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. NOTA INTRODUTÓRIA
Em 4 anos marcámos uma presença regional e nacional na comunicação social com muita frequência e com crescente impacto e visibilidade. E 
fizemo-lo não centrando na imagem de uma só pessoa, criando e diversificando actores para mais facilmente disseminar as nossas mensagens. 

De forma estratégica e intencional, desenvolvemos acções que nos permitiram criar e aproveitar oportunidades para promover o papel do psicólo-
go e contribuir com conhecimento científico da Psicologia para o bem-estar individual e colectivo, para a melhor tomada de decisão das 
nossas lideranças e para a construção de melhores políticas públicas. Um dos formatos que utilizámos foi o de artigos de opinião, com mais de 
251 que aqui compilamos. 

Este esforço contribui para abrir espaço a cada vez mais profissionais no espaço mediático, exponenciando o impacto desta acção. Espero que 
possa aqui encontrar, neste ebook, uma forma fácil de pesquisar pelos conteúdos dos artigos que porventura não tenha conseguido ler aquando 
da sua publicação.  

Francisco Miranda Rodrigues
Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses



“Aceitar uma realidade tal como nos é apresentada?”

Em 1998 estreou “The Truman Show: A Vida em Directo”, considerado um filme visionário na altura e comprovado efectivamente pelos anos 
seguintes como tal. Nesse filme, que conta a história de um programa de televisão de enorme sucesso que acompanha a vida de Truman Bur-
bank, que não sabe que está a viver num “reality show” transmitido mundialmente 24h por dia, há um diálogo que ganha ainda maior relevo no 
momento que atravessamos.

Questionado por um jornalista sobre a razão pela qual Truman nunca tinha colocado em causa a natureza do mundo em que vivia, “Cristof” (Ed 
Harris), criador do programa, responde: “Nós aceitamos a realidade do mundo tal como nos é apresentada. É tão simples quanto isso”. O que mais 
me fez pensar quando vi esta cena pela primeira vez foi o... “simples”. Será, de facto, assim tão assustadoramente “simples”?

Vivemos actualmente num mundo em que proliferam as “fake news”, os jornais foram perdendo os seus “gatekeepers” e os órgãos de comu-
nicação social, estando a atravessar um dos (seus) maiores desafios dos últimos largos anos, acabam por ter menos meios para fazer “fact/
double-checking” e jornalismo de investigação e apoiam-se (ainda) mais nos comunicados que vão recebendo. Paralelamente, toda esta situação 
é acompanhada por uma maior descrença por parte dos leitores, que tendem a confiar mais naquilo que lhes é transmitido nas redes sociais sem 
qualquer trabalho editorial ou contraditório, do que aquilo que é noticiado num jornal. 

Ora, foi nesta verdadeira encruzilhada que a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) teve de delinear uma estratégia de comunicação nos 
mais variados meios e canais, no sentido de partilhar a sua visão e de comunicar o papel, preponderância e benefícios da Psicologia enquanto 
ciência comportamental nas mais variadas áreas e contextos. Entre redes sociais, vídeos, acções de relações públicas e assessoria de imprensa, 
campanhas de publicidade e marketing, eventos, publicações de revistas e livros, mailings e newsletters, podcasts e “lives”, a OPP, com base no 
objectivo de afirmar a Psicologia na sociedade, também definiu um plano que passou por promover a publicação de artigos de opinião.

No fundo, ao longo destes últimos quatro anos, pretendemos que as pessoas “não aceitassem a realidade do mundo tal como lhes é apresentada”, 
mas que compreendessem melhor ou ganhassem consciência da realidade com base na evidência científica e através de psicólogos com larga 
experiência e uma visão holística das matérias que abordavam.

Este ebook é uma compilação desses artigos de opinião. Dessas opiniões que, apesar de serem naturalmente passíveis de discussão, tiveram 
sempre o cuidado de se basearem na anteriormente referida evidência científica. Estes artigos de opinião são um discurso directo entre os seus 
autores, enquanto representantes da OPP, e os leitores.

Apenas quando conhecemos verdadeiramente a realidade é que a podemos mudar.

Duarte Zoio
Assessor de Comunicação da Ordem dos Psicólogos Portugueses
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PSICOLOGIA DO DESPORTO, EXERCÍCIO 
E PERFORMANCE: O PAPEL DE UM 
ESPECIALISTA AVANÇADO.

“Apenas os medíocres estão sempre no seu máximo.” 
William Maughan

Há muito que ouvimos falar da importância da presença de 
psicólogos nas equipas de alta competição. De facto, é quase 
impossível encontrar uma equipa ou um atleta de alto rendimento 
que queira prescindir dos serviços destes profissionais. Os clubes 
portugueses de futebol, os mais competitivos, contam com vários 
psicólogos distribuídos por diferentes valências e faixas etárias. 
Estruturas desportivas de formação acreditadas e federações de 
diferentes modalidades, têm vindo a garantir a presença crescente 
de psicólogos(as) nos seus quadros. 

Os psicólogos do desporto, e é importante lembrar que apenas 
podem usar este título os membros efetivos da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, estão preparados para intervir no desenvolvimento 
dos aspetos psicológicos e comportamentais que contribuem para 
uma performance desportiva de excelência, promovendo o bem-
estar dos atletas, treinadores e restantes agentes desportivos. 

Para além da excelência desportiva e da promoção de hábitos da 
prática de exercício físico em geral, esta especialidade avançada tem 
um foco de intervenção psicológica num grupo de profissionais de 
elite que apresenta oportunidades limitadas de execução, às vezes 
uma única oportunidade: artistas, acrobatas, músicos, bailarinos, 
cirurgiões, bombeiros, mergulhadores, agentes de autoridade e 
militares. 

Nestes múltiplos contextos, virtuosamente pluridisciplinares, é 
especificamente solicitado ao psicólogo que realize avaliações 
psicológicas e que promova o treino de competências psicológicas. 
O dirigente quer ser capaz de lidar com pressões internas e 
externas, sem baixas, lesões ou episódios de burnout. O treinador 
quer conhecer-se melhor enquanto líder, selecionar, formar e 
integrar rapidamente novos elementos, comunicar e motivar de 
forma mais eficaz. O atleta quer gerir melhor as suas emoções, ser 
mais resiliente, dormir antes de competições importantes, lidar com 
a frustração, controlar a ansiedade, evitar ataques de pânico, marcar 
um penalti, superar uma lesão, (re)definir objetivos pessoais e de 
carreira. 

A excelência desportiva, com saúde psicológica, implica o (des)
envolvimento de todos: atletas, dirigentes, treinadores, professores, 

árbitros, empresários desportivos, pais, técnicos de diferentes áreas, 
adeptos.  Com efeito, apenas os medíocres podem estar sempre 
no seu máximo, cabendo-nos por isso a procura contínua da nossa 
melhor versão.  A boa notícia é que já pode fazer esse caminho com 
o apoio de um especialista reconhecido.

Gaspar Ferreira
Vogal da Delegação Regional do Norte

A R T I G OA R T I G O
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SANTOS, CANCELO, DANILO E A 
CONFISSÃO DE MARCINIAK 

“A invencibilidade está na defesa; a possibilidade de vitória, no 
ataque.” Sun Tzu

Portugal e a Sérvia empataram a um golo no jogo da 2.ª jornada da 
fase de qualificação para o Euro 2020. Ronaldo lesionou-se, Danilo 
marcou um golo magnífico e, no final, Fernando Santos revelou que 
o árbitro polaco Szymon Marciniak lhe pediu desculpa por se ter 
enganado na decisão de um lance de grande penalidade.

O psicólogo Bruce Tuckman desenvolveu um modelo científico que 
descreve a sequência do desenvolvimento de pequenos grupos, em 
cinco etapas: Formação, Tempestade, Normalização, Performance e 
Dissolução. Araújo (2011) e Miguez e Lourenço (2001), sugerem que 
a eficácia grupal é potenciada se se adotarem diferentes estratégias 
de liderança de acordo com a fase em que a equipa se encontra. 
O líder deve assumir diferentes papéis, o que exige uma elevada 
inteligência emocional para gerir a dimensão sócio-afetiva, a par de 
uma elevada competência técnica para gerir as exigências da tarefa. 

Fernando Santos lidera uma seleção mundialmente reconhecida 
pelos seus resultados de excelência. Depara-se agora, depois de se 
sagrar campeão europeu, e de se ter qualificado para a semifinal da 
Liga das Nações, com uma possível fase de (Pré)Tempestade. Terá, 
com o apoio competente do seu staff, que gerir estes resultados 
negativos, sobretudo na envolvente externa: críticas de dirigentes, 
de comentadores de futebol, de pares e de adeptos.  Neste quadro 
tendem a surgir conflitos, pedidos de alteração e de clarificação 
de funções, sentimentos de insegurança, menor (auto)confiança, 
desmotivação e emergência de novos líderes (in)formais.

Sabemos também que treinadores e atletas podem ter diferentes 
estilos de atribuição causal. Um líder experiente terá desenvolvido 
um locus de controlo interno (Rotter), responsabilizando-se pelos 
seus sucessos e insucessos e cultivando esta postura em toda 
a sua equipa. Sabe, contudo, que em função do contexto e da 
severidade das consequências, pode explicar pontualmente os 
resultados atribuindo as causas a fatores externos. Foi esta a opção 
de Fernando Santos: perante a evidência de um erro grave, e a 
assunção de responsabilidades do árbitro, aproveitou para minimizar 
os danos. Esteve bem na dimensão estratégica e sócio-afetiva.

Quanto aos jogadores, vimos duas posturas diferentes. Cancelo, 
mostrou frustração, exteriorizando as responsabilidades. Danilo, 
mais confiante, assinalou que o insucesso exige melhorias na equipa.

A liderança exige um conjunto diversificado de competências 
psicológicas que treinadores e jogadores precisam de desenvolver 
de forma contínua e articulada, de modo a obter melhores resultados, 
mais estabilidade emocional, mais coesão interna, e o apoio dos 
adeptos.
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A R T I G OA R T I G O

BURNOUT JUVENIL ,  SÓCIO DE 
NASCIMENTO, CRAQUE AOS 4 ANOS.

“Não é o peso da carga que te faz quebrar, é a forma como a 
carregas.” Lou Holtz

Os benefícios da atividade física são inquestionáveis. Vivemos, 
porém,  num contexto de profissionalização do desporto em que 
uma rede bem organizada de agentes e scouts procura detetar o 
mais cedo possível onde estão os talentos, oferecendo contratos 
milionários ou projetos de formação atrativos. Clubes, pais e 
adeptos decidem e discutem acaloradamente o futuro destas jovens 
promessas.

Vários estudos nos E.U.A. e na europa confirmam que o treino 
intenso e repetitivo pode levar a traumas pediátricos e pode exigir 
cirurgia para ombros, joelhos, cotovelos e punhos.  Em Portugal 15% 
a 23% dos jovens atletas com menos de 25 anos sofreram uma 
lesão do ligamento cruzado anterior do joelho tendo regressado à 
prática desportiva, correndo o risco de ter uma segunda lesão. Nas 
raparigas, o número de horas de treino semanal é o melhor preditor 
de lesão. 

Popkin (2018) refere que as crianças que se especializaram num 
desporto precocemente foram as primeiras a desistir e acabaram 
por evidenciar taxas mais altas de inatividade quando adultos. 

O mesmo autor afirma que se as crianças e jovens “não tiverem uma 
motivação intrínseca, se não estiverem a divertir-se, provavelmente 
ficarão frustradas e desistirão” e que “quando os pais contratam 
personal trainers e treinadores, há uma expetativa de sucesso que 
pode criar um cenário de panela de pressão e levar ao esgotamento”.

A pressão para a especialização e treinar com intensidade pode 
resultar em overtraining, staleness, e em burnout.  No Inventário de 
Esgotamento para Atletas (I.B.A.,Silvério, 1995) foram identificados 
seis fatores principais de burnout: desânimo, falta de energia, 
expetativa de ineficácia, exaustão, desinteresse, e excitabilidade. A 
própria modalidade pode ser uma variável importante na predição 
do burnout (Silvério, 1995). 

Sabemos que o burnout resulta de stress crónico prolongado 
e não de níveis isolados de elevados estados de ansiedade. As 
autoconceções unidimensionais focadas só no envolvimento 
desportivo estão associadas ao burnout, sendo comum que os 
atletas tenham dificuldade em fazer uma transição entre carreiras 
de forma equilibrada.

No desporto, tratar as crianças e jovens como adultos tem 
consequências nefastas: lesões, abandono escolar, abandono da 
atividade física, stress, sentimentos de fracasso, depressão. Os 
psicólogos têm, por isso, integrados em equipas multidisciplinares, 
um importante papel a desempenhar conciliando a busca da 
excelência desportiva com a prevenção de lesões e do burnout, 
avaliando os riscos psicossociais, apoiando na deteção de talentos e 
na gestão de carreiras, e promovendo a saúde psicológica de todos 
os envolvidos.
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A R T I G OA R T I G O

TREINADORES: MAESTROS OU HOMENS 
DOS SETE INSTRUMENTOS?

“Leve é a tarefa quando muitos dividem o trabalho.” Homero

Os resultados são determinantes em competição, sendo crucial lidar 
com certas (in)variáveis dessa realidade que se vai construindo e 
revelando. 

Quando os maus resultados se tornam regulares e as expetativas de 
alcançar os objetivos iniciais diminuem, os treinadores tornam-se o 
alvo preferencial da revolta de atletas, adeptos e de dirigentes. 

Nesta fase, como nas anteriores, atletas e treinadores cometem erros, 
agora sobrevalorizados pela importância que ganham à medida que 
se esgotam as oportunidades de sucesso. Em consequência, ambos 
podem ter dificuldade em gerir a ansiedade e perder a autoconfiança.
Perante isto, alguns treinadores redobram a sua atividade: 
intensificam a dimensão técnico-tática na preparação e na condução 
dos jogos, assumem e passam a controlar ainda mais de perto as 
relações interpessoais, a alimentação dos atletas, o seu sono e 
descanso, a recuperação das lesões, a preparação mental de cada 
um, a preparação da próxima época… 

Os atletas, por outro lado, sujeitos a uma pressão debilitante e 
ansiogénica, por vezes recorrem a ajuda externa para receber 
apoio psicológico. Há relatos, porém, de serem incompreendidos, 
estigmatizados ou relegados desportivamente, porque o treinador se 
sente traído ou desautorizado ao tomar conhecimento da situação. 
Ainda que esteja provado que não existe um nível objetivo de elevada, 
baixa ou moderada ansiedade (Weinberg, 1989), “a compreensão 
da ansiedade na competição desportiva passa pela análise de um 
sistema de variáveis e processos interdependentes, assim como o 
papel da interação de diferentes traços individuais”. Dunn e Nielsen, 
“sugerem que se os treinadores e psicólogos querem compreender 
realmente porque é que dois atletas reagem de forma diferente, 
devem ser determinadas as características da perceção de ameaça 
na situação que são mais salientes para o indivíduo”.

José Cruz (1994) conclui que “mais importantes do que os níveis 
absolutos de ansiedade na determinação do rendimento, parecem 
ser as competências, métodos e estratégias para lidar com a 
ansiedade”.

O papel do treinador é exigente, mas assumir todas as tarefas e 
responsabilidades dentro uma equipa é a antítese do que deve ser 

um líder. As exigências individuais de apoio psicológico dificilmente 
podem ser atendidas na íntegra pelo treinador. O recurso a 
um psicólogo é um direito dos atletas quando estes sentem a 
necessidade de apoio que não pode ser encontrado internamente. 
Em Portugal, felizmente, já há clubes que disponibilizam psicólogos 
diferentes para os atletas e para o treinador. 

Os treinadores, mais do que nunca, têm de escolher se querem ser 
maestros ou homens dos sete instrumentos.
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A R T I G OA R T I G O

ESCRITO NAS ESTRELAS

“A qualidade é a quantidade de amanhã.” Henri Bergson

A equipa sub-19 do FC Porto conquistou recentemente o troféu da 
UEFA Youth League, tornando-se a primeira equipa portuguesa a 
vencer este prestigiado torneio. Foi uma vitória histórica para um 
clube, mas também uma confirmação da qualidade da formação do 
futebol em Portugal e da sua permanente evolução. 

Fiz parte do Departamento de Futebol Juvenil do FC Porto como 
psicólogo e diretor pedagógico, na altura sob a coordenação do Prof. 
Ilídio Vale e em ligação com o Eng. Luís Gonçalves, e era recorrente 
discutir se os escalões de formação deviam procurar títulos ou se 
deviam focar-se primordialmente na construção de uma identidade 
e modelo de jogo, e na preparação técnica, tática e humana dos 
jovens. 

Debatia-se também se as equipas principais deviam ou não 
incorporar preferencialmente jogadores oriundos da formação, e 
como fazer esta transição, mantendo-se competitivas e rentáveis. 

Em Portugal, os clubes inscritos em competições desportivas 
dispõem de estruturas de formação, mas são visíveis diferenças 
gritantes nos meios e nos recursos humanos disponibilizados. 

Com vista a elevar e a distinguir a qualidade da formação, a Federação 
Portuguesa de Futebol, estabeleceu o regime de Certificação de 
Entidades que disponibilizam formação a jovens até aos 19 anos.  

A certificação é aplicável a todos os clubes e sociedades que 
pretendam registar contratos de formação, e é obrigatória para 
todas as sociedades desportivas que participem em competições 
profissionais de futebol.

As Entidades candidatas podem ser certificadas com 3, 4 ou 5 
estrelas, as Escolas de Futebol com 1 ou 2 estrelas, enquanto os CBFF 
podem ver a sua atividade reconhecida pela FPF. Neste momento o 
processo está aberto a todas as Entidades que disponibilizam futebol 
e/ou futsal para jovens até aos 19 anos.

A certificação é aplicável a todos os clubes e sociedades que 
pretendam registar contratos de formação, e é obrigatória para 
todas as sociedades desportivas que participem em competições 
profissionais de futebol.

As Entidades candidatas podem ser certificadas com 3, 4 ou 5 
estrelas, as Escolas de Futebol com 1 ou 2 estrelas, enquanto os CBFF 
podem ver a sua atividade reconhecida pela FPF. Neste momento o 

processo está aberto a todas as Entidades que disponibilizam futebol 
e/ou futsal para jovens até aos 19 anos.

A certificação prevê o cumprimento de nove critérios e o fator 
mental,  saúde psicológica e mindset competitivo, é considerado 
fundamental para desenvolver de forma integral o atleta e alcançar 
metas de alto rendimento.

As Entidades candidatas podem ser certificadas com 3, 4 ou 5 
estrelas, as Escolas de Futebol com 1 ou 2 estrelas, enquanto os CBFF 
podem ver a sua atividade reconhecida pela FPF. Neste momento o 
processo está aberto a todas as Entidades que disponibilizam futebol 
e/ou futsal para jovens até aos 19 anos.

A certificação prevê o cumprimento de nove critérios e o fator 
mental,  saúde psicológica e mindset competitivo, é considerado 
fundamental para desenvolver de forma integral o atleta e alcançar 
metas de alto rendimento.

Por essa razão, o sexto critério- Acompanhamento Escolar, Pessoal 
e Social, prevê que as Entidades disponibilizem apoio psicológico 
aos atletas. 

Assim, a presença de psicólogos(as) nestas estruturas visa 
garantir aos atletas um acompanhamento que abrange a área 
escolar, a promoção de um desenvolvimento sócio-psico-afetivo 
mais harmonioso e, naturalmente, a potenciação de resultados 
desportivos e organizacionais de excelência.

O número de estrelas atribuídas reconhece o nível de qualidade da 
organização e da formação de uma entidade.  Vale, pois, perguntar: 
quantas estrelas tem o seu clube, para além do seu filho(a)?
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AFINAL,  O QUE É MAIS IMPORTANTE DO 
QUE O FUTEBOL?

“Acho que cada um pensa que é apenas ele que está a sofrer e, 
no entanto, o balneário está cheio de pessoas com experiências 
difíceis.” Gareth Southgate

Bruno Lage venceu o 37º campeonato de futebol. Competência 
técnica e uma gestão humanizada do balneário foram críticos na 
transformação operada na equipa. Os jogadores sentiram uma 
melhoria na coesão e clima do grupo o que, aliado aos bons 
resultados, teve reflexos positivos na reação dos adeptos.

O bem-estar e a saúde mental estão intimamente associados ao 
rendimento desportivo. Mas afinal, o que é mais importante do que 
o futebol?

A F.A. controla o futebol em Inglaterra e é presidida pelo Príncipe 
William, que tem acusado os clubes ingleses de não apoiarem os 
atletas e apelado para que se altere o hábito de ver os jogadores 
como “ativos financeiros”.

Foi neste contexto que decorreu nesse país uma semana de 
sensibilização para a saúde mental no desporto, e que os futebolistas 
Danny Rose e Peter Crouch deram uma entrevista à BBC. Rose 
revelou ter sofrido uma depressão causada por lesões e por uma 
tragédia familiar. Crouch, conhecido pela sua elevada estatura e 
aspeto franzino, afirmou que foi difícil crescer num ambiente em que 
estas características lhe valeram ofensas constantes. Costumava 
chorar à noite quando tinha 14/15 anos, e perguntava ao seu pai 
porque é que não era igual aos outros. Ele e a família sentiam-se 
muito mal com a crueldade dos adeptos

Nos EUA,  W. Parham, da NBPA, lidera um projeto que coloca em 
primeiro plano a saúde mental e o bem-estar dos jogadores de 
basquetebol da NBA.  A lista dos problemas passa pela nutrição, 
disfunções do sono, viagens frequentes, questões familiares, 
conflitos pessoais e financeiros, lesões, depressão, ansiedade e 
stress. 

Parham e Dooling, apresentaram um plano com cinco passos que 
prevê: (1) um diretório de psicólogos em cada cidade onde há uma 
equipa da NBA;  (2) uma linha de crise de 24 horas para atletas; (3) 
educar os atletas sobre saúde mental; (4) construir relacionamentos 
com os atletas; (5) fortalecer a relação com os media. 

Parham considera ainda que “as revelações dos atletas relativamente 

aos seus conflitos e desafios na área da saúde mental não são novas, 
mas quando estas narrativas se tornam públicas, é importante estar 
atento e ouvir as vozes coletivas de todos os atores desportivos de 
modo a dar respostas adequadas aos seus problemas”. 

Em Portugal, os psicólogos estão preparados para atuar de forma 
holística no desporto, desde as dimensões relativas à saúde 
psicológica e bem-estar, até à promoção do alto rendimento, 
passando pela prevenção dos riscos psicossociais e da violência em 
geral.  

Parabéns ao Benfica pela conquista do 37º, ao psicólogo Pedro 
Almeida, responsável pelo serviço de psicologia, e a toda a equipa de 
performance humana.
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A R T I G OA R T I G O

A TAÇA DOS PRIMEIROS SOCORROS 
PSICOLÓGICOS

“Lembra-te de que a dor tem esta excelente qualidade: se prolongada, 
não pode ser severa; se severa, não pode ser prolongada.” 
Séneca

Enquanto redigia esta coluna, ouvi acidentalmente uma entrevista 
a um columbófilo. Este, a propósito de uma corrida de pombos 
no Alentejo, concluiu que face ao calor extremo em que a prova 
decorreu, podia congratular-se por ter perdido poucas aves e que 
isso se devera apenas à resiliência dos animais, os quais não se 
cansou de felicitar.    

Passada a estranheza que a audição daquele episódio me causou, 
retomei a escrita. O artigo iria incidir sobre a história de superação 
dos atletas da equipa de futebol do Sporting, e revisitei as imagens 
televisivas em que o clube foi recebido pelos adeptos na Câmara de 
Lisboa, após a conquista da Taça de Portugal no Jamor.

Depois das dramáticas agressões ao treinador e aos jogadores, e de 
todo o ambiente de conflito envolvente, o SCP não conseguiu impedir 
a saída de jogadores valiosos, e só após uma árdua renegociação 
conseguiu persuadir outros a continuarem ligados ao clube. Esta 
conjuntura traduziu-se em perdas económicas milionárias, tendo o 
clube saído muito prejudicado na sua imagem e poder negocial. 
A celebração desta vitória foi, por isso, um momento de 
reconhecimento à capacidade de recuperação de uma equipa que 
passou por um período excecionalmente conturbado.

Um ano volvido, é imperioso concluir que a ação concertada da 
direção, familiares e de profissionais de saúde competentes, onde 
se inseriu a valência do apoio psicológico, se traduziu na melhoria 
objetiva dos índices de confiança e da saúde psicológica da maioria 
dos atletas envolvidos.

O SCP conta com um departamento de psicologia profissional 
composto por um quadro de 4 psicólogos, liderado por Miguel 
Sampaio.  A sua ação inclui não só a performance desportiva, como 
também o apoio psicológico na formação de jovens atletas, e o apoio 
clínico em situações de crise ou remediativas. 

Em circunstâncias semelhantes, as organizações desportivas devem 
acionar os primeiros socorros psicológicos de modo a ajudar as 
pessoas em choque ou em crise, não só os atletas, incluídos os mais 
jovens, como também os adeptos e todos os diretamente envolvidos 
que careçam de auxílio. 

Os primeiros socorros psicológicos têm como objetivo proporcionar 
apoio humano básico, fornecer informação prática, e mostrar 
empatia, preocupação, respeito e confiança nas capacidades do 
indivíduo para superar as dificuldades.

As pessoas não podem ser tratadas como pombos que se podem 
perder durante a competição, devem ser abordadas com empatia, 
e devem ser protegidas face a cenários de crise ou catástrofe. Os 
psicólogos estão na primeira linha de defesa e estão preparados 
para ajudar na recuperação de atletas envolvidos em situações 
traumáticas.
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ATRAÇÃO FATAL: O PREÇO DO DESEJO

“Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.” Ralph 
W. Emerson

A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid poderá 
render ao Benfica 120 milhões de euros por um jogador de apenas 
19 anos, que receberá um salário de 6 milhões de euros anuais. 
Tornar-se um profissional famoso, ter sucesso desportivo e 
financeiro, é uma atração irresistível para atletas, pais e treinadores.
No caso dos jogadores mais jovens discute-se, porém, se os 
investimentos não serão excessivamente arriscados. O atleta poderá 
não render desportivamente, o que terá custos elevados para o 
clube. 

Por outro lado, a carreira do atleta poderá ficar comprometida. 
Sabemos que boa parte das transferências de jogadores portugueses 
muito jovens não foram bem sucedidas. 

A carreira desportiva ocupa cerca de um terço da vida dos 
praticantes e influencia todos os aspetos do seu desenvolvimento. 
São reconhecidos 4 períodos: a preparação preliminar desportiva, o 
início da especialização, o culminar abrangendo a especialização no 
treino e o fim, abrangendo três fases: zona dos primeiros grandes 
sucessos, zona ótima de rendimento e zona de manutenção de 
elevados resultados.

Na vertigem do sucesso, os atletas muito jovens podem ser 
confrontados precocemente com desafios típicos de uma fase 
associada a uma diferente maturidade pessoal e profissional. 

Ora, os sucessos do “atleta” levam a “pessoa” a sentir-se realizada, 
mas os insucessos podem gerar uma enorme frustração. Não é por 
isso estranho que cada competição se possa tornar numa avaliação 
pública de grande impacto, como pudemos verificar no jogo de 
estreia do atleta na Liga das Nações. 

Quanto mais exclusivo e exigente for o projeto desportivo, maior 
tende a ser a carga emocional que o jogador sofre e mais elevada 
a probabilidade de falhar por razões psicológicas e emocionais. A 
análise dos percursos de grandes desportistas revela que  investir 
em atividades e projetos pessoais reduz a ansiedade associada à 
competição, melhorando o rendimento.

Importa, por isso, que os jogadores adquiram, através de um 
processo de desenvolvimento integral e consolidado, um conjunto 
de técnicas e estratégias psicológicas que possam ser instrumentos 
facilitadores da adaptação às exigências e aos constrangimentos da 

competição em que estão envolvidos.

Decisões precipitadas podem ser fatais. A gestão de percursos 
desportivos, a promoção de competências pessoais e sociais e a 
proteção da saúde psicológica, devem ser trabalhados de forma 
sistémica e preventiva no processo de formação e durante a 
competição. Os atletas e outros agentes desportivos devem recorrer 
ao apoio de psicólogos(as) na preparação e acompanhamento de 
momentos críticos de transição de carreira.
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O QUE PODEMOS APRENDER COM 
RONALDO E OBIKWELU? 

“Se o homem fizer apenas o que se exige dele, é um escravo. No 
momento em que faz mais, é um homem livre.” A.W. Robertson

Com os diversos campeonatos de futebol em fase de arranque, 
são notórias as diferenças nos níveis de entrosamento das 
equipas. Tornam-se evidentes faltas de ligação entre setores e é 
fácil constatar que alguns atletas descuraram a sua preparação no 
período de férias. Alguns não mostram velocidade ou apresentam 
mesmo peso a mais. Outros, mostram-se intranquilos, inseguros, 
inadaptados ou descontentes. 

Cristiano Ronaldo, por seu lado, concedeu esta semana uma 
entrevista onde afirmou que procura constantemente aperfeiçoar-
se e aprender sempre mais.  Referia-se, em concreto, ao treino que 
teve com o grande velocista Francis Obikwelu. 

O mindset de Cristiano impulsiona-o para uma aprendizagem 
constante. Numa busca insaciável de desafios e records assume 
que ainda lhe é possível alterar e melhorar o seu desempenho psico-
motor. Revela espírito crítico, abertura à mudança e flexibilidade. 
 
Isto é consistente com estudos que mostram que à medida que os 
indivíduos amadurecem, maior é o seu empenho no aperfeiçoamento 
das suas habilidades. Ronaldo confirma esta regra.

A maioria dos treinadores está muito atenta à importância da 
dimensão mental no jogo. No entanto, o que sabemos é que dedicam 
pouco mais do que 5% do tempo de treino ao desenvolvimento de 
competências psicológicas específicas dos atletas. 

De facto, muitos desportistas, com frequência à margem das 
direções técnicas, já integram o treino psicológico na sua preparação 
para os jogos.  Procuram resolver problemas de integração, 
de relacionamento com treinadores, melhorar os movimentos 
(habilidades motoras específicas), obter mais foco e concentração, 
manter a calma, dormir melhor, acreditar em si próprios. 

É imperioso, por isso, que as equipas que aspiram a competir ao 
mais alto nível, reservem tempo suficiente no seu plano de treinos 
para trabalhar o amadurecimento emocional do jogador, o ajudem a 
definir metas, a lidar com o stress e com os desafios psicológicos 
próprios da sua função/lugar na equipa (sabemos, por exemplo, 
que os guarda-redes apresentam melhores índices de preparação 
psicológica do que os atacantes). 

As competências cognitivas e psicológicas são treináveis. 

Individualmente ou em grupo, pretende-se, com a ajuda de um(a) 
psicólogo(a), modificar processos e comportamentos (atenção, 
concentração, pensamentos, motivação, atitude, disciplina, 
relacionamentos).

Na ausência de elevadores rápidos para o sucesso, a preparação 
psicológica para desenvolver um mindset competitivo, deve ser 
sistemática e articulada, sendo crucial para conhecer e integrar os 
jogadores o mais rapidamente possível e aumentar o rendimento e o 
bem-estar da equipa e dos atletas.
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CARTÃO BRANCO OU CARTÃO 
VERMELHO PARA BRUNO LAJE? 

“A maior recompensa do ser humano é que, enquanto os animais 
sobrevivem ajustando-se ao meio em que vivem, o homem sobrevive 
ajustando-se a si próprio.” Ayn Rand

Há duas jornadas atrás o S.L. Benfica recebia o F. C. Porto com  
antecipado favoritismo. A contenda, porém, revelou uma equipa 
nortenha capaz de superar o campeão em título de forma categórica. 
Após o jogo, na conferência de imprensa, Bruno Laje assumiu com 
inegável fairplay a justiça do resultado.

Embora a discussão desta atitude tenha produzido alguma polémica, 
Laje merecia que lhe fosse mostrado um Cartão Branco. Este 
cartão, para os menos atentos, é um recurso pedagógico promovido 
pelo PNED-Plano Nacional de Ética no Desporto (IPDJ) que, em 
parceria com outras entidades, Federação Portuguesa de Futebol 
incluída, procura enaltecer condutas corretas, praticadas por atletas, 
treinadores, dirigentes, público e outros agentes. A esta iniciativa 
podem aderir outras entidades interessadas em promover valores 
no âmbito desportivo.  

O desenvolvimento de um mindset competitivo, que aflorei no artigo 
anterior, é compatível com o desenvolvimento ético e moral dos 
atletas e dos treinadores. Na verdade, o autocontrolo necessário 
para assumir as responsabilidades e o respeito pelos adversários, 
é um traço fundamental para se ter sucesso desportivo de forma 
consistente.

Psicólogos como Piaget e Kohlberg identificaram estágios de 
desenvolvimento psicomotor e sócio-psico-afetivo que facilitam 
este trabalho. Estudos mais recentes sugerem também diferenças 
no desenvolvimento moral entre sexos. Gilligan e Nodding, por 
exemplo, revelam que podemos associar ao sexo masculino uma 
propensão para a “voz da justiça” e ao sexo feminino uma tendência 
para a “voz do cuidado”.  Assim, enquanto os rapazes gostam de 
jogos com regras complexas e das múltiplas discussões acerca da 
sua interpretação, parecendo estas ser mais gratificantes do que 
o próprio jogo, as raparigas, preferem jogos mais curtos e menos 
complexos e, quando os argumentos são seriamente discordantes 
negoceiam as regras para que ninguém se sinta mal.
  
É importante integrar o conhecimento científico dos psicólogos(as) 
no desenvolvimento dos atletas e na melhoria da comunicação entre 
os agentes desportivos. A todos cabe cultivar quer a voz da justiça 
quer a voz do cuidado, pois ambas traduzem valores universais que o 

desporto tem por missão principal desenvolver. Incorporar o cartão 
branco como instrumento de modelagem e de reforço positivo de 
condutas corretas é uma iniciativa louvável que a ciência psicológica 
valida para aumentar a probabilidade de frequência das mesmas.  
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NAKAJIMA E O FUTEBOL ESPETÁCULO

Importa saber gerir as emoções quando se é líder ou atleta de alto 
rendimento. Os psicólogos(as) trabalham há décadas a competência 
de auto-regulação emocional em diferentes contextos desportivos. 

Seguindo uma tendência global, o futebol, enquanto indústria do 
entretenimento, vai-se aproximando de outras modalidades onde 
espetáculo já não se circunscreve ao desempenho atlético dos 
jogadores e ao drama do jogo em si, mas vem progressivamente 
incluindo as performances cénicas dos treinadores, dirigentes, 
claques, comentadores e outros agentes, todos eles promovidos à 
categoria de protagonistas de relevo. 

No recente desafio em que o FC Porto venceu o Portimonense, 
o técnico da equipa do norte acabou por chamar a si todas as 
atenções. Como? No final, quando as equipas já se cumprimentavam 
e agradeciam aos adeptos, o treinador, logo após saudar o jogador 
Nakajima, volta e, num impulso, repreende-o com inusitada 
agressividade. As imagens mostram o jogador Otávio e o diretor 
Luís Gonçalves a intervir de imediato, protegendo o jogador asiático 
e isolando o treinador. 

Este gesto teria o mesmo efeito se tivesse ocorrido em privado? Se 
um treinador for agressivo, mas a repreensão ocorrer em particular, 
será aceitável ou eficaz? Levantam-se aqui questões éticas, 
pedagógicas e de natureza organizacional.

Com efeito, mesmo que fosse eficaz, e um atleta viesse a mudar os 
comportamentos indesejados, seria legítimo utilizar a agressividade 
e a intimidação de forma pontual ou sistemática para promover uma 
aprendizagem ou obter um determinado resultado? Sabemos todos 
que não: a ética, a deontologia profissional e a lei vigente, dão-nos 
orientações claras sobre este assunto.

Importa saber gerir as emoções quando se é líder ou atleta de alto 
rendimento. Os psicólogos(as) trabalham há décadas a competência 
de auto-regulação emocional em diferentes contextos desportivos.
 
Daniel Goleman, um reconhecido especialista em Inteligência 
Emocional (IE), diz-nos que a maturidade é a capacidade de 
estender o intervalo entre o impulso e a ação. A IE pode ser avaliada 
e traduzida no QE (Quociente Emocional). O QE é flexível e, ao 
contrário da controversa medida do QI (Quociente Intelectual-rígido 
e estável), pode ser desenvolvido ao longo da vida. 

Gerir as emoções de forma consciente e assegurar uma comunicação 
e um trabalho cooperativo eficaz, são requisitos mínimos que hoje se 

exigem e treinam em qualquer performer profissional. Ser autêntico 
e genuíno é conciliável com as necessidades e direitos dos outros. 
Resta-nos saber onde começa o espetáculo e termina o desporto, 
para melhor defender a saúde psicológica de todos.
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UAARE: UMA FÓRMULA DE SUCESSO

As UAARE, são um exemplo de como é possível, intervindo 
precocemente, com o apoio de psicólogos, promover competências 
e potenciar a realização de transições profissionais com mais saúde 
e bem-estar.   

As carreiras dos jogadores de futebol são caracterizadas pela 
diversidade de experiências em diferentes clubes, com muitos 
interlocutores direta ou indiretamente envolvidos nestas tomadas de 
decisão. Por se tratar de uma atividade de desgaste rápido, os efeitos 
do envelhecimento têm um impacto profissional mais precoce nesta 
população. 

Os jogadores têm consciência que mais cedo ou mais tarde terão 
de assumir outros desafios profissionais. Assim, uma preparação 
responsável para o futuro deve começar logo na escola, e em estreita 
articulação com os clubes. 

Foi neste sentido, para dar resposta às necessidades de preparação 
académica e conciliação do rendimento desportivo, que foram 
criadas as UAARE (Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na 
Escola). As UAARE visam uma articulação eficaz entre a escola, 
os pais, as federações desportivas, e os municípios, para conciliar 
a atividade escolar com a prática desportiva de alunos e atletas do 
ensino secundário enquadrados no regime de alto rendimento ou 
seleções nacionais.

Como Responsável Nacional do Projeto foi designado o docente 
Victor Pardal, que se tem mostrado incansável na perseguição do 
compromisso entre a prossecução de resultados desportivos  de 
excelência e a defesa do direito à educação escolar dos atletas. 

Em cada uma das escolas envolvidas foram formadas equipas com 
o objetivo de desenhar, implementar e acompanhar o processo 
pedagógico e de apoio psicológico para cada um dos alunos 
envolvidos, de acordo com as suas necessidades específicas.

As UAARE têm tido um enorme sucesso na prestação desportiva 
e escolar dos alunos envolvidos, com índices de aproveitamento 
acima da média nacional, com um grande impacto junto dos pais 
e envolvimento da comunidade escolar (Diretores, Professores, 
Psicólogos) e dos restantes agentes envolvidos (Municípios, 
Federações Desportivas, Centros de Alto Rendimento).

No passado dia 1 de Outubro foi celebrado o Dia Internacional do 
Idoso.  A OPP partilha do princípio de que pequenas mudanças no 

ambiente e nas oportunidades que são disponibilizadas aos cidadãos 
podem ter consequências significativas no envelhecimento, 
permitindo prevenir as perdas associadas à velhice e promover uma 
adaptação bem-sucedida. As UAARE, são um exemplo de como 
é possível, intervindo precocemente, com o apoio de psicólogos, 
promover competências e potenciar a realização de transições 
profissionais com mais saúde e bem-estar.   
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GAIA E A LIÇÃO DE SÓFIA

“A contemplação é um luxo, a ação uma necessidade.” Henri Bergson
Esta segunda-feira, a seleção inglesa visitou e bateu a seleção 
búlgara por uns categóricos 6-0. Na bancada, um grupo de adeptos 
locais exibiu comportamentos ameaçadores e racistas.  

Stoichkov, um notável ex-jogador búlgaro, chorou envergonhado pelo 
comportamento dos seus compatriotas, quando teve de comentar os 
insultos racistas dirigidos aos jogadores ingleses. Patrick Andrade 
e Jordão Cardoso, jogadores portugueses atualmente a competir na 
Bulgária, mostraram-se igualmente chocados e surpreendidos. 

O episódio já teve como consequência várias detenções e a demissão 
do presidente da federação búlgara de futebol.

Os estatutos da UEFA estipulam que “um dos seus objetivos 
fundamentais é promover o futebol na Europa num espírito de paz, 
entendimento, fair play e sem nenhum tipo de discriminação”.

Segundo orientações da UEFA “os clubes e as federações nacionais 
têm de realizar programas de sensibilização com vista a combater o 
racismo” e “as sanções disciplinares para punir os comportamentos 
racistas devem ser acompanhadas por esses programas de 
sensibilização.” 

A FPF, no Regulamento de Prevenção da Violência, estabelece 
os procedimentos de prevenção e punição de manifestações de 
violência, racismo, xenofobia e intolerância ou a qualquer forma de 
discriminação ou que traduzam manifestações de origem política. 
No documento, no Cap. II, Artigo 4.º, nos Deveres do promotor 
do espetáculo desportivo, está previsto “desenvolver ações de 
prevenção socioeducativa, nos termos da lei”. 

Um bom exemplo nesta matéria é o do município de V. N. de Gaia 
que, depois de suspender todos os apoios aos clubes envolvidos no 
último episódio de violência desportiva na cidade, decidiu criar um 
regulamento municipal e ações pedagógicas de combate à violência 
na formação desportiva. 

A erradicação de comportamentos violentos e racistas dos adeptos, 
é uma obrigação legal. A prevenção destes comportamentos, bem 
como a educação e promoção do desenvolvimento ético e moral no 
desporto, é uma área onde os psicólogos têm um papel de relevo, 
tendo sido desenvolvidos vários programas com estes objetivos 
psico-sociais. 

Nenhuma paixão pode servir de escusa para uma cultura de assédio 
daqueles que, afinal, amamos e nos inspiram com os seus exemplos 

de coragem, combatividade, heroísmo e auto-superação. 

A inação é um luxo. Jogadores, treinadores, psicólogos, dirigentes, 
autarcas, cidadãos, todos temos de ser proativos na luta contra a 
doença do racismo.
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UMANS: OS TREINADORES DE NÍVEL 5

“Um relacionamento sem combate é monótono e um relacionamento 
com muito combate é tóxico. O que é desejável é um relacionamento 
com uma dose ótima de conflito.” Gregory Bateson

Numa época em que celebramos o êxito de Jorge Jesús no Brasil, 
vimos assistindo a uma onda de críticas aos técnicos das equipas 
candidatas ao título de campeão. 

São censurados pela dificuldade em afirmar-se na Europa, porque 
lhes falta a certificação exigida para o exercício pleno das suas 
funções, pela irregularidade, ou pelas prestações intempestivas na 
condução da equipa ou perante a comunicação social.

A expressão da (in)satisfação para com os treinadores e a procura 
incessante por notícias são parte do espetáculo, que se prolonga 
para além do jogo. 

Mas, e se elevássemos esta (in)satisfação ao ponto de incluirmos os 
adeptos nas tomadas de decisão dos treinadores? 

Em França, há um clube que inovou neste sentido e cuja equipa de 
futebol é gerida pelos adeptos. Chama-se AG Caennaise e disputa 
a sexta divisão do futebol gaulês. O clube disponibiliza uma app 
que permite que os adeptos (Umans) sigam os jogos através do 
youtube e escolham quem joga e quem é substituído, apoiados em 
informação estatística partilhada com os subscritores da aplicação. 
O treinador tem o poder de veto, mas segue as orientações dos fãs, 
os quais têm, eles próprios, um ranking de mérito que lhes confere 
maior ou menor autoridade na direção da equipa.  

Esta modalidade de gestão colaborativa foi mal recebida pela cúpula 
do futebol normando. Levantaram-se problemas com os direitos 
de transmissão de imagens e com o estatuto do treinador, que lá 
é, pasme-se, visto como um educador, não devendo por isso ser 
substituído por adeptos sem a necessária formação profissional. O 
assunto ainda está em discussão, mas é importante salientar que 
o AG Caennaise já conseguiu subir um escalão recorrendo a esta 
metodologia.

Pressionados pelos resultados, os treinadores recorrem diariamente 
aos big data recolhidos nos treinos e nos jogos, e que são (co)
geridos pela equipa técnica. 

Os psicólogos têm, neste contexto de mudança e de crescente 
solicitação cognitiva, um papel importante na formação do mindset 
dos profissionais do futebol, na investigação científica, na melhoria 
do rendimento, no aperfeiçoamento e adaptação das inovações 

tecnológicas, no apoio à gestão de carreiras e na promoção e 
prevenção do bem-estar e da saúde psicológica. 

Importa, por fim, neste feriado, apelar ao compromisso de todos os 
profissionais do futebol para com a sua função social e educativa, na 
(re)criação de um legado cada vez mais humanizado de que todos 
nos possamos orgulhar. 
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PIZZI ,  O EVANGELISTA DE BRAGANÇA

“Apesar de os humanos não serem irracionais, precisam 
frequentemente de ajuda para fazer melhores juízos e tomar melhores 
decisões. Também precisam de proteção dos que deliberadamente 
exploram as suas vulnerabilidades.” Daniel Kahneman

De acordo com dados recentes, as dívidas dos três maiores clubes 
portugueses ultrapassaram os mil milhões de euros.

Em simultâneo, um estudo na Premier League encontrou que 
2 em cada 5 ex-jogadores assumem a existência de dificuldades 
financeiras graves 5 anos após terminarem a sua carreira.

O Sindicato dos Jogadores de Futebol concluiu que, entre nós, “a 
situação não é muito diferente” e “têm sido vários os ex-jogadores 
de futebol a expor publicamente as dificuldades económicas que 
atravessam”.

A Educação Financeira é uma necessidade social e é um meio 
de ajudar a população a antecipar situações de crise económica, 
moderar o consumismo, e gerir criteriosamente os créditos 
bancários. 

Foi para responder a este desafio que o CNSF elaborou o Plano 
Nacional de Formação Financeira (PNFF), no qual a OPP é membro 
parceiro e consultor. O PNFF visa elevar a literacia financeira, 
promover comportamentos adequados, e aumentar o bem-estar da 
população e a estabilidade do sistema financeiro.

No âmbito desta iniciativa participei recentemente na Semana 
da Formação Financeira promovida pela Escola Emídio Garcia 
de Bragança. Nos grupos de alunos para os quais animei o tema 
Decisões e Comportamentos Financeiros, encontrei um número 
significativo de desportistas inscritos em clubes locais. 

Muitos nutrem o sonho de vir a ser jogadores de futebol e seguir as 
pisadas da estrela do Benfica “Pizzi” que nasceu nessa bela cidade, 
e jogou no Grupo Desportivo de Bragança. 

Embora jovens e muito animados pelo exemplo do sucesso do 
conterrâneo, estes alunos mostraram um vivo interesse em 
compreender as lições sobre tomadas de decisão do psicólogo e 
Nobel da Economia Daniel Kahneman; concentraram-se em decifrar 
o sentido das heurísticas de A. Tversky; e compreenderam os 
“nudges” psicológicos do Nobel de 2017, Richard Tahler. 

Os psicólogos têm um papel importante no desenvolvimento de 
competências de autoregulação para um consumo responsável e 

a construção de poupanças, que permitam prevenir situações de 
risco e lidar com mudanças nas condições de vida. Devem agir 
também como consultores dos profissionais que intervêm nas áreas 
da Gestão de Carreira e da Educação Financeira, proporcionando 
conhecimento e estratégias. 

A inocência é o que nos permite, em cada nova geração, assumir os 
riscos necessários para avançar. Devemos esse crédito aos jovens, 
mas temos a responsabilidade de os guiar com a luz firme e amorosa 
das nossas experiências.
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OS TRÊS MÍSTERES E A LENDA DE 
MARTIM MONIZ

“A maioria das pessoas pensa no sucesso e no fracasso como 
opostos, mas eles são ambos produtos do mesmo processo.”
Roger von Oech

As últimas semanas foram férteis em boas notícias para os 
treinadores de futebol portugueses. Jorge Jesús venceu a Taça 
dos Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Fernando Santos foi 
eleito, pela segunda vez, como melhor selecionador do mundo pela 
Federação Internacional de História e Estatística do futebol, e José 
Mourinho assumiu o comando do Tottenham.

Inspirados pelo exemplo destes três percursos singulares, jornalistas, 
comentadores e agentes do desporto em geral, especulam sobre os 
próximos passos na carreira de cada uma destas personalidades, 
aproveitando o contexto favorável para propagandear o argumento 
da superior qualidade do treinador português no panorama 
internacional. 

Martim Moniz, reza a lenda, sacrificou-se para abrir as portas de 
Lisboa e permitir a passagem dos cavaleiros de Afonso Henriques. A 
conjuntura criada pela notoriedade dos nossos treinadores é, de facto, 
uma excelente oportunidade para refletir sobre a gestão de carreiras 
dos nossos quadros. Ora, o facto de as portas parecerem estar 
entreabertas não significa, porém, que todos possam entrar. Com 
efeito, os treinadores e os desportistas em geral estão hoje imersos 
num mundo que os estrategas militares americanos rotularam com 
o acrónimo VICA: volátil, incerto, complexo e ambíguo. Impõe-se, 
por isso, que possuam e desenvolvam resiliência, flexibilidade, 
multidisciplinariedade e coragem.

As carreiras dos treinadores de futebol são complexas e muito 
competitivas. Tratando-se de um espaço de (re)inserção profissional 
ocupado por indivíduos com múltiplas formações, as certificações 
proporcionadas pela Federação Portuguesa de Futebol vieram 
trazer e garantir um nível mínimo homogéneo de conhecimentos e 
de competências técnicas. A paixão pelo futebol traz, também, um 
número considerável de candidatos, o que favorece a emergência de 
perfis com elevado potencial de desenvolvimento.

Os treinadores precisam de desenhar e gerir de forma mais 
sustentada as suas carreiras;  precisam de informação científica; 
precisam de conhecer melhor o seu perfil personalístico e modular 
os seus pontos fortes e vulnerabilidades. Precisam de treinar 
continuamente softskills críticas para níveis mais ajustados às 
exigências das suas funções em constante evolução. Precisam de 

definir uma mensagem de posicionamento, elaborar um plano de 
vida que equilibre diferentes dimensões, e criar e concretizar a sua 
história de sucesso pessoal. 

Um(a) psicólogo(a) pode ajudar.
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COACHING PSICOLÓGICO.
PELA SUA SAÚDE.

Os profissionais de futebol constituem uma comunidade altamente 
interdependente. As debilidades na maturidade profissional dos seus 
agentes origina impactos negativos na imagem e nos resultados de 
todos.  

Assisti com muito interesse ao 7º Fórum de Treinadores realizado 
no passado sábado em Cête. A organização está de parabéns, bem 
como o Município de Paredes e os B.V. de Cête, que em boa hora se 
associaram e patrocinaram a iniciativa. 

Hugo Freitas, gestor e Ex-Diretor do Vitória SC, referiu que “a classe 
dos dirigentes é a classe menos bem preparada do mundo do futebol 
e que nada têm de provar para lá chegar, senão ir a eleições.” 

José Rodrigues, Coordenador no Vitória SC, refletiu sobre a 
possibilidade de muitos treinadores se preocuparem mais com a sua 
valorização pessoal do que com a formação dos seus jogadores. 
Sugeriu ainda, a propósito de faltar ao futebol a criatividade que se 
adquiria na rua, ser esta uma responsabilidade dos pais e não dos 
clubes, pois estes preferem ter ali os seus filhos. 

José Ribeiro, treinador e autor de dois livros, deixou-nos um 
testemunho de resiliência à adversidade imposta pela condição de 
pessoa com mobilidade reduzida. 

Luís F. Lobo abrilhantou a sessão com reflexões literárias sobre a 
sua experiência e emoções sentidas no “habitat” futebolístico. 
Discutiu-se uma alegada falta de ética nas práticas de contratação 
de certos empresários e agentes de scouting. 

Manuel Cajuda brindou a assistência com os seus conhecimentos 
técnico-táticos e a revelação da superação de um cancro. 

Os treinadores mais jovens (António Oliveira, João Pereira e 
Eurico Couto) deixaram uma nota de esperança para o futuro do 
futebol português, valorizando o trabalho multidisciplinar para 
potenciar os resultados e o bem-estar dos técnicos expatriados e 
semiprofissionais. 

Faltou dar realce à promoção da saúde psicológica em contexto 
desportivo e à necessidade de se integrar os profissionais 
devidamente qualificados neste domínio. Os psicólogos podem e 
devem atuar na vertente do coaching psicológico, da formação e do 
alto rendimento. 

Por outro lado, um coach sem formação em psicologia e não inscrito 

na OPP, não pode fazer psicoterapia nem fazer consulta clínica ou 
reabilitação em processos traumáticos. Trata-se de uma questão de 
saúde pública. Um coach não pode realizar atos psicológicos e não 
deve intervir no desenvolvimento e na educação psico-afetiva das 
nossas crianças sem uma supervisão independente.
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SOZINHOS EM CASA OU 
ATLETAS DE ESPORTS?

No contexto emergente dos desportos eletrónicos, os psicólogos  
proporcionarão ajuda aos jovens que apresentam adição ou risco 
de dependência sem substâncias. Estarão também a apoiar a 
performance daqueles que pretendem gerir uma carreira nos 
eSports.

Rui é um jovem com algumas dificuldades na escola e em fazer 
amigos. Passa muito tempo online em jogos de competição, alguns 
violentos. Prefere ficar sozinho em casa a jogar em vez de sair para 
estar com amigos, família ou ir à escola. Se não for pressionado, 
descura a alimentação e outros deveres.
   
O caso, fictício, reflete um problema que preocupa muitos pais, 
educadores e profissionais de saúde. 

E se a resposta fosse criar academias de jogadores virtuais que, à 
semelhança das escolas de futebol, contribuíssem para um melhor 
enquadramento e apoio ao desenvolvimento e bem-estar destes 
jovens e respetivas famílias?  

Tive recentemente a possibilidade de assistir a um debate sobre 
desportos eletrónicos (eSports) nas I Jornadas do Desporto 
organizadas pelo NEAP da Universidade de Aveiro, onde fui 
convidado a esclarecer o papel dos psicólogos no desporto. 

Os eSports são competições organizadas de videojogos, entre 
indivíduos ou equipas, que se disputam utilizando computadores, 
consolas ou dispositivos móveis. Movimentam cerca de mil milhões 
de euros, tendo perto de 450 milhões de adeptos em todo o mundo. 
Trata-se de um novo tipo de desporto/espetáculo que levanta muitas 
questões relativamente à sua regulação. 

A Federação Portuguesa de Futebol também aderiu à tendência e, 
através da FPF eSports, conta já com mais de 7500 atletas inscritos 
e mais de 115 clubes envolvidos (Sporting, Boavista, Marítimo, 
Tondela e Portimonense são alguns exemplos). 

Portugal foi dos primeiros países a ter uma federação de eSports: a 
Fepodele. A associação, preocupada com a saúde física e psicológica 
dos seus iniciantes e jogadores profissionais, criou mesmo um 
Gabinete de Apoio à Saúde do Praticante Desportivo, onde atuam 
profissionais nas áreas da Psicologia, Nutrição e Ergonomia.

No contexto emergente dos desportos eletrónicos, os psicólogos  
proporcionarão ajuda aos jovens que apresentam adição ou risco de 
dependência tecnológica (jogos, internet). Estarão também a apoiar 

a performance daqueles que pretendem gerir uma carreira nos 
eSports: melhoria do desempenho cognitivo e do trabalho em equipa, 
redução dos riscos de burnout associados ao stress competitivo, e 
apoio na conciliação dos estudos e outras dimensões de vida. 

Os desafios e oportunidades colocados pelos eSports, exigem que 
os diversos interlocutores  se mobilizem cooperativamente. Só 
uma adequada articulação favorecerá os resultados e o bem-estar 
individual e coletivo.
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UM PAPEL. QUAL PAPEL? 
O PAPEL DE UMA GERAÇÃO DE OURO.

“Liberdade não é fazer o que se quer, mas querer fazer o que se 
faz.“ Jean Paul Sartre

Ninguém questiona a importância da escolarização das nossas 
crianças ou de ser necessária uma licença para conduzir um veículo, 
ou para prestar serviços médicos ou psicológicos. 

Os clubes desportivos desenvolvem competências ligadas às 
modalidades, mas os seus dirigentes possuem plena consciência do 
seu papel na (trans)formação de valores societais fundamentais. 

Quando se exige capacidade de liderança e de tomar decisões 
que irão afetar interesses de terceiros, as exigências ao nível das 
competências técnicas, relacionais e conceptuais não cessam de 
aumentar.  

A contratação de treinadores principais sem as qualificações exigidas 
para o cargo mostrou, porém, que continua a ser possível contornar 
regulamentos sem restrições significativas ao exercício da atividade. 
A situação gerou descontentamento e por parte dos que investiram 
num percurso previamente definido. Gerou também expetativas 
quanto à possibilidade de se alterarem os procedimentos atuais, 
criando condições mais flexíveis para o exercício pleno, mas 
antecipado, da atividade de treinador.

Na sequência de tomadas de posição críticas por parte de José 
Pereira da ANTF, e em entrevista recente a um jornal desportivo, 
o presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro 
Sequeira, afirmou que “ser treinador é muito mais que ensinar 
a nadar, ou a jogar futebol. Um atleta internacional tem que ser 
valorizado, mas não tem formação sobre como lidar com crianças 
(…) É preciso muito mais conhecimentos de psicologia de treino, 
metodologia de treino”.

E acrescentou que a auto-exigência deve ser uma questão de 
consciência dos futuros treinadores: “A maior parte dos jogadores 
profissionais (…) têm noção do que sabem e não sabem. Muitas 
vezes não sentem essas lacunas porque têm uma equipa técnica 
grande, onde há quem saiba metodologia de treino e psicologia de 
treino.”

Os dirigentes e treinadores não têm de ser super-homens ou super-
mulheres. Devem, contudo, aceder a uma sólida formação inicial e 
contínua e ter experiência profissional relevante e supervisionada, 

que os habilite para responder com maturidade aos diferentes níveis 
de desafio à medida que progridem nas suas carreiras. 

O papel destes atores ultrapassa a dimensão desportiva sendo 
hoje requisitados agentes de uma sociedade globalizada. Cabe-lhes 
assumir a liderança de equipas multidisciplinares a quem se exigem 
resultados desportivos e económicos, sem comprometer a dimensão 
ética e cultural.  
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CRUZEM OS DEDOS, ISTO AINDA NÃO 
ACABOU!

 “A felicidade é a ânsia de repetição.” Milan Kundera

O FC Porto viveu recentemente um jogo em que, apesar de 
uma prestação coletiva muito positiva, viu dois dos seus atletas 
comprometer o resultado final, ao falharem duas grandes 
penalidades. A derrota alargou a distância pontual em relação ao 
arquirrival Benfica, o que acentuou a perceção da gravidade dos 
erros individuais. 

A ansiedade e a motivação aumentam sempre, quando está em 
causa um jogo importante: um derby, uma taça num torneio, ou 
uma partida chave num campeonato de longa duração. Estar no 
seu melhor para concretizar oportunidades como a marcação de 
um penálti ou de um livre perto da grande área, ou até de um canto, 
exige competências psicológicas treináveis.  

Em momentos de tensão emocional, alguns atletas exibem rituais e 
comportamentos supersticiosos, como forma de lidar com o stress e 
incrementar a confiança. 

Alguns vestem peças de roupa “talismã”, outros comem alimentos 
específicos; uns entram em campo com o pé direito, outros com o 
esquerdo; há quem se benza ao entrar; há quem enterre “objetos 
mágicos protetores” em determinados lugares; há quem recite uma 
prece. Há equipas que se reúnem em roda ou exibem coreografias 
complexas, e outras há que batem palmas sincronizadas com os 
adeptos.

Os rituais supersticiosos são definidos como um “comportamento 
incomum, repetitivo e rígido que é percebido como tendo um 
efeito positivo no sujeito, ainda que na realidade não exista um 
nexo de causalidade entre o comportamento e o resultado de um 
evento” (Womack, 1992). Este efeito é tão poderoso e natural que 
é observável não só entre os humanos, mas também em muitos 
animais.

A psicologia já mostrou que os rituais exibidos pelos atletas reduzem 
o stress, aumentam a autoeficácia e melhoram a performance. 
Encontrou-se também que os atletas com maior 
autorresponsabilização mostram menor comportamento ritual 
rígido, substituindo estes comportamentos por rotinas psicomotoras 
ajustadas às necessidades do seu desempenho. Veja-se o caso de 
Cristiano Ronaldo e a forma como marca os livres…

Os rituais supersticiosos podem ser transformados progressivamente 

em rotinas de autocontrolo, treinadas em função das exigências do 
jogo, tendo sempre em linha de conta as especificidades individuais.  

A preparação mental para momentos-chave é um aspeto que 
nenhum psicólogo pode descurar. O treino de rotinas pré e pós-
competitivas e outras para lidar com situações específicas do jogo, é 
fundamental para aumentar a confiança, melhorar o desempenho e 
induzir bem-estar nos atletas.
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ANSIEDADE E “FLOW”: SÉRGIO VERSUS 
LAGE

“Não tenha medo dos seus medos. Não são para assustar. São para 
que saiba o que é importante.” C. JoyBell C.

Escrevo na véspera do clássico entre o FC Porto e o SL Benfica. O 
jogo realiza-se num momento mais favorável à equipa lisboeta: tem 
sete pontos de avanço, os jogadores revelam uma condição física 
e rapidez de processos assinalável, sendo de esperar atletas com 
índices de confiança e bem-estar elevados. 

A norte, é evidente a ausência de condições ambientais e 
situacionais ótimas. Tem transparecido um clima de desarmonia, 
que veio a público pela voz do próprio treinador, e há a sensação 
de que o rendimento atual está aquém do desejável. Há problemas 
de prontidão física, com várias e sucessivas lesões de jogadores 
influentes. 

 As equipas apresentam-se, portanto, em condições de performance 
diferentes. No Benfica, o clima permite que o atleta viva um estado 
psicológico ótimo, que ocorre quando existe um equilíbrio entre 
os desafios percecionados de uma situação e as competências ou 
capacidades da pessoa para a ação (estado de flow). No FC Porto, 
pelo contrário, o ambiente mais negativo pode ser gerador de 
ansiedade debilitante.

Ora, os estudos das experiências de rendimento máximo, superior, 
extraordinário ou incomum, designadas como peak performance, 
peak experience, ou flow, comprovam que a ansiedade funciona 
frequentemente como um aliado desafiador para o atleta (Mahoney, 
citado por Cruz).

Que fatores podem contribuir para o desenvolvimento de um estado 
de peak performance e de flow? Jackson, Marsh e Csikszentmihalyi 
apontaram a necessidade  de se preparar e garantir a cada atleta a 
satisfação de várias dimensões: a) otimizar os níveis de ativação e 
de motivação; b) executar rotinas competitivas; c) prontidão física; 
d) evitar distrações, pressões e incerteza; e) gerir microinsucessos; 
f) regular o foco e a atenção; g) espírito de equipa; h) atletas 
experientes terão vantagem para (re)entrar em flow. 

Importa esclarecer que na situação de peak experience se observa 
alegria e sentimentos positivos, mas pode não haver correspondência 
em termos de funcionamento e rendimento, o que só ocorre em peak 
performance.  

A identificação dos fatores de ajuda, impedimento e perturbação 
dos estados de flow, requerem o conhecimento científico da 

personalidade dos atletas, do seu estado pré-competitivo e da 
evolução e gestão da situação. Os psicólogos, e relembro que 
não podem usar este título os profissionais que não pertencem à 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, estão preparados para ajudar, 
conciliando bem-estar e rendimento.
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NO BENFICA, O CLIMA 
PERMITE QUE O ATLETA 
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RADOR DE ANSIEDADE 
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FANÁTICOS POR GANHAR:
OS TREINADORES E OS BULLIES

Quando as brincadeiras são tendencialmente dirigidas aos mesmos 
atletas, e se estas pessoas não gostam como são tratados pelos 
colegas e isto acontece de forma persistente, então podemos estar a 
falar de uma situação de bullying.

No futebol português vencer é a palavra de ordem. 

Recentemente Ruben Amorim, confrontado com a sua simpatia pelo 
SL Benfica, respondeu que era acima de tudo um profissional, e que 
era fanático por ganhar. 

As carreiras dos treinadores dependem de resultados o que os não 
isenta de responsabilidades sociais. 

Há quinze dias abordei nesta coluna o papel dos pais na prevenção 
do bullying. Hoje pretendia, ainda que de forma superficial, falar do 
papel dos treinadores face a este mesmo problema. Ser capaz de 
atuar perante situações de bullying ou de violência é um objetivo 
que não pode ser descurado e que também devia ser exigido pelos 
adeptos.

Como é que se distingue uma brincadeira de um caso de bullying? 
Quando as brincadeiras são tendencialmente dirigidas aos mesmos 
atletas, e se estas pessoas não gostam como são tratados pelos 
colegas e isto acontece de forma persistente, então podemos estar a 
falar de uma situação de bullying. Adultos, e em particular crianças 
e jovens, podem sentir-se intimidados pela autoridade e poder do 
treinador e não relatar que estão a sofrer de bullying.

O bullying é uma subcategoria do comportamento agressivo (…) 
dirigido a uma vítima que é incapaz de se defender sozinha de forma 
eficaz (Pereira e Melim, 2012).

Que responsabilidades têm os treinadores neste assunto tão 
sensível? 

Segundo o projeto Desporto sem Bullying, os treinadores devem 
participar na criação de uma cultura anti-bullying. Devem ter 
formação neste domínio e estudar as guidelines e códigos de conduta 
do clube. Este é um compromisso organizacional que envolve todos.
No caso particular da formação desportiva e com menores de idade, 
devem dar primazia a questões de aprendizagem e desenvolvimento, 
em detrimento de uma abordagem centrada na procura da vitória.

Não devem, confrontados com incidentes de bullying, deixar de atuar 

em conformidade com os procedimentos estabelecidos no clube, 
não devendo ignorar ou desvalorizar o que se passou.

Devem assumir uma abordagem de não-culpabilização em vez 
de castigos, ajudando todos os intervenientes (vítimas, bullies e 
observadores) a perceberem o que causam e a fazerem do problema 
uma preocupação geral do grupo.

É possível conciliar resultados desportivos e um ambiente saudável. 
Os treinadores devem proteger os seus atletas da violência no 
desporto e devem ter a possibilidade de pedir apoio especializado 
em situações que vão para além da sua competência. Um(a) 
psicólogo(a) pode ajudar. 
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O BULLYING É UMA SUB-
CATEGORIA DO COMPOR-
TAMENTO AGRESSIVO (…) 

DIRIGIDO A UMA VÍTIMA 
QUE É INCAPAZ DE SE 

DEFENDER SOZINHA DE 
FORMA EFICAZ (PEREIRA 

E MELIM, 2012).
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SEM MEDO DO MEDO: ATLETAS E 
PROFISSIONAIS À ALTURA DO DESAFIO.

No dia 19 de março celebrou-se o dia do pai. Devido ao surto do 
Covid-19, inúmeros pais e filhos optaram por um comportamento 
pró-social e protetor, substituindo uma visita ou um jantar por um 
telefonema ou uma videochamada. 

Muitos atletas e profissionais do desporto estão já habituados ao 
constrangimento de viver longe dos seus entes queridos. Neste 
momento têm também de lidar com a suspensão das competições. 
O nível de sofrimento psicológico associado a estas perdas varia de 
atleta para atleta.

O que é que os atletas e profissionais do desporto em isolamento 
devem fazer para lidar saudavelmente com esta situação? 

Manter-se atualizados, não consultando mais do que uma ou 
duas vezes por dia as informações oficiais, para não aumentar a 
ansiedade. 

Manter a rotina: sono e refeições à hora habitual, vestir-se e, se 
possível, treinar ou estudar em casa. 

Fazer uma alimentação equilibrada, controlando a fome emocional. 
Experimente praticar o mindfull eating.

Evitar fumar, ou usar álcool e drogas para lidar com as emoções. 
Não abusar dos jogos eletrónicos.  

Relaxar com atividades que proporcionem bem-estar. Escrever um 
diário onde registe as suas vivências e emoções, alivia a ansiedade 
e potencia a autoconsciência.

Fazer exercício. Seguir as instruções do treinador e equipa técnica. 
Dançar, meditar ou fazer exercícios de visualização. Recuperar de 
lesões.

Ter uma atitude positiva. “Tudo vai correr bem”. O isolamento 
é temporário.  Redefina objetivos, melhore os processos de 
automotivação e o seu plano de treino psicológico individual. 

Pedir ajuda para obter o que precisa, ajudar e manter o contacto. 
Os atletas devem permanecer conectados virtualmente. A utilização 
de videochamadas é vantajosa. Se conseguirem concentrar-se em 
ajudar alguém ou falar com os amigos, não irão sobrevalorizar os 
seus próprios problemas. 

Estes dias de incerteza e de isolamento vão exigir a afirmação 

de novos sentidos de propósito e um espírito de atleta de alto 
rendimento. Vamos focar-nos no presente em vez do passado (onde 
a tristeza e a raiva podem estar) ou do futuro (que pode estar cheio 
de ansiedade). Vamos manter uma atividade física responsável. 
Vamos ser disciplinados em torno de rotinas saudáveis. Vamos 
manter uma boa rede de apoio virtual, e vamos manter o controlo 
consciente dos nossos pensamentos, ações e emoções. 

Se se sentir muito angustiado e perturbado fale com um psicólogo, 
ou ligue para o SNS24 e siga as recomendações dadas.
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A UTILIZAÇÃO DE VIDEO-
CHAMADAS É VANTAJOSA. 

SE CONSEGUIREM CON-
CENTRAR-SE EM AJUDAR 

ALGUÉM OU FALAR COM 
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UMA HOMENAGEM ANTECIPADA:
O EQUÍVOCO DE JORGE JESUS.

Dias antes da notícia da primeira morte por Covid-19, Jorge Jesus, 
após um jogo à porta fechada, e visivelmente emocionado pelo 
ambiente em que o jogo decorreu, partilhou a perda de um amigo em 
Portugal. Sabemos hoje que, naquele momento, este ainda não tinha 
falecido. Jorge Jesus cometera um equívoco, que veio de pronto 
esclarecer. 

Durante uma pandemia é normal o surgimento de lutos antecipatórios. 
Embora antecipar a morte de um amigo possa ser tão doloroso 
quanto a morte real, permite a preparação para a despedida. 

O contexto desportivo, ao reforçar a coesão dos grupos e das 
equipas, potencia os sentimentos de perda.

O estado físico, cognitivo e emocional dos atletas é afetado durante 
um luto. Podem tornar-se mais lentos e cometer mais erros, ficando 
mais suscetíveis a lesões. O humor pode variar, sendo normais 
os sentimentos de stress, raiva, revolta, culpa, medo, impotência, 
ansiedade e até alívio. 

Pode, por isso, surgir a tentação de se querer que tudo volte 
rapidamente à normalidade, evitando-se falar do assunto ou 
exigindo-se a sua superação. 

As evidências mostram, porém, que quando se permite que se 
lamente e chore uma perda abertamente, o luto se torna menos 
intenso e mais fácil de controlar. Ao facilitar a vivência do luto não 
estamos a encorajar o atleta a desanimar e a ficar preso ao passado, 
mas antes a ajudá-lo a tomar consciência da intensidade do que 
está a viver. 

Os atletas enlutados e família próxima, não devem adiar o luto 
ou isolar-se. Devem procurar respeitar as suas emoções e o seu 
próprio tempo, ânimo em tarefas agradáveis, e cuidar de si próprios. 
Na situação de amigo, importa não confundir distanciamento social 
com distanciamento emocional. É normal não saber o que dizer, 
mas nestas situações, basta mostrar disponibilidade, ouvir, manter-
se presente e oferecer apoio. 

No caso das crianças e atletas em formação devemos ser diretos, 
para que entendam a perda de forma realista, sem criar conceitos 
fantásticos sobre a morte; não esconder a tristeza nem a verdade 
sobre a causa da morte; responder às questões; manter as rotinas. 
Importa ainda ser compreensivo e estar atento a sinais de retrocesso 
no desenvolvimento ou a sintomas de luto prolongado.

Se sentir falta de apoio, pressão para recuperar rapidamente ou 
para reprimir as emoções, ou observar situações de luto prolongado, 
recorra ao psicólogo(a) do seu clube ou a um profissional 
devidamente certificado na área da saúde psicológica.
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O ESTADO FÍSICO, 
COGNITIVO E EMOCIONAL 
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HISTERESE E ESCOLHA CONSCIENTE 
DE COMPORTAMENTOS 

A Liga portuguesa anunciou esta semana o regresso do campeonato 
de futebol no dia 4 de junho. Após várias semanas de confinamento, 
treinadores e atletas irão finalmente regressar, de forma faseada, às 
suas rotinas habituais. 

A histerese é a capacidade de um material/pessoa para manter 
uma forma/aprendizagem que resultou de um choque/situação. A 
histerese perceptiva prende-se com a persistência de um percepto, 
quando a mudança nos valores de determinado parâmetro favorece 
já a deteção de um percepto alternativo (citado por Vieira, 2009). 

Nos materiais, a histerese ocorre naturalmente, decorrente das 
suas propriedades em interação com o ambiente. As pessoas têm 
a opção de escolher comportamentos. O regresso à competição vai 
exigir que continuemos a usar os comportamentos seguros que 
aprendemos no contexto de emergência, evitando um relaxamento 
excessivamente rápido.    

Dúvidas sobre comportamentos simples que antes não 
questionávamos, vão agora tornar-se muito presentes: como farei 
para cumprimentar os meus amigos e colegas de equipa?; como 
poderei movimentar-me em segurança no meu local de treino;  
conseguirei treinar e descansar como dantes?; sentirei a falta do 
conforto doméstico e de certos hábitos que entretanto adquiri?; o 
retomar da atividade desportiva, não colocará em risco a saúde da 
minha família?

Nesta fase será normal sentirmo-nos nervosos e inseguros, mas 
temos de concentrar-nos naquilo que podemos controlar: praticar 
o distanciamento social, sem distanciamento psicológico; estar 
conscientes e atentos; estar disponíveis para usar e (re)aprender 
novos hábitos; seguir as orientações das entidades competentes. 

É expectável que estejamos hipervigilantes no início, o que nos 
ajudará a seguirmos à risca todas as recomendações. A ansiedade e 
o medo tenderão a diminuir com o tempo, sendo necessário garantir 
um nível de alerta moderado, que nos recorde a necessidade de 
adotarmos comportamentos  de proteção. 

Se os sentimentos de ansiedade, medo e falta de controlo forem 
muito intensos ou duradouros e/ou se tiverem impacto na forma 
como gere o seu dia-a-dia, não deve hesitar em recorrer ao 
Psicólogo(a) do seu clube ou ao apoio da linha de aconselhamento 
psicológico do SNS24. 

*No presente artigo procurei adaptar ao futebol as recomendações 
da OPP para Gestores e Colaboradores contidas no documento  
“Desconfinamento-Regressar a (algumas) rotinas habituais”  
disponível em www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19.
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AS SOLUÇÕES DE RONALDO

Por todo o mundo surgem notícias de atletas com receio de retomar 
a competição. São levantadas questões como a inevitabilidade do 
contacto físico e a possibilidade de troca de fluídos (saliva e sangue) 
durante os jogos, o que faria com que os atletas pudessem colocar 
em perigo familiares mais idosos ou outros grupos de risco. 

Alguns especialistas têm também chamado à atenção de que 
existe a possibilidade de virmos a assistir a uma onda de lesões, à 
semelhança do que já aconteceu no campeonato alemão onde logo 
na primeira jornada se registaram 12 lesionados.  

A estes argumentos tem sido contraposto o facto de as estruturas 
desportivas se terem reorganizado para proteger os atletas, 
seguindo com rigor as orientações da DGS, e que tiveram o cuidado 
de garantir um adequado nível de atividade para que estes não 
perdessem a sua condição física.

Uma boa gestão da carga de trabalho é importante, mas é difícil 
antecipar se o atleta não será obrigado durante o jogo a um esforço 
acima do esperado e ao qual não foi exposto por ser considerado 
perigoso.  

Para além disso, está comprovada a existência de uma associação 
entre a exposição a situações de stress e o risco para as lesões 
desportivas. Assim, a personalidade e as competências psicológicas 
para lidar com as exigências desportivas e da sua própria vida 
constituem-se como aspetos preditores de lesões.

Com efeito, sabemos que se o atleta evidenciar um elevado traço de 
ansiedade competitiva, apresentar estados de humor mais negativos 
e se assumir como uma pessoa agressiva e altamente competitiva 
estará em maior risco para contrair não só mais lesões mas também 
lesões mais graves (Gomes, 2012).

É imperioso que reconheçamos que os atletas viveram um período 
conturbado e que o regresso à competição trará algum stress 
potencialmente debilitante. Será, por isso, necessário verificar a 
existência de sinais que possam sugerir estados de humor negativos 
ou de elevada ansiedade, intervindo de forma pronta. 

Cristiano Ronaldo, a quem todos reconhecemos uma personalidade 
combativa, já passou por períodos de stress e de instabilidade 
emocional. Vimos, no seu caso, que não descurou o recurso a apoio 
profissional e ao seu núcleo familiar. A prevenção das lesões nos 
atletas pressupõe que teremos de ser capazes de lhes proporcionar 
um ambiente saudável do ponto de vista físico e psicológico, de 

modo a que a sua coragem e a sua vontade de vencer, que tanto 
admiramos, não os prejudique.
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COM EFEITO, SABEMOS 
QUE SE O ATLETA EVIDEN-
CIAR UM ELEVADO TRAÇO 

DE ANSIEDADE COMPE-
TITIVA, APRESENTAR ES-
TADOS DE HUMOR MAIS 
NEGATIVOS E SE ASSU-
MIR COMO UMA PESSOA 
AGRESSIVA E ALTAMEN-

TE COMPETITIVA ESTARÁ 
EM MAIOR RISCO PARA 

CONTRAIR NÃO SÓ MAIS 
LESÕES MAS TAMBÉM 
LESÕES MAIS GRAVES 

(GOMES, 2012).
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 BRUNO LAGE A 450°

Na sequência de uma sucessão de resultados desportivos negativos, 
Bruno Lage está no centro de uma tempestade, e todos se sentem 
chamados a dar uma opinião sobre a qualidade do seu desempenho 
e sobre a sua continuidade no cargo. 

Quem deve avaliar Bruno Lage? Como e quando se deve fazer a 
avaliação de desempenho de um treinador? 

O desempenho de um treinador é um elemento-chave para o sucesso 
dos clubes e pode ser decomposto em duas grandes dimensões: os 
resultados e os comportamentos. Lage encontra-se num momento 
difícil considerados ambos aspetos.

Os clubes têm a responsabilidade de motivar e desenvolver 
continuamente todos os seus colaboradores e devem implementar 
processos de gestão de desempenho para atingir as suas metas. 

A gestão de desempenho é um processo cíclico que começa 
com o estabelecimento de expetativas e termina com a avaliação 
desse desempenho. Visa melhorar o relacionamento dentro da 
equipa; apoiar na decisão de promoções, formação e remuneração; 
estabelecer objetivos; corresponsabilizar a gestão; contribuir para 
o autodesenvolvimento e gestão de carreira; auxiliar a integrar e 
acompanhar novos colaboradores.

A avaliação de desempenho é o encerramento do ciclo de gestão de 
desempenho, onde se mede e avalia o desempenho do treinador em 
relação às expetativas estabelecidas no início do ciclo. 

No futebol, os treinadores têm um sistema de avaliação de 
desempenho de 450° pois para além de receberem feedback interno 
total (360°) sobre a sua performance, recebem muita informação 
externa através da comunicação social. 

Acresce que o fim do ciclo de gestão de desempenho pode ocorrer a 
qualquer momento, por força da evolução dos resultados ou devido 
a episódios e comportamentos considerados inadequados. 

A antecipação do momento da avaliação de desempenho pode 
justificar-se em contexto de alta competição pois o interesse do 
treinador não deve sobrepor-se ao interesse coletivo. 

Os psicólogos estão preparados para apoiar os clubes em fase de 
certificação na conceção e implementação de sistemas de gestão 
de desempenho, com vista a melhorar os comportamentos e a 
maximizar os resultados individuais e organizacionais. 

O seu trabalho pode incidir também no apoio à Gestão de Carreira 
dos treinadores, ajudando-os a conhecerem-se melhor e a definirem 
um plano de carreira individual, ou treinando competências de 
inteligência emocional para lidar com o stress em situações de 
pressão competitiva ou pós-competitiva.

2 8 . 0 6 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  R E C O R D

OS PSICÓLOGOS ES-
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RESULTADOS INDIVIDUAIS 
E ORGANIZACIONAIS.
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JORGE JESUS E OS 25 APÓSTOLOS 

Depois de uma experiência gloriosa no Brasil, Jorge Jesus regressou 
aos 66 anos para um novo desafio no SL Benfica. As expetativas 
são muito elevadas, mas JJ terá de medir forças com os seus 
rivais diretos, Sérgio Conceição e Rúben Amorim, mais jovens, mas 
igualmente ambiciosos. 

Um estudo recente do CIES mostra que o perfil típico de um 
treinador é um homem com menos de 50 anos de idade (48,8), que 
assume a função por menos de um ano (301 dias) e que cresceu no 
país do clube que treina (70% dos casos). Percentualmente, há mais 
treinadores no exílio (28,3%) do que jogadores (24,7%). 

Portugal encontra-se na sexta posição dos países com mais 
treinadores a trabalhar no estrangeiro (25 treinadores). 

Verificamos que o campeonato inglês é o que garante maior 
estabilidade aos treinadores (537 dias), seguido de perto pela 
Liga espanhola (506 dias).  A França (375 dias), Itália (351 dias) 
e a Alemanha (336 dias) garantem em média aproximadamente 
uma temporada aos treinadores. Na nossa I Liga os treinadores 
conseguem uma permanência média de 261 dias. 

O estudo indica-nos que os dois campeonatos mais competitivos 
são os que proporcionam maior estabilidade aos treinadores. Mostra 
também que o acesso dos treinadores às principais ligas é exigente 
e pode ser demorado. 

Importa ainda destacar a prevalência de ex-jogadores profissionais 
na colocação de treinadores: 2/3 dos treinadores que optaram pela 
emigração são ex-jogadores profissionais. 

É de referir, no entanto que Shachar et al. (2004), observaram 
que são os atletas menos preparados para o futuro que tendem 
a escolher trabalhar como treinadores ou adjuntos. Os estudos 
mostram que os fatores que facilitam a adaptação dos ex-jogadores 
a uma nova vida profissional implicam mudar a sua identidade 
profissional e ter uma postura pró-ativa. Esta transição é facilitada 
quando os atletas beneficiam de apoio psicossocial e familiar e 
decidem voluntariamente o final da sua carreira.  

Jorge Jesus e a comunidade de treinadores emigrados estão a 
abrir portas a muitos treinadores e jogadores. A preparação para as 
transições profissionais exige maturidade, reflexão, planeamento e 
apoio. Estatisticamente, poucos jogadores de formação conseguirão 
aceder a patamares que lhes permitam a profissionalização. O 
investimento no autoconhecimento, na formação profissional e 

na exploração de alternativas ajustadas às aptidões, interesses e 
personalidade é crucial. Um psicólogo(a) pode ajudar.  
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A R T I G OA R T I G O

CRESCIMENTO PÓS-TRAUMÁTICO E AS 
DOLORES DO FUTEBOL

Após o triunfo do FCP na final da Taça, Pinto da Costa afirmou que 
via o treinador Sérgio Conceição, como um filho, um neto ou um 
irmão. Esta afirmação de consanguinidade afetiva, traduz bem a 
importância da criação e reforço permanente dos laços emocionais 
para manter uma equipa coesa e resiliente.

A família é uma das necessidades mais referidas pela generalidade 
dos atletas para a manutenção do seu equilíbrio psicológico. 

Espera-se que um ambiente familiar harmonioso favoreça o 
desenvolvimento dos atletas potenciando a sua performance em 
contextos competitivos. 

Há evidências de que a violência doméstica afeta a saúde mental 
dos jogadores. 

O relatório de Saúde Juvenil da DGS (2018) sinalizou 50.000 
situações de risco de mau trato infanto-juvenil (2008-2016). Dos 
9000 casos assinalados em 2016, 67% referiam-se a negligência, 
20% a mau trato psicológico, 7% a mau trato físico e 6% a abuso 
sexual.

O Relatório da APAV de 2019 indica que 28% das vítimas são filhos/
as do autor do crime. O tipo de vitimação continuada continua a 
prevalecer e os locais do crime mais referenciados foram a residência 
comum (51,2%), a residência da vítima (16%) e a via pública (12,1%). 
Há, porém, estudos divergentes: o psicólogo Lew Hardy encontrou 
que os atletas que foram expostos a traumas quando crianças, 
incluindo morte ou divórcio dos pais, abuso físico e verbal ou um 
ambiente doméstico instável, apresentavam melhores resultados do 
que os atletas sem experiências traumáticas. 

Um caso paradigmático poderia ser o de Cristiano Ronaldo.  A sua 
mãe, Dolores Aveiro, foi vítima de violência doméstica com o pai dos 
seus quatro filhos, entre os quais estava Cristiano, e as agressões 
que sofreu deram mesmo origem a uma tentativa de suicídio…

Porém, nem todas as pesquisas sustentam aquelas conclusões, 
não tendo sido sempre encontradas evidências da utilidade ou 
significância dos traumas de vida ou desportivos para prever o 
sucesso.

Estamos perante um quadro cuja gravidade requer a sensibilização 
dos agentes desportivos no sentido de apoiar a prevenção e 
acompanhamento de situações de violência doméstica que possam 
causar traumas aos atletas nos diferentes escalões.

Os traumas desportivos e de vida podem constituir-se como períodos 
críticos de crescimento. Quando confrontados com adversidades, os 
atletas mais bem-sucedidos são os que são desafiados, recebem 
apoio psicossocial e têm a oportunidade de aprender e refletir sobre 
a experiência.
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HÁ, PORÉM, ESTUDOS DI-
VERGENTES: O PSICÓLOGO 
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O JOGO INTERIOR DE TUCHEL E
DE FLICK 

Lisboa recebe este domingo a final da Liga dos Campeões entre o 
Bayern e o PSG, ambas equipas lideradas por treinadores alemães. 
Ambos venceram os seus jogos de forma competente. Os jogos 
externos e os jogos interiores.

Pode dizer-se que todos os jogos têm duas componentes: a do jogo 
externo e a do jogo interior. O jogo externo é jogado contra um 
adversário que apresenta obstáculos externos e visa alcançar um 
objetivo externo. O jogo interior ocorre na mente do jogador, e é 
jogado contra obstáculos como lapsos de concentração, nervosismo, 
insegurança e sentimentos de culpa (Gallwey, 1975).

Hans Flick, treinador do Bayern, é conhecido por privilegiar o 
conhecimento de cada jogador, por assumir uma comunicação 
franca e assertiva, e por valorizar as opiniões e o bem-estar da 
equipa.

Thomas Tuchel é conhecido pelo seu perfecionismo e cuidado com a 
saúde pessoal e com a relação com os seus jogadores. Conta-se que 
terá oferecido ao conhecido jogador Mkhitaryan um livro de psicologia 
do desporto para o ajudar a superar uma fase particularmente 
difícil no Borussia de Dortmund tendo-o incentivado à prática da 
meditação. Este gesto terá servido para fortalecer a relação do 
treinador com o atleta e para que este melhorasse autonomamente 
algumas competências comportamentais. 

Um treinador não precisa de ser psicólogo para treinar, mas terá 
vantagem se desenvolver competências de intervenção junto dos 
seus jogadores e desenvolver continuamente o seu próprio jogo 
interior. 

O treinador não se auto-designa psicólogo do desporto por possuir 
estas competências e, de igual modo, nenhum jogador que recorra 
a um livro de auto-ajuda começará a oferecer serviços de consulta 
psicológica ou a dar aulas de meditação.

Com efeito, a utilização do título de psicólogo está reservada nos 
termos da lei aos membros efetivos da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses (OPP), os quais devem identificar-se através do 
respetivo número de Cédula Profissional.

De modo a combater o uso ilegal do título de psicólogo, a OPP 
disponibiliza um mecanismo de pesquisa (Diretório OPP) que 
permite confirmar a inscrição na OPP. Caso não seja possível 
encontrar o nome que procura, ou se suspeitar que não se trata 
de Psicólogo devidamente habilitado para o exercício da profissão, 

pode comunicar as suas dúvidas através do email: registo@
ordemdospsicologos.pt. 

O rendimento desportivo e a saúde psicológica não podem ser 
descurados. Que vença a equipa com melhor jogo interior.
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UM TREINADOR NÃO PRE-
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OS MITOS DE DIANA E O DEDO DE 
RONALDO

Uma infeção no dedo do pé de Cristiano impediu-o de jogar. A 
precaução visou uma evolução mais positiva da doença neste atleta 
ímpar. Há, ao mesmo tempo, uma controvérsia instalada entre a DGS 
e as federações desportivas que se vêm a braços com os custos 
das exigências de testagem para prevenir a propagação de um vírus 
contagioso. 

Diana Brito não cura infeções. É psicóloga, e realizou o seu estágio 
profissionalizante num conhecido clube do norte. Deparou-se 
inicialmente com a falta de tradição na integração de um psicólogo 
na formação pois a pergunta mais recorrente era: “o que faz um 
psicólogo no contexto desportivo?”. Sucediam-se também os típicos 
preconceitos de que estaria lá para avaliar tudo e todos, que seria 
um detetor de mentiras, e que estava ali para ajudar “malucos” ou 
apenas quem tinha problemas psicológicos.

Com ajuda do seu orientador, o psicólogo Pedro Assis, criou a 
iniciativa “mitos e verdades” da psicologia. Utilizou as redes sociais 
para esclarecer as dúvidas e preconceitos de pais, adeptos e staff e 
promoveu comportamentos socialmente mais desejáveis. Procurou 
que compreendessem o seu trabalho para que lhe fosse mais fácil 
ajudar os atletas, pois ainda há quem evite pedir ajuda com medo 
do estigma. Ao normalizar o trabalho da psicologia pôde prevenir 
situações indesejadas, e não receber casos já em estado mais 
avançado. 

Neste momento, concluído o estágio num clube que se vê confrontado 
com as dificuldades financeiras e a incerteza, procura/espera um 
enquadramento mais favorável para poder prosseguir a sua vida.   
A falta de recursos para aplicar as normas da DGS pode ditar o 
encerramento de vários clubes e associações. O desporto tem 
benefícios sobejamente conhecidos por todos. O dilema é saber 
se estes benefícios superam os riscos de uma retoma desportiva 
descontrolada. 

Ayn Rand dizia que “uma maioria não tem o direito de votar sobre 
os direitos individuais de nenhuma minoria”. Se o estado, ou seja 
todos nós, quer(emos) um desporto federado, universal e acessível 
deve(mos), nesta circunstância especial, garantir a cobertura das 
despesas necessárias para que a testagem que garante a prevenção 
da propagação da doença seja feita de forma adequada. 

A saúde física e psicológica dos atletas em diferentes modalidades e 
escalões etários tem de ser garantida. Os profissionais e os amantes 
do desporto devem reassumir os seus espaços próprios, convivendo 
responsavelmente com esta infeção. 
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QUATRO DE SETEMBRO, 
DIA NACIONAL DO PSICÓLOGO

A 4 de setembro celebra-se pela primeira vez o Dia Nacional do 
Psicólogo, uma especial homenagem aos cerca de 21.000 psicólogas 
e psicólogos portugueses e ao trabalho que têm desenvolvido em e por 
Portugal, nas mais diversas áreas, contextos e setores da sociedade.

A todas/os psicólogas e psicólogos que, consistente e paulatinamente, 
têm contribuído para uma sociedade mais inclusiva e mais equitativa, 
através de compromissos sucessivos com políticas públicas de saúde, 
de educação e de justiça social, procurando assegurar direitos humanos 
fundamentais como o bem estar e a qualidade de vida, a igualdade de 
oportunidades, a não discriminação e a não exclusão social.

Desde as/os que desenvolvem ações fundamentais nos contextos 
educativos e de aprendizagem formais e informais, no desenvolvimento 
pessoal e social, vocacional e de carreira, na promoção de competências 
e reabilitação de pessoas com incapacidade, promovendo o sucesso 
escolar e profissional, prevenindo fenómenos de violência e 
comportamentos de risco, e apoiando na construção de ambientes de 
aprendizagem emocionalmente saudáveis.

Às/aos psicólogas e psicólogos cuja intervenção tem apoiado a defesa e 
a proteção de crianças, jovens, suas famílias e sociedade, colaborando 
e assessorando tecnicamente tribunais e outros órgãos judiciais e 
sistemas legais, em processos de acolhimento e adoção, de regulação do 
poder paternal, na intervenção junto de vítimas de violência ou de crime 
(e das pessoas que lhes são próximas), ou junto das/dos agressoras/es.

Àquelas/es que diariamente aplicam as ciências e a intervenção 
psicológicas aos contextos e comportamentos de saúde (ou de doença), 
melhorando o bem estar, a saúde psicológica e a qualidade de vida dos 
indivíduos e da população portuguesa (incluindo cuidadores e familiares, 
profissionais e autoridades de saúde), apoiando nos processos de 
recuperação da doença, na gestão da dor ou na doença crónica, 
promovendo a longevidade e o envelhecimento saudável e ativo, e ao 
mesmo tempo contribuindo para a melhoria, humanização, eficácia e 
impacto dos cuidados de saúde.

Desde as/os que se têm ocupado com o combate ao estigma associado 
à doença mental e em trazer à consciência a importância de promover 
a saúde mental nos locais de trabalho, com efeitos significativos no bem 
estar de colaboradores, suas famílias, e respetivo impacto nas empresas, 
sua produtividade económica e do país.

Às/aos psicólogas e psicólogos que se empenham em melhorar a 
motivação, tomada de decisão, rendimento, performance e o bem estar 
nos mais variados contextos desportivos e performativos.

Àquelas/es que realizam intervenção psicológica em situações de crise 
ou catástrofe, como as vividas no flagelo dos incêndios no ano transato, 
ou intervêm para a prevenção dos consumos/comportamentos aditivos, 
ou para a prevenção do risco de suicídio.

Os exemplos não cessariam. Em suma, a todas/os psicólogas e 
psicólogos que, da legislação, às políticas e às práticas, trabalham para 
a promoção do desenvolvimento, prevenção, tratamento, reabilitação 
psicossocial ou reinserção social, para a promoção do sucesso pessoal 
dos seus clientes nos diferentes contextos de vida (escola, trabalho, 
família…), procurando que cada ser humano, organização ou comunidade 
alcance o seu máximo potencial.

A Psicologia valoriza os indivíduos, as organizações e o coletivo. 
As evidências científicas e os resultados positivos da intervenção 
psicológica são muitos e sólidos, atravessam toda a experiência humana 
e simultaneamente permitem poupar no investimento económico 
necessário à recuperação, e no sofrimento a ela associado.

É exatamente nessa sinergia entre o desenvolvimento psicológico e o 
consequente compromisso cívico de cada indivíduo com a sociedade 
(que se creem mais ajustados e saudáveis), que assistiremos a novas 
gerações de cidadãos, de organizações e de líderes da justiça social. 
É exatamente aí, no contexto de uma sociedade mais saudável, mais 
resiliente aos desafios da modernidade, economicamente mais viável 
e socialmente mais coesa. É exatamente aí que a Psicologia, as 
psicólogas e psicólogos, diariamente aportam mais humanismo e mais 
ética humana, e contribuem persistentemente para o desenvolvimento 
psicológico, económico, político e social da nação.

Parabéns a todas/os psicólogas e psicólogos pelo vosso tão singular 
contributo.
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O QUE FAZ UM PSICÓLOGO?

Quando se fala num psicólogo, surge muitas vezes a caricatura 
do profissional que ouve um cliente deitado num divã. Mas a 
verdade é que a avaliação e intervenção psicológicas, que só os 
psicólogos podem levar a cabo, tem uma grande amplitude. Um 
psicólogo é um profissional que, nos diferentes contextos, intervém 
de forma a promover o autoconhecimento, a autodeterminação 
e a adaptabilidade das pessoas, isto é, a promover a capacidade 
de se conhecerem melhor, serem quem realmente são e lidarem 
eficazmente com os desafios que enfrentam ao longo da sua vida, 
sejam eles expectáveis ou quando há alterações. 

Por este motivo, para além das perturbações psicológicas e da 
psicopatologia, a intervenção psicológica - e a demonstração empírica 
que existe da sua eficácia - aplica-se a dimensões tão variadas 
como a empregabilidade e a gestão de carreiras, a progressão na 
escolaridade, a inclusão e reinserção social, o envelhecimento, a 
relação entre o comportamento humano e as novas tecnologias, às 
questões de hábitos de vida e doença física, aos riscos psicossociais 
nos locais de trabalho, entre muitas outras dimensões. E aplica-se, 
tanto numa vertente de promoção de competências e de prevenção 
do surgimento dos problemas, como também de tratamento e 
reabilitação, quando os problemas já existem ou existiram.

Reconhecendo os contributos da psicologia para o bem estar do ser 
humano e a sua capacidade de se relacionar com o ambiente que 
o rodeia, e também para o desenvolvimento do país, a Assembleia 
da República instituiu o Dia Nacional do Psicólogo a 4 de setembro, 
data da primeira publicação do Estatuto da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. Mais do que corresponder a uma efeméride, é 
certamente um momento que sublinha e reconhece os contributos 
dos psicólogos e da psicologia como ciência e profissão para a 
sociedade. 

Porque há sofrimento que é desnecessário e pode ser poupado - para 
além das poupanças que a intervenção psicológica traz na redução 
de custos com a doença e ganhos de produtividade -, qualquer um 
de nós pode recorrer a serviços e profissionais que estão disponíveis 
em locais como os centros de saúde e outras unidades de saúde, as 
escolas ou na área social e comunitária, e esperemos que cada vez 
mais, nas organizações. 

Mas para que o potencial dos 20 mil psicólogos do nosso país - 
sendo que perto de 400 estão na Região - se traduza em resultados 
crescentes para a população, há que realmente aproveitar mais o 
conhecimento e a capacidade de intervenção em áreas onde isso 
não está a ocorrer, traduzindo-se isso em empregabilidade, mas 

também aproveitar melhor nas áreas mais conhecidas ou onde 
já há intervenção. Além de ser necessário preencher o enorme 
espaço que existe entre necessidades da sociedade e recursos 
humanos disponíveis na psicologia, são necessárias condições 
políticas, institucionais e técnicas para a motivação, a prática e o 
aperfeiçoamento profissional daqueles que já exercem. Será desse 
modo que o potencial existente se concretizará em ação efetiva e as 
próximas celebrações do dia 4 de setembro serão em momentos de 
cada vez maior e melhor apresentação de resultados em diferentes 
áreas.  
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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RECONHECENDO OS CON-
TRIBUTOS DA PSICOLOGIA 
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DIA NACIONAL DO PSICÓ-
LOGO A 4 DE SETEMBRO...
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DIA NACIONAL DO PSICÓLOGO 
(4 DE SETEMBRO) COMEMORAR UMA 
MUDANÇA DE PARADIGMA

Ir ao Psicólogo podia perfeitamente ser um hábito daqueles que 
entram na moda e que permanecem assim, durante anos, como se 
de um estilo de vida se tratasse.

Aliás, o psicólogo foi – durante tantos anos – um recurso tão 
escasso que aquele que conseguia aceder a apoio psicológico era 
um privilegiado! A consulta de psicologia era uma miragem nas 
listas de espera dos serviços públicos (Hospitais, Centro de Saúde, 
Escolas) e, quem recorria a um serviço particular, deparava-se com 
a dificuldade de encontrar algum acordo com um seguro de saúde, 
que permitisse reduzir o valor da(s) consulta(s). 

A alteração do paradigma do papel do psicólogo (de remediativo para 
preventivo), tal como era suporto, é acompanhada da necessidade 
de aumentar o número de psicólogos e psicólogas nos serviços 
públicos, para que a procura destes profissionais encontre sempre 
oferta adequada em tempo útil.

A OPP tem vindo a exercer pressão, juntos dos órgãos políticos 
e decisores, para que este reforço seja possível e, a garantia da 
contratação de 40 psicólogos para o SNS e o reforço de mais de 
200 psicólogos para os grupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas, é uma realidade há muito desejada.

Sabemos, contudo, que os números não são os ideais. Tendo em conta 
que a Organização Mundial de Saúde considerou a depressão a maior 
causa mundial de incapacidade e que são feitos alertas constantes 
relativos ao aumento do recurso de consumo de psicofármacos, o 
reforço dos recursos e das intervenções preventivas diminuiria esta 
incidência, motivando, entre outros: melhoria do bem estar pessoal e 
social, aumento da eficácia nos locais de trabalho, uma atitude mais 
positiva e resiliente, um clima social mais saudável e uma diminuição 
drástica dos gastos anuais em baixas médicas, acidentes de trabalho 
e outros causados por burnout.

Cuidar de si próprio deixou, há muito tempo, de ser única e 
exclusivamente cuidar do corpo! Cuidar da mente é cuidar de si 
também! A saúde mental é fundamental e influencia todas as áreas 
da nossa vida, tornando-nos mais e melhores: mas presentes, mas 
atentos, mais compassivos, mais solidários, mais felizes! Melhores 
pais, melhores filhos, melhores parceiros, melhores líderes, melhores 
trabalhadores, melhores colegas, melhores vizinhos, melhores 
amigos, melhores ouvintes…
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Linda Vaz
Vogal da Delegação Regional do Centro
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A ALTERAÇÃO DO PARA-
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QUE A PROCURA DESTES 

PROFISSIONAIS ENCONTRE 
SEMPRE OFERTA ADEQUA-

DA EM TEMPO ÚTIL.
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COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DO 
PSICÓLOGO NOS AÇORES

A Direção da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses em parceria com membros de diferentes 
ilhas dos Açores assinalou no passado dia 4 de setembro o Dia 
Nacional do Psicólogo. Estas comemorações ocorreram em quinze 
entidades empregadores de psicólogos e envolveram outras 
entidades públicas e privadas da Região.

De Sta. Maria às Flores, foi apresentado o livro «Sabes o que fazem 
os psicólogos? – Descobre a psicologia com a ajuda dos teus novos 
amigos!», dirigido a crianças dos 6-10 anos, da autoria de Rute 
Agulhas e Joana Alexandre, com ilustração de Joana M. Gomes, uma 
edição Ideias com História e da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Associado a este lançamento foram desenvolvidas inúmeras 
atividades dirigidas aos mais jovens e às suas famílias com o fim de 
os sensibilizar para o papel do psicólogo na sociedade e os ajudar a 
desmistificar ideias erróneas que frequentemente inibem a procura 
do apoio psicológico. 

Com a publicação deste livro, as autoras pretendem que as crianças 
adquiram um conhecimento adequado e abrangente da prática da 
psicologia, que não se limite a uma representação focada apenas na 
doença e em situações problemáticas, mas que realce a promoção 
do bem-estar pessoal e social dos indivíduos e o desenvolvimento 
das organizações.
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Luz Melo
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ASSOCIADO A ESTE 
LANÇAMENTO FORAM 

DESENVOLVIDAS 
INÚMERAS ATIVIDADES 

DIRIGIDAS AOS MAIS 
JOVENS E AS SUAS 

FAMÍLIAS COM O FIM DE
OS SENSIBILIZAR PARA 

O PAPEL DO PSICÓLOGO 
NA SOCIEDADE
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Pela primeira vez em Portugal comemora-se o Dia Nacional do 
Psicólogo consagrado pela Assembleia da República na Resolução 
n.º 147/2018. A escolha desta data pretende assinalar a criação da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) através da Lei 57/2008 
de 4 de setembro, que cria a Ordem em Portugal e aprova os seus 
estatutos. Com esta efeméride pretende-se dar a “dar a conhecer o 
objeto de estudo da Psicologia e o papel dos Psicólogos na sociedade 
e em diferentes áreas de atuação, junto de variados grupos 
populacionais e contextos (escolas, centros de saúde, empresas e 
outros)” (OPP, 2018).

Poderá para alguns leitores parecer desnecessário a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses preocupar-se em divulgar o papel do 
Psicólogo, mas a realidade profissional e a evidência científica 
indiciam o contrário e apontam para a necessidade de o fazer. Em 
pleno século XXI, parece predominar o desconhecimento sobre o 
contributo da Psicologia e dos Psicólogos para o bem-estar dos 
portugueses e para a prevenção e desenvolvimento das pessoas, 
com vista a uma maior coesão social e desenvolvimento sustentável.
Verifica-se que, ainda, existe uma visão parcelar (ou redutora) da 
Psicologia associada à prática clínica, divulgada através de filmes, 
de séries ou de programas televisivos (alguns dos quais de ética 
e profissionalismo duvidoso). É esta a ideia que parece dominar a 
opinião pública. Mesmo neste contexto, e sem negar a importância 
inegável da Psicologia Clínica para o bem-estar das pessoas, 
persistem mitos e ideias erróneas sobre a intervenção do psicólogo. 
Estes (pre)conceitos impedem que muitas pessoas procurem ajuda, 
ou a adiem para estádios avançados da sua situação clínica o que se 
traduz por mais tempo em sofrimento, maior risco de cronicidade, 
intervenções mais longas e custos mais elevados, associados, 
frequentemente, ao consumo de psicofármacos. Esta situação é 
deveras preocupante, já que segundo os dados do Relatório Intercalar 
do Plano Regional de Saúde, publicado em fevereiro de 2018, 32% 
dos açorianos apresentam problemas de saúde psicológica.

Qual o objeto de estudo da Psicologia? E que, mais, fazem os 
Psicólogos? Emergem como questões que necessitam urgentemente 
de respostas.

A Psicologia é uma ciência que tem como objeto de estudo o 
comportamento, em todas as suas dimensões (como a, afetiva, 
cognitiva ou social); ao longo do ciclo de vida (desde a conceção 
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até à morte) e em todas os contextos em que o ser humano 
atua (como na família, na escola, no trabalho, no desporto, nos 
tribunais ou nas organizações). Consequentemente, não se limita 
a uma representação focada apenas na doença e em situações 
problemáticas, mas intervém na promoção da saúde e na prevenção 
da doença e em todos os contextos organizacionais.

Tendo por base este enquadramento científico-profissional e as 
Especialidades existentes atualmente em Portugal (Diário da 
República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2016) os psicólogos 
poderão exercer a sua atividade em áreas gerais como Psicologia 
clínica e da saúde; a Psicologia da educação ou a Psicologia do 
trabalho, social e das organizações. Mas também, em especialidades 
avançadas como o Coaching psicológico; a Intervenção precoce; as 
Necessidades educativas especiais; a Neuropsicologia; a Psicologia 
vocacional e do desenvolvimento da carreira; a Psicogerontologia; 
a Psicologia comunitária (área onde trabalham mais psicólogos nos 
Açores); a Psicologia da justiça; a Psicologia da saúde ocupacional; a 
Psicologia do desporto; a Psicoterapia ou a Sexologia. 

Como forma de contribuir para um maior conhecimento da Psicologia 
e da intervenção dos Psicólogos foi lançado no Dia Nacional do 
Psicólogo, por vinte e cinco psicólogos, em oito ilhas dos Açores, o 
livro “Sabes o que fazem os Psicólogos? 
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MAIS PSICOLOGIA,  MAIS PROGRESSO 
HUMANO 

Celebra-se a 4 de Setembro, e pela segunda vez, o Dia Nacional do 
Psicólogo, consagrado pela Assembleia da República na Resolução 
nº 147/2018.

Os comportamentos individuais e as relações são fundamentais 
e determinam a vida em comunidade, mas para atuar sobre a 
sociedade são também fundamentais mudanças sistémicas. Se 
um indivíduo zangado agride verbalmente um outro indivíduo 
na rua, podemos estar a falar de uma relação abusiva. Até certo 
ponto, podemos dizer que o individuo ofendido poderá possuir ou 
desenvolver as competências sociais e emocionais para lidar interna 
e comportamentalmente com esta situação. Mas, quando falamos 
em comunidades e sistemas sociais, o abuso, a iniquidade social ou 
a opressão experienciados por comunidades de pessoas, o princípio 
da aprendizagem ou competência socioemocional individual não 
se aplica da mesma forma no sistema. São agora vários indivíduos 
e múltiplas formas de experienciar, em interseção, por exemplo a 
iniquidade.

Falamos então de mudanças de comportamentos individuais e de 
mudanças sociais e de como umas impactam nas outras. A Psicologia 
e os psicólogos são cada vez mais necessários, em todos os ciclos 
da vida humana, nos mais diversos contextos da vida dos indivíduos 
e das comunidades, usando e cruzando todo o seu conhecimento 
científico, intervindo para ajudar a lidar com o impacto das mudanças 
pessoais, sociais, ecológicas, culturais, políticas e económicas na 
saúde física e mental, promovendo competências, prevenindo ou 
recuperando, e simultaneamente contribuindo para outras mudanças 
sociais, capazes de gerar menos adversidades, menos iniquidades e 
mais inclusão. Psicólogos de todas as áreas atuam assim no stress 
ou sofrimento psicológico de crianças, jovens, adultos e idosos (e/
ou na sua prevenção), e de outro lado dão contributos valiosos no 
desenho e implementação de programas e políticas baseados em 
evidência, que impactam em vidas humanas.

Psicólogos que intervêm em idades precoces e na infância, 
antecipando e investindo nos períodos de desenvolvimento 
especialmente propícios, podem ajudar a conquistar décadas de 
saúde, bem-estar e qualidade de vida, oportunidades riquíssimas de 
desenvolvimento de competências com impacto ao longo da vida, 
prevenindo vulnerabilidades individuais e sociais, aumentando a 
resiliência, a saúde, a produtividade individual e coletiva e antecipando 
um envelhecimento mais saudável e ativo. Os estudos sobre a 
plasticidade cerebral na adolescência indicam que as oportunidades 
de investimento neste período são igualmente críticas para os jovens. 

E sabemos como os psicólogos podem contribuir para facilitar o 
acesso a uma educação diferenciada e de qualidade, enriquecendo 
os ambientes educativos com o desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais, promovendo relações de envolvimento e 
compromisso com as famílias, e de maior participação dos jovens 
na comunidade, assegurando um contributo significativo dos jovens 
de hoje e homens de amanhã, governantes de uma família própria 
ou do nosso país, em ordem a uma sociedade humanamente mais 
sustentável. O seu contrário também é válido, e o desinvestimento 
na intervenção psicológica (per se ou em ecossistema com outras 
ciências e profissões) carrega incomensuráveis consequências a 
longo-prazo para a saúde mental, bem-estar e ajustamento social, 
bem como para o aumento da probabilidade de danos colaterais 
como as incapacidades, pobreza, desemprego, violência, consumos, 
delinquência ou outros problemas de saúde pública.

Mais tarde, na idade adulta, são também os mais fiáveis e 
comprometidos com o seu trabalho, os que trabalham em equipa 
e de forma produtiva, os que se preocupam com os seus colegas e 
com o seu trabalho, os que demostram solidariedade, os que mais 
preenchem o perfil dos novos recrutadores. Sabe-se hoje que a par 
da racionalidade, as emoções, a sua capacidade regulatória e um 
sentido de autoeficácia são componentes essenciais para tomadas de 
decisão eficazes, para a liderança, performance laboral, trabalho em 
equipa, resolução de conflitos e, de novo em ciclo, para a satisfação, 
o envolvimento e o compromisso com o trabalho. E também aqui, nas 
organizações, os progressos têm sido notados quando a Psicologia 
e os psicólogos intervêm para apoiar na adaptação do trabalhador 
a condições organizacionais desafiantes ou no desenvolvimento de 
locais de trabalho mais saudáveis, através de programas capazes 
de rentabilizar as competências dos seus trabalhadores, aumentar a 
coerência entre a vida familiar e profissional, a sua satisfação, bem-
estar e produtividade.

Todo o percurso será igualmente relevante para as opções que 
fizermos para nos mantermos saudáveis, salvaguardados nas nossas 
competências cognitivas quando atingimos idades mais avançadas. 
Já não bastam o aumento da esperança de vida e as condições 
de saúde física e de mobilidade que as novas tecnologias e os 
novos fármacos ajudam a combater. A intervenção dos psicólogos 
na prevenção ou reabilitação de doenças cognitivas é essencial, 
bem como o seu apoio na promoção de um envelhecimento ativo 
e saudável (por exemplo, do ponto de vista da vida social ou do 
trabalho ou atividades pós-reforma), mais preenchido de propósito 
e de contributos para a sociedade, pois um sentido de autoeficácia é 
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promotor da longevidade.

Não restam dúvidas, portanto, e é conhecido (mas talvez não tão 
operacionalmente reconhecido por todos) que mais psicólogos 
são necessários. Nos serviços de educação, de saúde, de justiça, 
desporto, nos serviços sociais, nas autarquias, nas comunidades. 
Mais psicólogos para mais saúde mental (e física). Mais psicólogos 
para menos stress e menos sofrimento psicológico. Mais psicólogos 
para mais inclusão. Mais psicólogos para menos iniquidades. Mais 
psicólogos para mais justiça social. Mais psicólogos para mais 
criatividade e produtividade empresarial. Mais psicólogos para um 
envelhecimento mais digno e mais saudável. Mais psicólogos e serão 
as nossas crianças, os jovens, os adultos, os idosos, as empresas e 
associações, os órgãos governamentais, a sociedade e uma nação, 
os maiores beneficiários no presente e no futuro. Mais Psicologia e 
mais psicólogos são excelentes indicadores de mais Inclusão e de 
mais Progresso Humano. Bem Hajam!

E SABEMOS COMO OS 
PSICÓLOGOS PODEM CONTRIBUIR 

PARA FACILITAR O ACESSO A UMA 
EDUCAÇÃO DIFERENCIADA E DE 
QUALIDADE, ENRIQUECENDO OS 
AMBIENTES EDUCATIVOS COM O 

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS PESSOAIS E 

SOCIAIS, PROMOVENDO RELAÇÕES 
DE ENVOLVIMENTO E COMPROMISSO 

COM AS FAMÍLIAS, E DE MAIOR 
PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NA

COMUNIDADE, ASSEGURANDO UM 
CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO DOS 
JOVENS DE HOJE E HOMENS DE 

AMANHÃ, GOVERNANTES DE UMA 
FAMÍLIA PRÓPRIA OU DO NOSSO 

PAÍS, EM ORDEM A UMA 
SOCIEDADE HUMANAMENTE 

MAISSUSTENTÁVEL.

”
”
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4 DE SETEMBRO DIA NACIONAL
DO PSICÓLOGO

Pelo 2º ano comemora-se em Portugal o Dia Nacional do Psicólogo, 
consagrado pela Assembleia da República na Resolução n.º 147/2018, 
a partir de uma proposta apresentada pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses (OPP). Esta comemoração, que coincide com a data 
de criação da Ordem (4 de Setembro de 2008) representa um 
importante passo na afirmação da profissão e procura simbolizar 
o crescente e importante papel da Psicologia e das/dos 23.000 
Psicólogas/os na sociedade portuguesa e na resposta aos seus 
desafios (OPP, 2019). 

A este propósito interrogo-me sobre o que já foi feito em prol dos 
cidadãos açorianos, das organizações regionais e da comunidade 
onde vivemos. Se é um facto que na última década (desde o 
aparecimento da OPP) tem havido uma maior valorização da 
Psicologia e um aumento da procura de Psicólogos pelos diferentes 
sectores da sociedade e surgido novas oportunidades de trabalho 
em áreas menos “clássicas”, como a Psicologia do Ambiente, muito, 
ainda, há a fazer. 

Regionalmente, temos divulgado a relevância do trabalho dos 400 
psicólogos que exercem a sua profissão nas diferentes ilhas. O 
contributo da Psicologia para o bem-estar dos Açorianos e para o 
desenvolvimento dos Açores estará, também, em debate, de 24 a 26 
de outubro, no OPP Açores 2º Congresso Regional. 
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REGIONALMENTE, 
TEMOS DIVULGADO 
A RELEVÂNCIA DO 

TRABALHO DOS 400
PSICÓLOGOS QUE 
EXERCEM A SUA 
PROFISSÃO NAS 

DIFERENTES ILHAS.
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Na próxima 6ª feira dia 4 de setembro comemora-se o Dia Nacional 
do Psicólogo, data que assinala a publicação da Lei 54 de 2008 que 
cria os Estatutos da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Passados 
10 anos da eleição do 1º Bastonário, Telmo Mourinho Baptista, 
parece-nos importante refletir sobre o caminho percorrido e sobre o 
que urge consolidar e desenvolver. 

Julgamos ser consensual que nunca como hoje se falou tanto 
da Psicologia nem dos Psicólogos. A criação da Ordem contribui 
fortemente para a valorização da profissão e para a divulgação dos 
contributos da Psicologia para o desenvolvimento da sociedade. 

Mais recentemente, o confinamento imposto pela pandemia resultante 
da COVID 19 colocou em evidência o impacto das alterações das 
nossas rotinas diárias sobre o nosso bem-estar subjectivo. As 
questões da saúde psicológica revelaram-se indissociáveis das 
dimensões da nossa vida: pessoal, familiar, laboral ou comunitária. 
Até que ponto esta consciência perdurar no tempo e contribuirá para 
combater o estigma associado à doença mental e às perturbações 
do comportamento? Que medidas poderão ser implementadas pelas 
organizações para promover o bem-estar dos seus trabalhadores e 
consequentemente aumentar a sua produtividade, numa época que 
se prevê uma profunda crise económica? 

As questões associadas à promoção da saúde, à adoção de 
estilos de vida saudável e à prevenção da doença emergiram mais 
recentemente também como centrais para os governantes e para 
a população em geral. Parece-nos assim premente apostar na 
melhoria da literacia da saúde psicológica das pessoas, condição que 
lhes permitirá aumentar o controlo sobre a sua saúde, procurando 
informação, assumindo maior autonomia e responsabilidade em 
relação à sua saúde, do que delas depende e da comunidade. 

Na semana que se comemora o dia Nacional do Psicólogo estas 
são apenas algumas das questões que colocam em evidência os 
contributos da Psicologia para o bem-estar das pessoas e para o 
desenvolvimento da sociedade. 

Aos 453 membros efectivos e aos 43 membros com estágio a 
decorrer nos Açores a Direção da Delegação Regional dos Açores 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses deseja um Feliz Dia Nacional 
do Psicólogo! 
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PARECE-NOS ASSIM 
PREMENTE APOSTAR NA
MELHORIA DA LITERACIA 
DA SAÚDE PSICOLÓGICA 

DAS PESSOAS, CONDIÇÃO 
QUE LHES PERMITIRÁ 

AUMENTAR O CONTROLO 
SOBRE A SUA SAÚDE, 

PROCURANDO INFORMAÇÃO, 
ASSUMINDO MAIOR 

AUTONOMIA E 
RESPONSABILIDADE EM

RELAÇÃO À SUA SAÚDE, DO 
QUE DELAS DEPENDE E DA 

COMUNIDADE.

”
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Hoje comemora-se o Dia Nacional do Psicólogo, um dia que enche 
de orgulho os 453 membros efetivos e os 43 membros juniores que 
trabalham nas nove ilhas dos Açores,  este ano com um programa 
totalmente online que irá permitir a todos os Psicólogos/as assistir às 
suas comemorações e Sentir a Psicologia. Em debate estará o papel 
da Psicologia e dos Psicólogos em tempo de pandemia; a pertinência 
do código deontológico; o estado e os desafios da Psicologia 
nas diferentes áreas de especialidade. Será apresentada a nova 
campanha e portal da Ordem dos Psicólogos (OPP) EUSINTO.ME que 
reunirá um conjunto de informação e recursos sobre saúde mental 
e bem-estar e entregue o Prémio Nacional de Psicologia 2020. Num 
dia completo dedicado à Psicologia, será transmitida uma mensagem 
de um representante da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, 
na data em que também se comemora o Dia Mundial da Saúde 
Sexual. Haverá também espaço para a apresentação de alguns dos 
livros publicados recentemente pela OPP, numa conversa entre o 
Bastonário e os autores: Rute Agulhas, autora do livro “Game Over”; 
Margarida Gaspar de Matos, autora do livro “É mesmo importante? e 
Ricardo Barroso, co-autor do livro “Prática profissional da Psicologia 
da Justiça”. Todo o programa será transmitido nas redes sociais 
OPP – YouTube, LinkedIn e Facebook – ou no site OPP, a partir das 
8h30 dos Açores.

Hoje é também um dia de reflexão sobre o papel dos Psicólogos na 
sociedade, sobre onde estamos e para onde queremos ir, um dia que 
trás a cada um de nós uma responsabilidade acrescida, o do refletir 
sobre o seu exercício profissional.

Enquanto psicólogos a exercer num Arquipélago confrontamo-nos 
com desafios e oportunidades que importa valorizar. Se por um 
lado, permite dar maior visibilidade à nossa atividade, por outro, 
obriga-nos a um maior rigor aos limites da nossa intervenção. Num 
tempo em que o conhecimento sobre as diferentes especialidades da 
Psicologia tem vindo a aumentar, cabe a cada um intervir de acordo 
com a sua área de competência, sem ultrapassar a esfera do seu 
conhecimento e de forma complementar com os outros colegas. É 
este o caminho de excelência que pretendemos  seguir em prol da 
valorização da Psicologia e dos Psicólogos nos Açores, 

território onde a maioria dos Psicólogos exerce a sua atividade na 
área social, seguida da educação, da saúde e do trabalho, muitos 
com uma das três Especialidades reconhecidas pela OPP:  Psicologia 
do Trabalho, Social e das Organizações; Psicologia da Educação 

e Psicologia Clínica e da Saúde.  De salientar que vários destes 
psicólogos especialistas possuem ainda uma destas especialidades 
avançadas: Coaching psicológico; Intervenção precoce; Necessidades 
educativas especiais; Neuropsicologia; Psicologia vocacional e 
do desenvolvimento da carreira; Psicogerontologia; Psicologia 
comunitária; Psicologia da justiça; Psicologia da saúde ocupacional; 
Psicologia do desporto; Psicoterapia e Sexologia. Neste contexto e 
passado dez anos da publicação da Lei 57/2008 de 4 de setembro 
que cria a Ordem dos Psicólogos Portugueses e aprova o seu Estatuto 
parece-nos inconcebível que algumas organizações e potenciais 
psicólogos contratem/ofereçam serviços sem as condições legais e 
profissionais para o fazer. De referir que o exercício da profissão de 
psicólogo, em qualquer sector de actividade, depende da inscrição na 
Ordem como membro efetivo. Para o efeito, e em consonância com 
o Diploma Europeu de Psicologia, é necessário possuir dois ciclos 
de estudo em Psicologia (licenciatura e mestrado) e ter realizado 
posteriormente um estágio profissional de 1600 horas com prática 
supervisionada por um membro efetivo reconhecido pela Ordem 
para o efeito. Perante esta situação urge interrogar:

Consultaria um médico com três anos de formação? Contrataria um 
engenheiro com três anos de formação para a sua empresa? Então 
porque contrataria um psicólogo com apenas uma licenciatura? 

A Ordem permite-nos ter voz junto dos governantes, permite-nos 
representar um Grupo profissional mas cabe a cada um de nós, 
enquanto psicólogo, contribuir para a valorização da psicologia 
através de uma prática ética e cientificamente fundamentada porque 
a Ordem somos todos nós.

Neste dia que é de comemoração a Direção da Delegação Regional 
dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses deseja a cada 
membro um Feliz Dia Nacional do Psicólogo! 
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ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES 
LANÇA NOS AÇORES CAMPANHA 
SAUDAVELMENTE: ESCOLA PROMOTORA 
DE BEM-ESTAR E SAÚDE PSICOLÓGICA ?

Amanhã, será apresentada a campanha SaudavelMente que visa 
divulgar e incentivar práticas de bem-estar e de promoção de saúde 
psicológica em contexto escolar, desenvolvidas em Portugal. Esta 
campanha atribuirá o Selo Escola SaudavelMente – Boas práticas 
de Saúde Psicológica Escolar, como forma de reconhecer as escolas 
portuguesas pelos seus esforços e contributos ao nível das práticas 
de saúde psicológica, e distinguirá as que tenham demonstrado 
um forte empenho e uma abordagem participativa na promoção da 
saúde psicológica em contexto escolar. 

Neste contexto, a OMS adverte que as crianças e adolescentes 
que possuem uma boa Saúde Mental ou Psicológica são capazes 
de alcançar e manter níveis de funcionamento ótimo e bem-estar 
na escola, família e comunidade, como, estabelecer e manter 
relações sociais satisfatórias ou tornarem-se elementos produtivos 
na sociedade. Quanto aos docentes, e considerando que os 
profissionais da Educação constituem um dos grupos com mais 
elevado risco psicossocial no trabalho, a Ordem incentiva as escolas 
a se candidatarem ao prémio Locais de trabalho Saudável.  
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

O PODER DA GRATIDÃO

O contributo do “obrigado” na gestão emocional  
 
Quantos de nós já nos esforçámos para ter boas notas na escola, 
principalmente pela alegria de ouvirmos um obrigado dos nossos 
professores, dos nossos pais, ou de outras pessoas com significado 
especial nas nossas vidas? Quantas vezes superamos as nossas 
próprias expetativas para nos congratularmos com o obrigado das 
nossas chefias, das nossas equipas, dos nossos colegas? E porque 
razão estes agradecimentos podem ser tão significativos, motivadores 
e inspiradores se, em ambas as situações, estamos apenas a fazer 
o nosso trabalho, a cumprir o nosso dever? Não é verdade que o 
estudante deve esforçar-se para ter um bom desempenho escolar? 
Não é certo que qualquer trabalhador deve dar o seu melhor a 
cumprir as suas funções? Com efeito, o reconhecimento pelo nosso 
esforço e dedicação desempenha um papel fundamental em todas as 
áreas da nossa vida. O dia internacional do obrigado, comemorado a 
11 de janeiro, veicula este papel. 

Nesse seguimento, a gratidão tem o poder de engrandecer a nossa 
alegria, quando os resultados são tão bons ou melhor do que 
esperávamos, e a alegria impulsiona-nos e promove a busca pela 
felicidade. Imaginemos, por exemplo, a emoção que experenciamos 
quando devolvemos a carteira a um idoso que a havia perdido e 
percebemos que aquele objeto continha a única fotografia de um 
familiar que já partiu. 

Por outro lado, quando estamos irritados ou amedrontados, ouvir 
um obrigado pode marcar a diferença. Não é o medo de sofrer um 
acidente, por exemplo, que nos impede de atravessar a estrada sem 
cautela? A raiva e o medo são, de facto, emoções importantes e 
necessárias. Enquanto a primeira instiga à luta, a segunda protege-
nos do perigo. A forma como lidamos com estas emoções é que 
pode ou não ser a adequada. Assim sendo, agradecer à criança por 
ter cumprido as regras de segurança pode ser uma forma de reforçar 
aquele comportamento, concedendo-lhe estratégias eficazes para 
lidar com uma emoção desagradável. 

Se considerarmos a tristeza, também necessária para a reorganização 
dos nossos pensamentos e a adaptação às situações difíceis que, 
por vezes, acontecem, a gratidão pode, mais uma vez, conferir um 
novo atributo a essa emoção. Quem nunca se sentiu triste por ter 
que aceitar um trabalho num país distante do seu e da sua família 
e, simultaneamente, reconhecido por sentir que os seus parentes 
agradecem o seu sacrifício em prol de uma vida mais abonada?  

E que contributo terá o obrigado quando reconhecemos e aceitamos 
que estamos envergonhados ou com ciúmes? O agradecimento 
dos outros pela revelação destas emoções pode fazer-nos 
compreender que eles estão disponíveis para nos ouvir e instigar-
nos a expressarmo-nos de forma assertiva. Conseguirmos ver o 
mundo com os olhos de uma criança, por exemplo, permite-nos 
compreender que ela sinta ciúmes do primo que, por ter ganho o 
torneio de karaté, se torna o centro das atenções no jantar de família 
daquele dia. Gratificá-la pela coragem de expressar essa emoção 
pode motivá-la a treinar a capacidade de dizer o que sente, sem 
desrespeitar quer os seus sentimentos, quer os dos outros. 

Facto é que as emoções exercem um papel crucial na nossa conduta. 
Identificá-las, aceitá-las e expressá-las adequadamente confere-nos 
autoconfiança, ao mesmo tempo que nos permite aumentar o nosso 
rendimento escolar e/ ou profissional, gerir os nossos impulsos, 
promover a conceção de soluções criativas para responder às 
adversidades e apreciar o que nos rodeia. Nesse sentido, a gratidão 
tem, pois, o poder de potenciar o respeito pelo outro, conduzindo ao 
entendimento e à cooperação social. Obrigada!  
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PODE A EDUCAÇÃO SER 
VERDADEIRAMENTE INCLUSIVA SEM 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA?

Urge dotar as escolas de psicólogos em permanência, que possam 
estar na linha da frente de práticas que apostem na promoção, 
prevenção e na intervenção precoce, em detrimento da remedição.

No centro da atual discussão sobre educação inclusiva em Portugal 
e do seu alinhamento com as exigências oficiais europeias e 
internacionais, torna-se imperativo perspetivá-la como um direito 
de todos os alunos, sem exceções.

Há quase 20 anos no exercício da psicologia em contexto escolar 
e enquanto recurso especializado, integro uma cultura educativa 
ela própria inclusiva dos seus diferentes participantes e serviços. 
Colaboro em experiências educativas que visam a inclusão plena dos 
alunos e a qualidade do ensino-aprendizagem. E é neste contexto 
que participo e observo mais-valias na construção de projetos 
educativos e de currículos, flexíveis e suficientemente diferenciados, 
verdadeira e legitimamente acessíveis para todos os alunos.

Contribuo para associar à educação e ao currículo oportunidades 
do aluno desenvolver as suas soft-skills, através de programas 
sustentados de promoção de competências socioemocionais ou de 
promoção da saúde e bem-estar psicossocial. E estou certa de que 
estes programas ajudam na prevenção de comportamentos de risco 
tão mediatizados como a violência escolar, entre outros.

Colaboro em projetos de tutoria especialmente pensados para 
o desenvolvimento global e sucesso escolar de todos os alunos, 
não apenas dos que experienciam insucesso escolar. E em outros 
tantos, que promovem neles competências para comunicar, interagir 
positivamente e resolver problemas, através do respeito mútuo, 
tolerância e aceitação do outro, colocando em perspetiva como a 
inclusão faz funcionar a diversidade. Incluo finalmente a promoção 
de valores que provoquem no aluno a responsabilidade social, 
preparando-o para ser socialmente interventivo e capaz de transpor 
a sua experiência de inclusão educativa para ações comunitárias de 
inclusão social.

Enquanto psicóloga escolar, apoio a escola e os professores na 
adequação das estratégias e respostas educativas, através de 
intervenções focadas na aprendizagem e/ou no comportamento, e 
na avaliação sistemática das necessidades e progressos dos alunos. 
Desta forma, professores e psicólogos garantem esforços conjuntos, 
soluções e práticas pedagógicas diferenciados e personalizados, de 

acordo com as necessidades, estilos de aprendizagem e o perfil de 
cada aluno em particular e do grupo-turma em geral, assegurando a 
respetiva qualidade educativa, em prol da equidade.

Um dos maiores contributos da intervenção psicológica para a 
educação inclusiva assentará, sem dúvida, na própria inclusão das 
famílias. Mais do que um ato pedagógico, a aprendizagem é um ato 
social de interação e a qualidade das relações e interações podem 
transformar os alunos, o seu desempenho e a escola. Por isso, é 
papel dos serviços de psicologia escutar também as vozes dos alunos 
e das suas famílias sobre quais as suas necessidades, facilitar a sua 
participação em tomadas de decisão e o seu compromisso com a 
escola.

Urge uma mudança de paradigma! Urge dotar as escolas de 
psicólogos em permanência, que possam estar na linha da frente do 
desenvolvimento de práticas que apostem na promoção, prevenção 
e na intervenção precoce, em detrimento da remediação. Urge 
reconhecer o seu contributo para o desenho de intervenções mais 
abrangentes e menos restritivas, portanto mais acessíveis a todos e 
mais conducentes ao sucesso educativo dos alunos e das escolas e 
a uma maior qualidade de vida destes. Creio que esta, sim, seria uma 
mudança efetivamente mais sustentadora do verdadeiro sucesso 
educativo e de uma educação verdadeiramente inclusiva!
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AS ESCOLAS DOS NOSSOS FILHOS SÃO 
SAUDÁVEIS?

Os nossos filhos passam a maior parte dos seus dias na escola. É na 
escola que brincam, fazem amizades, aprendem e desenvolvem-se 
no cálculo e nas línguas, nas ciências e nas artes. Nas escolas fazem 
atividades físicas e desportivas. É muitas vezes na escola que têm 
as primeiras paixões e namoros. É por isso na escola que muitas 
vezes despertam para uma vivência emocional diversificada

Os nossos filhos passam a maior parte dos seus dias na escola. É na 
escola que brincam, fazem amizades, aprendem e desenvolvem-se 
no cálculo e nas línguas, nas ciências e nas artes. Nas escolas fazem 
atividades físicas e desportivas. É muitas vezes na escola que têm 
as primeiras paixões e namoros. É por isso na escola que muitas 
vezes despertam para uma vivência emocional diversificada. É na 
escola que muitas vezes conhecem outras famílias, outras culturas 
e outros mundos. Às vezes, é na escola que encontram o apoio para 
as dificuldades que sentem ao crescer.

 a escola é também, por vezes, um local de stress, de violência, 
de hábitos pouco saudáveis, às vezes fechada à comunidade, com 
pouca participação dos pais e de outros membros da comunidade 
educativa, com rotação elevada de professores, assistentes 
operacionais ou psicólogos, sem vínculos, sem trabalho continuado 
e pouco capaz de resultados sustentáveis.

Quem tem filhos numa escola gosta de pensar que estão seguros, 
têm oportunidades de se desenvolverem e crescerem enquanto 
cidadãos, têm apoio especializado em caso de dificuldade e, acima 
de tudo, que se sentem com vontade de aí continuarem o seu 
percurso educativo.

Pais e os profissionais que trabalham na escola, os seus alunos e 
restantes membros da comunidade educativa querem o melhor para 
as suas escolas. Muitas vezes querem, mas por diversas razões não 
conseguem. Por vezes, torna-se difícil avaliar que variáveis podem 
contribuir para uma melhor escola. Para uma escola mais saudável 
e onde os nossos filhos se sintam bem. Para isto contribui em muito 
a saúde psicológica. E será que nós, enquanto pais, conseguimos 
distinguir e perceber até que ponto as nossas escolas se esforçam 
e adoptam boas práticas para serem saudáveis psicologicamente e 
para melhor promoverem o sucesso educativo dos nossos filhos?

É por estas razões, pelo interesse público, pelo bem-estar das 
crianças, dos jovens e dos cidadãos, pelo sucesso educativo e 
pela prevenção de problemas sociais, emocionais e de saúde e 
aprendizagem, que as Psicólogas/os portugueses, através da sua 

Ordem, lançaram uma campanha de promoção da saúde psicológica 
– Escola SaudávelMente. Entre as acções da campanha destacam-
se: um sítio na Internet com informação relevante sobre a saúde 
psicológica e sucesso educativo nas escolas, conteúdo esse 
adaptado a diferentes públicos, entre eles professoras/es, alunas/
os (crianças e adolescentes), pais, Diretoras/es, Professoras/es e 
Psicólogas/os (www.escolasaudavelmente.pt); e um selo distintivo 
de boas práticas em saúde psicológica e sucesso educativo a atribuir 
aos Agrupamento de Escolas e Escolas, públicas ou privadas de 
todo o país que se destacarem, bem como um roteiro para outras 
que pretendam desenvolver projectos neste âmbito. A Ordem dos 
Psicólogos distinguirá as boas práticas em saúde psicológica e 
sucesso educativo das escolas portuguesas, para que possamos 
mais facilmente saber se as escolas onde temos os nossos filhos 
são psicologicamente saudáveis e realmente promotoras do sucesso 
educativo, e assim melhores escolas para o bem estar das nossas 
crianças e jovens, futuros adultos e cidadãos amanhã.
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HIPERACTIVIDADE E DÉFICE DE 
ATENÇÃO: O PROBLEMA ESTARÁ NAS 
CRIANÇAS?

É forçoso concluir que são hoje prescritos medicamentos que podem 
ter impacto negativo no desenvolvimento das nossas crianças e 
jovens, nomeadamente a nível psicológico.

A nossa sociedade tem tendência para considerar patológicos 
comportamentos que não são socialmente aceites e, 
consequentemente, tratá-los como se fossem um problema médico 
suscetível de ser controlado por medicamentos.

Desde 2010 duplicaram em Portugal as vendas de medicamentos 
indicados para a Perturbação de Hiperactividade e Défice de 
Atenção (PHDA). Será que isto não nos faz pensar? Será que a 
hiperactividade aumentou assim tanto entre as nossas crianças?

Se sim, temos de pensar o que levou a isso. É mais fácil para todos 
quando o problema está na criança. É mais fácil quando arranjamos 
um nome para algo que não percebemos. Principalmente, é mais fácil 
quando esse comportamento que ‘incomoda’ corresponde a uma 
doença e, se essa doença já tem um tratamento e este tratamento 
é um comprimido, mais fácil se torna. Identificado como problema 
médico individual, cuja causa estaria apenas na criança, dispensa 
confortavelmente questionar a família, a escola, os profissionais de 
saúde e/ou o meio social.

Há, não tenho dúvida, crianças que necessitam de tomar 
medicação, mas também para essas a medicação ajuda a controlar 
o comportamento não o modificando. Há, provavelmente, muitas 
outras que não necessitam e que são medicadas.

Não pondo em causa a Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) 
como entidade nosológica, ponho em causa muitos dos diagnósticos 
realizados e tratamentos recomendados.

Quando é diagnosticada PHDA numa criança e/ou num jovem, tanto 
este como os seus pais ou cuidadores deveriam ser adequadamente 
informados sobre que possibilidades de tratamento existem, quer 
tratamentos psicológicos, quer tratamento farmacológico e possíveis 
efeitos secundários deste último.

Programas de treino educacional para pais e cuidadores devem ser 
a primeira linha de tratamento para as crianças.

Quando é decidido o tratamento farmacológico é fundamental que 

este seja acompanhado por intervenções psicológicas, de modo 
a ajudar a criança a lidar com diferentes situações de modo mais 
adequado.

Mas é difícil aceitar que a Perturbação de Hiperatividade e Défice 
de Atenção (PHDA), cuja prevalência estimada se situa entre os 3 
e 4%, resulte num volume gigantesco de vendas de medicamentos 
para PHDA prescritos a crianças até aos 14 anos.

Com base no conhecimento que dispomos e nos dados que existem, 
é portanto forçoso concluir que são hoje prescritos medicamentos 
que podem ter impacto negativo no desenvolvimento das nossas 
crianças e jovens, nomeadamente a nível psicológico.

Os psicólogos podem e devem colaborar no estabelecimento de 
medidas preventivas face ao surgimento dos problemas que muitas 
vezes redundam na medicação de crianças e jovens sem diagnóstico 
de PHDA e apenas com perturbações do comportamento que 
resultam normalmente de situações relacionais e de contexto 
(nomeadamente o “mau comportamento”, a irrequietude, o não 
respeito de regras, a falta de concentração, a falta de motivação).

A Ordem dos Psicólogos Portugueses não pode deixar de manifestar 
a sua apreensão com este sério problema que afeta a vida de 
crianças e famílias.

Deixo a questão: Será que o problema estará mesmo nas criança?
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NECESSÁRIOS HOJE,  AMANHÃ E NO 
FUTURO

Serão as/os psicólogas/os que trabalham nas escolas uma 
necessidade temporária? Espera-se que no próximo ano ou seguintes 
já não sejam necessários? Será que o número de psicólogas/os no 
Serviço Nacional de Saúde é tão grande que a sua necessidade é 
temporária? Ou as dimensões comportamentais subjacentes aos 
problemas de saúde das/os portuguesas/es são insignificantes 
ao ponto de não se prever ser necessário o trabalho das/os 
psicólogas/os no futuro próximo no SNS? E nos estabelecimentos 
prisionais? Deixaremos de ter reclusas/os a breve prazo e por isso 
já não necessitamos de psicólogas/os aquando da avaliação de 
perigosidade por exemplo?

Ao olharmos para a realidade em que vivem muitas/os psicólogas/
os temos que nos questionar. Os psicólogos e psicólogas são uma 
necessidade permanente nestas e noutras áreas dos serviços 
prestados pelo Estado aos cidadãos. São e serão cada vez mais 
necessários, à medida que apostemos mais na prevenção e na 
reinserção social com vista a uma maior sustentabilidade dos nossos 
sistemas de saúde, de educação, de justiça e de segurança social. 
Hoje, num momento em que se avalia e discutem medidas de 
combate à precariedade e em que o Estado abre um procedimento 
para a resolução de alguns milhares de situações, urge acautelar e 
evitar o esquecimento, daqueles que podendo estar a descoberto 
deste mecanismo de integração na administração pública, poderão 
vir a ficar na maior das precariedades, aquela que vem acompanhada 
do esquecimento e da convicção de que não existem enquanto 
problema a resolver.

Na educação é essencial um novo modelo de contratação, que 
assegure a estabilidade e continuidade das intervenções. As nossas 
crianças e jovens assim o exigem. Os pais assim o desejam. Os 
professores há muito que o sinalizam. Este modelo é urgente e é 
para o presente. É para o nosso tempo. O modelo que até agora 
tem permitido ano após ano a contratação e psicólogos e psicólogas 
para as escolas tem que ser substituído por um que garante a sua 
presença permanente, estável e contínua. Tem de permitir que as 
Escolas preparem e terminem os anos lectivos com Psicólogas/os 
e tem que permitir que estes possam implementar e participar na 
implementação de planos e projectos a três, quatro, cinco anos.
Na saúde, assiste-se à regularização de algumas situações 
congeladas há muito. É imperativo que neste quadro de regularização 
da precariedade se deem passos definitivos para terminar com os 
falsos e eternos recibos verdes e com o voluntariado profissional a 
coberto da suposta formação gratuita e oportunidade de experiência 
que é dada a estes profissionais que no desespero de não 

encontrarem um concurso para concorrer fizeram com que o SNS 
não contratasse. Não era preciso!

Nos estabelecimentos prisionais, os muito poucos psicólogos 
e psicólogas, pouco mais de 30, são trabalhadores contratados 
por empresas que prestam estes serviços de psicologia aos 
estabelecimentos prisionais como se tratassem de tarefeiras/
os. Por isso é imperativo discutir propostas e soluções como as 
recentemente apresentadas na Assembleia da República de modo 
a corrigir esta injustiça e a permitir que os cidadãos possam confiar 
mais no seu sistema de justiça e reinserção social, o que também 
abrange os serviços prestados nas prisões por estes psicólogos e 
psicólogas.

Para que desta vez não seja só para alguns e não se alimentem 
mais esquecidos dos decisores políticos. Para que não seja por falta 
de informação que sejamos coniventes ou negligentes, urge que 
se atente a esta realidade e, sem mais custos imediatos e para as 
gerações vindouras, tomem-se as medidas, sem rodeios, para o bem 
do presente e para o bem do futuro.
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A SOCIEDADE TEM QUE SABER SER 
AMIGA DAS CRIANÇAS E NÃO LHES 
PODE ROUBAR A MAGIA DA INFÂNCIA

Foi no início deste mês que se comemorou o dia mundial da Criança. 
Assistimos a várias comemorações nas creches, escolas, CATL s nas 
freguesias e em todos os espaços sociais onde existem crianças. Mas 
será que nós sociedade cuidamos da saúde psicológica das nossas 
crianças? Ainda sabemos o que é ser criança? O ser humano guarda 
na memória a sua representação da realidade e todos nós guardámos 
a nossa infância. Uns guardam de forma recalcada, escondida pelo 
sofrimento que esta memória lhes traz. Outros reproduzem aos 
filhos tudo aquilo que vivenciaram com os seus pais atentarem dar o 
exemplo de outros tempos, outras vivências que para eles foram tão 
felizes e lhes permitiram o equilíbrio, muito embora, nem sempre lhe 
atribuindo o seu real valor. Os primeiros anos de vida são essenciais 
à estrutura psicológica do indivíduo. Aforma como se vincula ao 
adulto cuidador que poderá nem sempre ser a mãe ou pai, são o 
elemento chave para que a sua personalidade se vá desenvolvendo 
de forma equilibrada, aprendendo a lidar com as frustrações, com os 
medos, com os desafios porque tem como certo e garantido o “colo”, 
o amor incondicional de alguém que cuida dele. 

O Educar e saber educar é o maior desafio para qualquer pai ou 
mãe. O estabelecer limites com amor, saber dizer Não, apontar o 
caminho sem segurar a mão e deixar caminhar desejando que as 
quedas sejam suaves e as feridas pouco profundas. Mas é este 
o desafio. Amar incondicionalmente, aceitando-os com as suas 
graças, virtudes e defeitos, obrigando-os a. seguir em frente após 
cada tropeção da vida assegurando que o “ninho” estará sempre lá 
para o que for necessário. Nestes meus quase 20 anos a trabalhar 
com crianças e pais angustia-me, por vezes, a ansiedade dos pais 
em querer ter filhos bem-sucedidos na escola, no ballet, no ténis, 
na natação, no futebol sem se questionarem se realmente o filho 
gosta ou quer alguma destas actividades. Mais importantes que ter 
“filhos -troféu” para partilhar nas redes sociais ou gabarem-se nos 
jantares dos amigos é dedicarem tempo afalar com eles, estar com 
eles em actividades que eles, crianças, gostem como uma luta de 
almofadas! E falar com eles nem sempre é tarefa fácil. Os pais têm 
uma competição” feroz com TV, tablets, computadores, vídeos jogos, 
smartphones, etc; por isso têm mesmo que ser muito especiais 
para os filhos. Tempo de qualidade é tempo para se tornarem as 
figuras significativas e estruturantes na vida deles, mas este lugar 
só se conquista com amor genuíno e verdadeira entrega. Temos que 
respeitar o facto das crianças não serem adultos em ponto pequeno. 
Promover a brincadeira, o riso, a partilha, os mimos, os abraços 

e beijos obrigatórios para os fazer crescer seguros. É na Infância 
que o ser humano faz as suas maiores conquistas, aprende a rir, 
andar, falar, ler e escrever, comunicar, socializar, conquitas estas 
que depois são aprimoradas com cidade. Mas também assistimos, 
pela nossa sociedade, a diversas atropelos ao desenvolvimento das 
nossas crianças não respeitando a sua maturidade, a fase em que se 
encontram, colocando-lhes constantes desafios que a podem tornar 
insegura, incapaz, desmotivada e desanimada, privando-a desta fase 
da vida tão bonita e única que é ser criança. O psicólogo educacional 
pode ter aqui um contributo fundamental na forma como o contexto 
da educação promove a saúde psicológica das nossas crianças e 
das próprias escolas. Através do trabalho sistémico do Psicólogo 
Educacional junto da comunidade educativa podemos ter uma Escola 
mais amiga das crianças. Escola, família, alunos têm que fazer um 
caminho paralelo, complementar, de interajuda procurando pontos 
convergentes e estruturantes para a vida da Escola, da Família e em 
especial da Criança!
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BRINCAR É UMA COISA SÉRIA

Em 1982, em Julho, disputava-se o Mundial de Futebol em 
Espanha. Infelizmente, como era habitual naqueles tempos, sem a 
participação da selecção nacional portuguesa. Nesse ano, os meus 
pais decidiram que as férias seriam numa casa arrendada perto de 
Santa Cruz (Torres Vedras), junto à Praia das Amoeiras. Recordo 
com satisfação, saudade até, as horas infinitas de brincadeira. Um 
mês inteiro (dos 3 meses de “férias grandes”), passado também com 
o meu primo Luís, uns anos mais velho, muitas vezes de enorme 
paciência e também entusiasmo na criação de novas brincadeiras. 
Aprendi muito assim. Na rua, em casa, no campo e na praia. Muitas 
vezes entre amigos da mesma idade, outras não. Entre todas as 
brincadeiras, as caricas ficam para sempre na memória. Não era 
só no Verão. Recordo-me bem, e é do que me recordo melhor no 
meu percurso escolar até ao décimo segundo ano, dos meus tempos 
livres. Felizmente, muito brinquei eu! Muitos quilómetros de bicicleta 
pela cidade de Torres Vedras, fazendo de conta que era bombeiro 
ou polícia. Muita bola joguei com o João, com o Pedro, com o Luís, 
com o Nuno e muitos outros, naquele pequeno quintal do prédio 
que parecia ter um hectare. Desde o faz de conta aos primeiros 
videojogos de ZX Spectrum. Até tarde as caricas: campeonatos 
de futebol com equipamentos a papel-de-lustro e todos os planteis 
de todas as equipas de futebol da primeira e segundas divisões, 
selecções nacionais de mais de 30 países, com registo em papel 
de todos os golos, resultados e classificações ao longo de várias 
épocas. Mais tarde no secundário a participação e organização de 
espectáculos de teatro na escola, abertos à comunidade, por fim 
completamente dirigidos e executados por estudantes deste os 
cenários, aos arranjos musicais ou aos textos.

Muitas competências fundamentais para o desenvolvimento 
dos futuros adultos, psicologicamente saudáveis, decorrem de 
actividades fora das aulas. O desenvolvimento intelectual não ocorre 
isoladamente dos desenvolvimentos emocionais, físicos e sociais. 
Para adquirirmos conhecimentos nas mais diversas disciplinas 
científicas ou artísticas necessitamos de aprender a controlar os 
nossos impulsos, sermos pacientes e focados. Para conseguirmos 
estabelecer relações sociais equilibradas precisamos saber partilhar 
e esperar a nossa vez respeitando o outro; negociar e resolver 
conflitos; aceitar e gerir frustrações; perceber a importância do 
trabalho em equipa e de como nele participar; adquirir hábitos de 
exercício físico. As ciências psicológicas têm vindo a demonstrar 
que brincar permite de forma significativa o desenvolvimento destas 
importantes competências para a vida.

Nos primeiros tempos de escolaridade, a redução de tempos 

lectivos e garantidamente o seu não aumento, bem como a redução 
das exigências de tarefas para realizar fora da escola, decorrentes 
da actividade lectiva, vulgo TPC’s é tão desafiante e complexa 
face aos hábitos de vida e organização social e do trabalho em 
Portugal quanto essencial para o futuro do país e para o bem-estar 
dos portugueses e portuguesas, acompanhado de um percurso 
académico com mais sucesso, melhores aprendizagens, e assim, 
prevenindo muitas perturbações psicológicas e físicas, bem como na 
redução de problemas sociais. Falando muito a sério é preciso dar 
mais tempo e estimular as crianças a brincar, livremente, de forma 
não estruturada por adultos. Simplesmente umas com as outras. 
Lembram-se?
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UMA ESCOLA PARA MELHORAR DE VIDA

Celebra-se hoje o início de um novo ciclo de oportunidades. Para 
os quantos em que o dia de hoje não representa um novo ciclo de 
oportunidades, assim poderia e deveria ser.

O início do ano lectivo marca e pode simbolizar o início de um 
percurso ainda longo de tantos pelo mundo fora. Um percurso que 
permite a muitos, através da educação, concretizar sonhos, viver 
e contribuir para um mundo melhor amanhã. O meu falecido pai 
costumava contar-me histórias sobre o que o marcou nos 4 anos de 
escolaridade que teve. O frio e a frieza das salas. A pouca roupa ou 
calçado para se aquecer. As agressões de que era vítima na sala de 
aula com vista a “disciplinar” o seu comportamento. E... alguns dos 
melhores anos da sua vida.  Também hoje recordo os meus muitos 
primeiros dias de aulas, após as “intermináveis” férias de Verão. 
A excitação das novidades: o cheiro dos novos livros, os novos 
professores e colegas, os desafios de algumas novas matérias, 
o convívio dos recreios e intervalos com muitos amigos que há 
“meses” não via. E... alguns dos melhores anos da minha vida. O 
meu pai viveu melhor que os meus avós seus pais. Como a minha 
mãe vive e viveu melhor que os seus pais. A pouca educação que 
tiveram também contribuiu para essa melhoria da qualidade de vida 
que puderam ter. Eu tive e tenho, muito graças às janelas que a 
educação me abriu, a possibilidade de experienciar, aprender, sentir 
e vivenciar muitas outras oportunidades.

O ano lectivo começa hoje (enquanto escrevo este artigo) e sou 
portador de expectativas. De que a educação que os meus filhos estão 
a ter, tenha neste ano a promessa de uma etapa de sucesso melhorado. 
Etapa essa que contribua para alargar os seus conhecimentos do 
mundo, os ajude a desenvolver as suas competências e os prepare 
para um verdadeiro contributo à sociedade que simultaneamente os 
ajude a sentirem bem-estar e satisfação ao longo da sua vida. O dia 
de hoje é uma oportunidade que, infelizmente, ainda não é universal. 
A escola, espaço dedicado a materializar a educação é um marco 
civilizacional e um bem de que nem sempre temos consciência. Mas 
se a escola e a educação têm sido veículos de desenvolvimento e 
transformação social e económica, a sua eficiência ou mesmo o 
seu nível de eficácia têm progredido num ritmo muito inferior ao 
possível e desejável. Da mesma forma que concebemos a escola de 
hoje como muito diferente da que era a dos meus pais ou mesmo 
a minha, com diferentes objectivos, características e necessidades, 
estamos mais alerta e devemos mobilizar-nos para defender que os 
recursos de uma economia em crescimento devem ser investidos no 
futuro de todos nós, numa educação que melhor prepare as novas 
gerações para a crescente velocidade da evolução do conhecimento 

e das tecnologias e para aquilo que nos diferencia sempre entre os 
melhores onde quer que estejamos a trabalhar com outras pessoas: 
na comunicação interpessoal, no trabalho em equipa, na expressão 
emocional, na prevenção e resolução de conflitos.

Nesse caminho, criaremos escolas mais saudáveis para o crescimento 
dos nossos cidadãos de amanhã, cidadãos mais participativos 
e resilientes, mais preparados para lidar com as dificuldades que 
todos acabamos por ter que enfrentar, como as mortes inesperadas 
de pessoas próximas, as grandes mudanças de vida profissional e 
pessoal, de emprego ou familiares como o divórcio ou uma nova 
relação.

Quantos de nós foram positivamente influenciados por este ou 
aquele professor? Quantos de nós sentíamos poder contar com 
uma palavra de um “contínuo” ou “auxiliar de educação” ? Hoje, 
contamos com outros profissionais nestas equipas multidisciplinares 
que contêm psicólogos, entre outros técnicos importantes na vida 
da comunidade escolar. Hoje, estes Psicólogos são-no ainda em 
número muito escasso face às necessidades e expectativas das 
comunidades educativas e ao número de alunos nas escolas públicas 
portuguesas. Este ano, com um “pouquinho” de mais permanência 
nas escolas fruto da recondução de algumas centenas destes. Hoje 
ainda à espera da contratação sucessivamente prometida e cujo 
financiamento está já disponível há meses, de mais 200 psicólogos 
para as Escolas, sem que ninguém responsável consiga explicar-nos 
porquê. 

Melhorámos muito e ainda temos muito para melhorar mas é tempo 
de agradecer a todos estes profissionais que se têm dedicado a 
ajudar a mudar a sociedade portuguesa pelo seu trabalho em prol 
das gerações futuras: entre eles psicólogos, professores, assistentes 
operacionais e administrativos, assistentes sociais e directores. Votos 
de um óptimo ano lectivo para todas as comunidades educativas!
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MAIS PSICÓLOGOS, MAIS SUCESSO 
EDUCATIVO,  MAIS DESENVOLVIMENTO E 
COESÃO SOCIAL

Factos. Em 2016 Portugal regista a taxa de insucesso escolar 
mais elevada da União Europeia, com início nos primeiros anos da 
escolaridade básica, e uma das taxas mais elevadas de abandono 
escolar.

Por isso, não importa que a Agenda 2030 da ONU, no âmbito dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, proponha assegurar 
uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos.
Não importa que o Programa Operacional de Capital Humano (POCH) 
defina como eixos prioritários a promoção do sucesso educativo, 
o combate ao insucesso e ao abandono escolar, a garantia de 12 
anos de escolaridade ou o reforço da qualificação dos jovens para a 
empregabilidade.

Não importa que essa mesma proposta para a qualidade e inovação 
do sistema de educação e formação, sugira ativamente o reforço 
e desenvolvimento dos Serviços de Psicologia e Orientação, 
assumindo como meta de resultado 2023, um rácio de 1140 alunos 
por psicólogo.

Não importa que o contributo dos psicólogos escolares e da 
educação seja fundamental para a operacionalização destes planos 
estruturantes e para o cumprimento das metas definidas. Não 
importa, mesmo sabendo-se que o nosso país tem ainda uma taxa 
de abandono escolar precoce importante no contexto da União 
Europeia!

Não importa que no âmbito desse mesmo programa POCH tenha 
sido aberto concurso e se tenham libertado verbas de alguns 7 
milhões de euros para a integração de mais 200 psicólogos nas 
escolas públicas portuguesas ainda este ano, e mais 100 até ao final 
de 2018, e nada tenha acontecido! Não parece importar a quem tem 
responsabilidades políticas…

Não parece importar que a Secretaria de Estado da Educação o 
tenha feito anunciar publicamente desde novembro de 2016. 
Não importa, porque hoje o dinheiro parado parece que rende 
e é moda. Rende no banco da persistência e agravamento de 
situações de risco de insucesso e abandono escolar e de exclusão 
psicossocial. Rende na inoperacionalidade das iniciativas destinadas 
a reverter esse mesmo insucesso. Rende nas taxas de crianças e 
jovens portugueses com problemas de saúde mental. Rende em 
resultados de medidas e práticas educativas pouco consistentes, 
descontinuadas ou ineficazes. Rende na sobrecarga para o escasso 

número de psicólogos colocados, alguns já com o ano letivo ao 
rubro, e que desumanamente se desgastam em kms percorridos 
entre escolas e agrupamentos, serviços e inúmeras solicitações que 
acabam por colocar em causa a qualidade dos serviços prestados… 
e que retiram oportunidades e espaço para uma agenda assente na 
prevenção e promoção, face ao foco quase exclusivo nas situações 
limite, com custos significativos para a eficácia e eficiência das suas 
intervenções.

De que estamos à espera? O ano está planificado, os projetos de 
escola e de turma delineados, as decisões e experiências assentes 
nas propostas de flexibilidade e autonomia em curso, e com elas o 
desenho de um currículo universal e acessível a todos.

Mas faltam ao sistema centenas de psicólogos para integrar as 
equipas multidisciplinares, dos quais 200 já têm financiamento 
para poder contribuir com a sua especificidade técnica, científica e 
pedagógica. E esta não é substituível! Há ainda alunos a aguardar 
uma avaliação cuidada e uma intervenção especializada; há 
professores e pais a aguardar a mobilização de respostas e de 
estratégias de intervenção e de educação; há programas e projetos 
para a promoção do desenvolvimento socioemocional que não 
podem ser colocados ao serviço de uma escola que pretende ser 
psicologicamente saudável e combater a indisciplina e a violência. 
Não é difícil concluir que só com a suficiência de recursos técnicos 
colocados atempadamente, os psicólogos poderão contribuir para a 
eficácia das medidas educativas em curso. Com suficiência e com 
vontade e ação política!

Se há verbas libertas, porque não as colocamos ao serviço de um 
ano letivo com mais oportunidades, mais sucesso, mais educação, 
mais desenvolvimento e coesão social?
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UM PROVEDOR PARA AS CRIANÇAS E 
JOVENS

Num momento em que a sociedade portuguesa discute e se 
preocupa com a forma como o Estado português “protege” os seus 
cidadãos, foi notícia a história de uma das oito crianças abusadas, por 
outros tantos adultos, alguns dos quais os próprios progenitores. A 
história dessa criança que tenta ultrapassar uma situação violenta e 
traumática sem apoio psicológico (o apoio que se estiver dependente 
do Ministério das Finanças parece não merecer aprovação...), 
“empurrada” de entidade para entidade, de serviço para serviço, 
sem nunca nenhum ter condições para de forma regular e adequada 
assumir o compromisso e o dever de intervenção com esta criança.
A ausência deste apoio não é mais que o reflexo da ausência (ou 
forte carência) de Psicólogas/os em serviços cruciais no contexto 
da proteção e apoio a crianças e jovens vítimas de crime, Centros de 
saúde, Autarquias, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 
Forenses e Instituto da Segurança Social. Infelizmente, as crianças, 
vítimas silenciosas, estão desprotegidas e este é só mais um 
exemplo. A escassez de Psicólogas/os nas estruturas de assessoria 
aos Tribunais, como ocorre no Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses, traduz-se em atrasos significativos nas decisões 
judiciais com repercussões na garantia dos Direitos dos cidadãos, 
por exemplo no que toca à regulação do poder paternal, à adopção, 
entre outras situações.

Mas não só. Existem, de uma forma geral, lacunas graves ao nível da 
prestação de apoio psicológico às vítimas de crimes e às crianças e 
jovens em situação de perigo, bem como às suas famílias. O Estado 
tem falhado no seu dever de prevenção, protecção e tratamento 
(nomeadamente psicológico) das vítimas, pelo que têm sido algumas 
organizações da sociedade civil a desenvolver e implementar 
respostas a este nível, pese embora com recursos escassos e muito 
limitados, muitas vezes de cariz voluntário, com todas as implicações 
que essa situação comporta.

A intervenção especializada no contexto da promoção e protecção 
de crianças e jovens em perigo, assegurada pelas Comissões de 
Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) e pelos Tribunais, não 
integra as respostas necessárias no domínio do acompanhamento 
psicológico sendo normalmente as entidades de primeira linha 
(Serviços de saúde, Escolas, ...) a assegurar este tipo de intervenção 
e estes serviços não têm, por falta de recursos, capacidade de 
resposta adequada, gerando significativas listas de espera, uma 
regularidade de consultas pouca adequada e desconforme à 
necessidade. Esta situação coloca em causa a efectiva recuperação 
das vítimas e frusta as expectativas que depositamos no Estado 
Português, enquanto um Estado que protege os cidadãos e que apoia 
os cidadãos mais frágeis. Quando um Estado não o consegue fazer 

junto das suas crianças (os mais frágeis) e quando não o consegue 
fazer com as suas crianças vítimas da violência mais atroz (os mais 
frágeis dos mais frágeis) está a falhar.

Atendendo a tudo isto importa questionar: o que mais será 
necessário para se concretizar o urgente o reforço do número de 
Psicólogos nas CPCJ, nas Equipas de assessoria aos Tribunais, 
no Instituto Nacional de Medicina Legal, nos serviços de saúde e 
nas estruturas comunitárias de apoio às famílias? O que mais será 
necessário para se efectivarem medidas preventivas e programas de 
intervenção com crianças e jovens em situação de risco/perigo ou 
vítimas de crime e suas famílias.

As/Os Psicólogas/os integrados nas CPCJ e nas Equipas de 
Assessoria aos Tribunais podem e devem assegurar a avaliação 
e intervenção psicológica no sentido de minimizar os impactos 
negativos das experiências de negligência, maltrato/abuso, não 
devendo o seu papel ficar limitando à gestão dos processos de 
promoção e protecção. Isto, e um debate alargado sobre as respostas 
existentes e a sua articulação, na defesa do superior interesse da 
criança, identificando as medidas que possam ajudar a melhorar 
as respostas existentes e a criar soluções complementares que 
potenciem um apoio efectivo às crianças vítimas de maus tratos, 
desprotegidas e/ou negligenciadas é absolutamente urgente.

esta história, tal qual as outras crianças das outras histórias, 
precisam de tudo isto, urgentemente. Cada dia que passa sem que 
isto aconteça o Estado está a falhar-lhes em algo com um impacto 
tremendo em toda a sua vida. Em todos os dias da sua vida.

Também por isto termino com uma reflexão que tenho feito e 
defendido. Também porque o Estado falha aqui, seria importante 
que além das estruturas de apoio, alguém zelasse por estas crianças 
e por estes jovens. Elas precisam de um Provedor das Crianças e 
Jovens. Tal qual eu e você precisamos de um Provedor de Justiça.    
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BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 
PSICÓLOGOS INTEGRA CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), através do seu 
Bastonário, Francisco Miranda Rodrigues, passará a representar 
na qualidade de conselheiro o Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP) no Conselho Nacional de Educação (CNE), 
após ter sido eleito por aquele órgão. Desta forma, passará a ser 
possível garantir mais contributos da área das ciências psicológicas 
para o trabalho deste órgão. Refira-se ainda que esta é uma aspiração 
antiga dos psicólogos e que só agora foi possível concretizar, sendo 
este mais um importante passo na afirmação e reconhecimento do 
papel dos psicólogos em contexto educacional.

De salientar que o CNE é um órgão independente, com funções 
consultivas, sendo o presidente eleito pela Assembleia da República. 
Ao Conselho Nacional de Educação compete emitir opiniões, 
pareceres e recomendações sobre todas as questões relativas 
à educação, por iniciativa própria ou em resposta a solicitações 
apresentadas pela Assembleia da República e pelo Governo. O 
CNE tem por missão proporcionar a participação das várias forças 
científicas, sociais, culturais e económicas, na procura de consensos 
alargados relativamente à política educativa.
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AINDA HÁ CURSOS COM SAÍDA?

Quando têm de escolher um curso superior, numa das decisões 
mais importantes da sua vida, muitos jovens e famílias têm a dúvida 
sobre que cursos têm mais saída, isto é, com uma boa probabilidade 
de encontrar emprego. Uma resposta simples a esta questão 
será sempre limitada e falaciosa. Se antigamente se falava em 
cursos com saída, hoje já não é assim. Naturalmente que, face às 
necessidades das sociedades contemporâneas, escolher um curso 
de ensino, engenharia civil ou psicologia, não é a mesma coisa que 
escolher um curso de gestão, novas tecnologias ou biotecnologia. 
Mas, na verdade, um curso com saída hoje não é necessariamente 
um curso com saída daqui a 10 anos. Aliás, muitas das profissões do 
futuro não existem hoje, do mesmo modo que há profissões hoje que 
ninguém imaginava no passado que viessem a existir. Além disso, 
um curso, atualmente, é apenas um primeiro momento da formação 
ao longo da vida e pode significar nem sequer exercer a respetiva 
profissão. 

Com ou sem saída, o cenário ideal é sempre aquele em que 
escolhemos um curso com que nos identificamos, enquadrado na 
nossa identidade, e que simultaneamente corresponde a necessidade 
da sociedade - o encontro entre o nosso perfil vocacional e as 
necessidades da sociedade. Escolher uma área para a qual não 
temos vocação, mesmo que possa ter saída, é contraproducente: 
provavelmente nunca seremos muito bons nem nos distinguiremos 
nessa profissão e acima de tudo não seremos felizes. 

Mas porque nem sempre esse encontro existe, importa considerar 
outros aspetos: desde logo, saber bem o que se estuda em 
determinado curso e o que se faz em determinada profissão. Muitas 
das escolhas de cursos são feitas sem um conhecimento do que se 
está realmente a escolher. Além disso, é útil também pensar sobre 
o que é que o mundo vai precisar dentro de alguns anos, isto é, que 
tendências, profissões e conhecimentos serão úteis no futuro? É 
por todos estes motivos que o recurso a serviços de psicologia e 
orientação faz toda a diferença - mais do que um momento para 
fazer um “teste” de interesses profissionais, é uma oportunidade 
para um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. 

Em suma, ainda há cursos com saída? Depende do que significa 
saída. Se saída for arranjar logo emprego após o curso, então poucos 
cursos têm saída. Mas se saída for aceitar que um curso é uma base 
para muitas possibilidades, então saídas não faltam.
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ANO LECTIVO NOVO PARA VELHOS 
DESAFIOS

A Escola continua a ter uma evolução lenta face à velocidade das 
mudanças sociais.

O início do ano lectivo é um momento muitas vezes vivido com 
turbulência. Da ansiedade pelo desconhecido, aos problemas com 
as condições das escolas ou até a inexistência deste ou daquele 
professor no arranque das aulas. Felizmente, olhando os últimos 30 
anos, muito melhorou nas condições do nosso sistema de ensino, 
pese embora alguns retrocessos pontuais e dificuldades acrescidas 
às quais o contexto dos últimos anos ainda nos expõe.

“É por isso que se mandam as crianças à Escola: não tanto para que 
aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas 
e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de 
modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as 
suas ideias”, disse outrora Kant. Esta é uma “provocação” actual. A 
Escola continua a ter uma evolução lenta
face à velocidade das mudanças sociais, mesmo atendendo ao 
enorme esforço que, por vezes, é colocado na tentativa dessa 
transformação. Continua a ser uma Escola com dificuldade em 
responder aos principais desafios e, não raras vezes, agarrada a 
concepções ainda do século passado. Continua a ser uma Escola 
com desafios e dificuldades enormes em termos da flexibilidade, 
estímulo à cooperação e ao relacionamento interpessoal, criatividade 
e inclusão.

Os objectivos para o desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas estabeleceram metas para uma educação de qualidade. 
Felizmente, no panorama global, Portugal aparece bem posicionado 
face aos mesmos, mercê de uma recuperação histórica na Educação 
nas últimas décadas. As recentes medidas legislativas que, assentes 
na experiência de várias escolas em projectos-piloto, levam uma 
abertura e estímulo a uma maior flexibilidade curricular e a uma 
educação mais inclusiva tenderão, caso na prática funcionem, 
a diminuir alguns dos pontos fracos que ainda conhecemos no 
nosso sistema promovendo mais adaptação aos contextos, mais 
prevenção do insucesso e abandono escolar e, essencialmente, mais 
oportunidades para todos.

pode contribuir decisivamente para reduzir o alargamento do fosso 
entre ricos e pobres. Ainda que em Portugal a desigualdade esteja 
a reduzir nos últimos anos, todos sabemos que ela persiste e que 
o problema da mobilidade social, mesmo com as tímidas melhorias, 
é ainda um problema português que nos afasta da Europa. 
Importa assim continuar e reforçar os esforços na educação dos 

portugueses, inicial e ao longo da vida, como parte de uma agenda 
para a prevenção e desenvolvimento das pessoas para a coesão 
social, competitividade e desenvolvimento sustentável.

Nesta data e neste contexto, tendo em conta os desafios sociais 
presentes mas também os obstáculos e adversidades que a sua 
situação laboral comporta, quero dar uma palavra especial para os 
psicólogos e psicólogas. Para aqueles que ainda trazem consigo a 
história dos serviços de psicologia e orientação, para aqueles que 
nunca conheceram a estabilidade profissional de há 20 anos para 
cá e para os que mais recentemente investiram neste fundamental 
contributo para o país, ajudando a melhorar o nosso sistema 
educativo e os seus indicadores. Estes profissionais, por vezes tão 
pouco visíveis e valorizados, são fulcrais para cumprimentos das 
políticas e dos objectivos traçados em contexto educativo e por isso 
devem poder aceder a outras condições para a realização do seu 
trabalho. Urge que assim seja.

Termino dirigindo-me especialmente aos alunos, aos que gostam da 
escola e aos que “não a podem ver”, aos que vibram com os amigos 
que reencontram e aos que receiam o desconhecido ou o isolamento 
e não aceitação, aos que estão focados em aprender e aos que têm 
pesadelos com as dificuldades e obstáculos que antecipam, a todos 
convém lembrar – e convém que quem tem responsabilidades sobre 
eles os lembrem – que o futuro é vosso, depende das vossas acções, 
da vossa perseverança e vontade de conquista e de mudança do 
mundo e que hoje somos o que somos e chegámos aqui porque 
ontem outros como vós sonharam e lutaram pelo melhor para todos.
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PARA QUE SERVEM OS RANKINGS DAS 
ESCOLAS

Foram divulgados, neste último fim de semana, os designados 
rankings das escolas. Em vez de análises com diferentes indicadores 
e que consideram as variáveis que influenciam os resultados 
escolares, estes rankings consistiram no simples escalonamento 
de médias de resultados nos exames nacionais, por escola (e nem 
sequer os desvios-padrão foram referidos!). Não admira, por isso, 
que este tenha sido um momento de anúncios do tipo “Veja em 
que lugar ficou a escola onde estuda o seu filho” ou “Compare os 
resultados no nosso mapa interativo” e de títulos sobre qual foi a 
melhor e a pior escola, ou se o privado foi melhor que o público - 
tudo aspetos que, sendo apelativos, são os que menos podem ser 
comparados... 

A existência de exames e de avaliação externa, e os rankings que 
daí decorrem, constitui um mecanismo de aferição do modo como 
o sistema funciona e de quais são os padrões de resultados ao 
longo do tempo. A possibilidade de se obter informação sistemática 
e indicadores mais ou menos objetivos é sempre importante - de 
resto, a ideia de que os sistemas educativos não podem ter estes 
indicadores só abre espaço para ações sem qualquer tipo de 
aferição rigorosa da sua eficácia e eficiência. A avaliação é de facto 
muito positiva para qualquer sistema, no sentido em que permite a 
identificação de fragilidades e sobretudo o seu aperfeiçoamento. Mas 
entre isso e utilizar os rankings nos termos em que são utilizados e 
interpretados há uma grande distância. 

Será possível comparar os resultados de uma escola que é obrigada 
a aceitar todos os alunos com outra escola que os seleciona e 
inclusivamente os pode “convidar” a sair em certas circunstâncias? 
Terá algum significado real uma escola figurar em primeiro num 
ranking de um determinado ano e no ano seguinte já não estar? E, 
acima de tudo, é possível afirmar que uma escola é pior do que outra 
porque está pior colocada no ranking, mesmo que os alunos dessa 
escola estejam integrados em famílias com estatuto sociocultural 
muito inferior? Por exemplo, é melhor uma escola que tenha tido média 
de 120, mas que serve alunos de estatuto sociocultural superior, ou 
outra escola com média de 100, mas que serve comunidades mais 
desfavorecidas socialmente? De acordo com o ranking, a primeira 
é melhor; mas será mesmo, pensando no que são os verdadeiros 
objetivos da Educação? De resto, esta questão do estatuto 
sociocultural e económico das famílias é central na explicação dos 
resultados que os estudantes têm - não explica tudo, naturalmente, 
mas explica uma grande parte da variabilidade dos resultados. A 
própria evolução de Portugal em indicadores internacionais é em 
muito atribuída à evolução no estatuto sociocultural das famílias 
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portuguesas. Em suma, é rigoroso comparar no mesmo plano o que 
é diferente, por exemplo dizendo-se, como vi num noticiário, que “as 
escolas privadas são melhores que as públicas”?

Um ranking pode então ter alguma utilidade? Pode, dependendo do 
tipo de raciocínios e conclusões que deles são extraídas. Por exemplo, 
para consumo das instituições ou do sistema educativo, a recolha 
sistemática de determinadas informações sobre o desempenho dos 
estudantes ajuda à reflexão sobre as práticas e os aspetos que estão 
na base das tendências observadas. 

Se é para termos rankings, então que os mesmos sejam enquadrados 
e analisados com rigor, nomeadamente em modelos que incluam as 
outras variáveis que contribuem para o desempenho escolar. Quanto 
ao resto, no plano da comparação de escolas e de ver quem está 
situado onde no ranking, os rankings são apenas uma fotografia 
instantânea. E, na verdade, em Educação e desenvolvimento 
humano, precisamos do filme, não apenas da fotografia. 

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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I I  ENCONTRO DOS PSICÓLOGOS 
EDUCACIONAIS DOS AÇORES

A 21 e 22 de março ocorreu o II Encontro dos Psicólogos Educacionais 
dos Açores, na ilha Terceira. O evento, fruto da parceria entre a 
Delegação Regional dos Açores (DRA) e a Direção Regional de 
Educação (DRE), promoveu um espaço de reflexão sobre os desafios 
e boas práticas dos psicólogos que intervêm nas escolas. 

Num momento em que se discute a Autonomia e Flexibilidade 
Curricular das Escolas a Ordem dos Psicólogos Portugueses 
convidou um perito da Direção-Geral da Educação e psicólogas 
ligadas à prática profissional e investigação para debater a 
implementação deste novo paradigma.  

Reequacionar o modelo de intervenção dos psicólogos nas escolas 
a partir das abordagens multinível de suporte; avaliar programas 
de promoção de competências sociais e emocionais; refletir 
sobre os contributos da Psicologia da Educação para as escolas 
SaudavelMente e o Futuro da Psicologia Educacional na Região 
Autónoma dos Açores foram os principais temas em debate. 

Paralelamente os Psicólogos Educacionais dos Açores apresentarem 
programas e práticas inovadoras em diferentes ciclos de estudo, 
desde o pré-escolar até ao secundário e práticas de intervisão  
existentes na Região.  
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DESENVOLVIMENTO, CIDADANIA,  E 
PSICOLOGIA NAS ESCOLAS

43 dias para o final do ano letivo no Ensino Básico e Secundário, 
e 50 medidas de política educativa que serão avaliadas quanto ao 
respetivo grau de concretização e eficácia. No nosso país, cada 
Escola refletirá sobre a eficácia dos seus novos processos e projetos 
educativos, e imagino que, ainda este ano, serão elas próprias 
avaliadas no âmbito da Avaliação Externa das Escolas. De entre 
as diferentes medidas em avaliação, destaco a implementação da 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

O que qualquer educador pretende é oferecer às nossas crianças e 
jovens uma formação e um desenvolvimento comprometidos, desde 
o aqui e agora, com a construção de um mundo mais global, mais 
justo e mais cooperante. Por outro lado, a inexatidão de um modelo 
de cidadão resulta, na mesma medida, na igual impossibilidade de 
um modelo exato de educação para a cidadania.

Aqui, a organização-escola esforça-se por oferecer um equilíbrio 
maduro entre conhecimentos teóricos e práticos, capacidades 
físicas, cognitivas, sociais e emocionais, e um conjunto de atitudes 
e valores que conduzam a ações concretas e transformadoras da 
sociedade. Os psicólogos que atuam em contexto escolar advogam-
no bem, persistindo no desenvolvimento de projetos promotores 
do desenvolvimento de competências transversais, em todos 
os níveis de ensino, respeitando as tarefas, níveis e ritmos de 
desenvolvimento de cada aluno, assegurando a intencionalidade e 
a longitudinalidade dos mesmos (o mesmo aluno ao longo do ciclo/
ciclos), assumidos em infusão, interdisciplinaridade ou em tempos 
curriculares específicos, para a escola como um todo ou em planos 
de desenvolvimento personalizados e pensados em função da 
identidade e dos projetos de vida de cada um. Através de modelos de 
desenvolvimento e de práticas de consultoria e de literacia, com os 
profissionais, com os pais ou com os alunos, os psicólogos promovem 
a reflexão, discussão e o sentido crítico, a partir de dilemas da vida 
real, por exemplo, como forma de prevenir a violência e de promover 
comportamentos e uma convivência social positivos, num ambiente 
que se tornará progressivamente mais favorável ao sucesso escolar 
e à saúde e bem-estar psicológicos.

Assim também o desenvolvimento humano, numa “escola cidadã” 
(como conceptualizada por Paulo Freire), e “íntima” (porque geradora 
de práticas de bom relacionamento com o próprio, o outro, a turma, 
a escola e a família), facilitará certamente o desenvolvimento social, 
através de uma participação cidadã mais solidária e responsável, 
modelada na e pela própria Escola!
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ESCOLAS SAUDÁVELMENTE QUE 
ESCREVEM O FUTURO

São hoje já alguns os exemplos de uma liderança efetiva e 
transformadora nas escolas, que envolvem políticas, planos e 
práticas inclusivas, que preveem modelos de trabalho em equipas 
multidisciplinares e a participação de todos - pais/cuidadores, 
alunos, docentes, assistentes operacionais e outros profissionais 
- nas tomadas de decisão da escola, que estão atentas à saúde 
psicológica e bem-estar dos seus próprios agentes educativos, que 
apostam na literacia em saúde psicológica e no desenvolvimento e 
acompanhamento de projetos de vida e de carreira dos seus alunos, 
e que desenvolvem programas sustentáveis e custo-efetivos em 
todas estas áreas.

Escolas que inspiram políticas educativas e a comunidade externa 
desenvolvem modelos de liderança proativa, com metodologias 
específicas, estruturas e serviços conducentes à saúde psicológica e 
bem-estar de todos os interlocutores da escola, aspeto determinante 
do sucesso educativo e da inclusão.

As lideranças escolares eficazes concentram e mantêm as 
suas energias neste esforço, persistentemente, recorrendo a 
conhecimento especializado e práticas cientificamente apoiadas e 
validadas.

Os pais estão atentos a este estatuto contemporâneo e valorizam 
a qualidade das escolas e do ensino, não só na perspetiva dos 
resultados académicos, mas também do ambiente de segurança e 
bem-estar que nela se vive, e do clima de sala de aula.

Os alunos procuram o apoio, afeto, compreensão e proximidade com 
os seus professores, valorizam relações positivas com os seus pares, 
e apreciam sentir que a escola é deles e para eles, um sentimento de 
que aquele é o seu lugar, onde se sentem bem, felizes e integrados.
Os professores esforçam-se por promover a motivação, atenção 
e interesse dos seus alunos, por gerir a liderança, autoridade 
e disciplina na sala de aula, na constante atualização de 
conhecimentos e de práticas e na mobilização criativa, interativa e 
diferenciada do conhecimento e do envolvimento dos seus alunos. 
Leia-se aqui “envolvimento” como conseguir um compromisso e 
comprometimento cognitivo, socioemocional e comportamental 
efetivo dos alunos, que os torna disponíveis para aprender.

Os assistentes operacionais, que interagem diariamente com os 
alunos nos corredores e recreios, e assistem à heterogeneidade 
de interações, estão disponíveis para uma maior capacitação para 
a relação com os alunos e com os outros profissionais, para lidar 
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com situações de indisciplina ou de bullying, para verdadeiramente 
supervisionar e não apenas vigiar.

E os psicólogos, trabalhando em conjunto com as escolas e com 
os educadores, desenvolvem projetos e programas de intervenção, 
comprovadamente válidos e validados cientificamente, com a mesma 
finalidade de mobilizar um elevado grau de envolvimento académico, 
de bem-estar e de inclusão dos alunos e de todos na vida escolar, 
onde cada um sente que conta e que impacta.

Se é uma Escola SaudávelMente que escreve o Futuro, sirva de 
incentivo à Educação, ao Desenvolvimento e Bem-Estar e à Equidade, 
e candidate-se ao “Selo Boas Práticas de Saúde Psicológica, 
Sucesso Educativo e Inclusão 2019-2021” até ao próximo dia 30 
de setembro!

AS LIDERANÇAS ESCOLARES EFI-
CAZES CONCENTRAM E MANTÊM AS 

SUAS ENERGIAS NESTE ESFORÇO, 
PERSISTENTEMENTE, RECORRENDO 

A CONHECIMENTO ESPECIALIZADO E 
PRÁTICAS CIENTIFICAMENTE APOIA-

DAS E VALIDADAS.
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O BULLYING TEM IMPACTO NA SAÚDE?

O bullying não faz parte do desenvolvimento normativo de uma 
criança ou jovem! Desentendimentos breves são conflitos normais 
ao desenvolvimento — e desejáveis, enquanto oportunidades de 
desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, e 
resolvem-se em pouco tempo. Mas o bullying distingue-se dessas 
situações pela intencionalidade e continuidade do comportamento 
no tempo, numa relação caracterizada por uma diferença de poder 
ou força, tornando-se por isso uma forma grave de agressão, sendo 
causa de grande sofrimento emocional e dificuldades sociais em 
crianças e jovens, podendo impedir o desenvolvimento adequado da 
sua personalidade e limitar o seu ajustamento psicológico, além das 
consequências mais imediatas para o seu bem-estar e segurança. 

A incidência de vítimas e de agressores em Portugal ronda, 
respetivamente, 20% e 16%, e, naturalmente, a escola, 
nomeadamente os espaços de recreio, é onde acontece a maior parte 
dos casos. Apesar dos mais recentes números publicados em 2019, 
pela OCDE (TALIS) e UNESCO, apontarem para uma diminuição de 
situações de bullying e violência física nos últimos anos (ou, mais 
especificamente, tem diminuído o número de casos reportados), o 
bullying psicológico é o tipo mais frequente, e o cyberbullying é, por 
outro lado, um fenómeno crescente em Portugal e noutros países da 
Europa. Com mais incidência a partir dos 13 anos, o cyberbullying 
pode ter consequências ainda mais nefastas, pelo seu caráter 
anónimo e pervasivo — pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer 
hora, com maior audiência, escalando os seus efeitos, sendo menos 
detetável a terceiros, com uma diminuição das possibilidades de 
recursos de defesa e segurança por parte das vítimas. 

Bullying ou cyberbullying, as consequências para a saúde física, 
emocional, social e para o sucesso escolar não se circunscrevem 
às vítimas, mas também aos bullies, às próprias testemunhas e aos 
espectadores, aos reforçadores e aos defensores, tornando-se por 
isso um problema com um impacto mais alargado e de resolução 
complexa. 

Ser vítima de bullying na infância ou juventude tem consequências 
ao longo da vida. São comuns as experiências de isolamento e 
perceções negativas do mundo e de si próprio, e casos severos 
podem levar ao suicídio. Aumentam os riscos para problemas de 
saúde mental (depressão, ansiedade...), para o desemprego, e não é 
invulgar que sejam novamente vítimas de experiências de bullying 
no local de trabalho ou na vida social adulta, perpetuando-se assim 
um ciclo. 
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Muitas escolas têm vindo já a desenvolver planos estratégicos de 
combate ao bullying, incorporados na própria cultura da escola. O 
compromisso com políticas educativas consistentes, para prevenir e 
lidar com o bullying e outras formas de violência em contexto, gera 
ambientes de aprendizagem mais seguros e positivos, e contribui 
para o sucesso escolar. A Ordem dos Psicólogos Portugueses 
tem colocado este tema na sua agenda política, quer através da 
campanha Escola SaudávelMente (www.escolasaudavelmente.
pt) reconhecendo as boas práticas de saúde psicológica, sucesso 
escolar e inclusão, com a atribuição de um selo de qualidade, quer 
através do desenvolvimento de um instrumento para a intervenção 
dos psicólogos no desenho de programas de combate à violência em 
contexto escolar, que irá muito brevemente ser disponibilizado aos 
seus profissionais. 

Os programas de desenvolvimento de competências sociais e 
emocionais com resultados cientificamente validados, implementados 
pelos serviços de psicologia 10 das escolas, são um exemplo disso 
mesmo contribuindo, entre outros, para o desenvolvimento de 
interações mais positivas entre os jovens, de uma comunicação 
mais assertiva, da resolução construtiva de problemas e conflitos, 
do autocontrolo e estratégias de pensamento reflexivo, da empatia, 
cooperação e respeito pelo outro. 

Trabalhar a resiliência ou a autoestima é igualmente importante. 
Promover a comunicação entre pais e filhos, ajudando a perceber 
como é o seu dia a dia, a saber o que o seu filho pensa e quais as 
suas escolhas e comportamentos em situações de conflito que vive 
ou assiste, como é capaz de limitar uma escalada no conflito ou 
assumir comportamentos responsáveis e pró-sociais é uma forma 
de intervenção. Os pais podem ajudar a gerir a forma como os seus 
filhos ocupam o seu tempo, quer na familia, quer na escola: muitas 
vezes, as crianças que não sabem como ocupar o seu tempo livre 
e com quem ocupá-lo, ocupam-no com jogos e filmes violentos e 
podem mais facilmente desenvolver comportamentos agressivos, 
ou aumentar o grau de tolerância e de desvalorização desses 
comportamentos nos outros. 

Não se trata, portanto, apenas de ajudar a evitar integrar um grupo 
de bulhes mas também a manifestar-se contra os comportamentos 
de bullying dos colegas, tomando decisões interventivas. Na minha 
experiência enquanto psicóloga na área da educação com intervenção 
escolar, muitas vezes assisti a dificuldades dos jovens em saber 
a fronteira que determina que determinado comportamento de 
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ameaça, insulto, ridicularização, difamação nas redes sociais ou de 
exclusão, é um comportamento agressivo. E que, quando repetido e 
a envolver cada vez mais colegas que se juntam, como seguidores ou 
espectadores, é uma forma de bullying. E, muitas vezes, quando me 
dizem “eu não fiz nada; só assisti”, explico com uma frase conhecida 
de Martin Luther King: “No final, não nos lembraremos das palavras 
dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos.” 

Os fenómenos relacionados com o bullying e a violência colocam em 
causa a saúde e o bem-estar de crianças, jovens, escolas e famílias. 
A prevenção é essencial, e devemos fazer dela o foco principal da 
atenção e intervenção de todos nesta matéria.

BULLYING OU CYBERBULLYING, 
AS CONSEQUÊNCIAS PARA A 

SAÚDE FÍSICA, EMOCIONAL, 
SOCIAL E PARA O SUCESSO 

ESCOLAR NÃO SE 
CIRCUNSCREVEM ÀS VÍTIMAS, 

MAS TAMBÉM AOS BULLIES, ÀS 
PRÓPRIAS TESTEMUNHAS E 

AOS ESPECTADORES, AOS 
REFORÇADORES E AOS 

DEFENSORES, TORNANDO-SE 
POR ISSO UM PROBLEMA COM 
UM IMPACTO MAIS ALARGADO 
E DE RESOLUÇÃO COMPLEXA.

”
”
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OS PRÓS DA EDUCAÇÃO

Pelo interesse que tenho pela Educação, formal e não formal, 
têm sido inúmeras as oportunidades de debater educação, ouvir 
especialistas, conhecer modelos, partilhar ideias e experimentar 
respostas.

Os momentos mais entusiasmantes têm sido sempre aqueles em 
que as crianças e os jovens têm efetivamente o papel principal.  Foi 
assim mais uma vez na passada quinta feira, no Auditório Municipal 
da Figueira da Foz 

Pelas mãos do projeto nacional focado no envolvimento cívico e 
transformação social Comparte, da Fundação Maria Rosa foram 
ouvidos, desde 2015, 3800 Prós da Educação – os especialistas 
que vivem e sentem diariamente a escola enquanto alunos e alunas. 
Foram também envolvidos os decisores, contando, entre outros, 
com o apoio do Sr. Presidente da República e do Sr. Secretário de 
Estado da Educação. Em dia de partilha, organizaram a conferência 
“A importância dos afetos na relação Professor-Aluno”.

Curiosa, mas sem saber muito bem ao que ia, fui recebida pela 
Mariana, aluna do 9º ano do Agrupamento de Escolas Figueira Mar. 
Acompanhou-me na Exposição imersiva, explicou o que é a Comparte 
e os Prós da Educação e o trabalho que foi desenvolvido ao longo do 
último ano letivo na sua escola. Respondeu pacientemente a todas 
as minhas perguntas e partilhou o impacto do projeto em si e na sua 
turma. Intenso! 

De seguida, num ambiente genuíno e positivo, foi a oportunidade dos 
Prós se darem a conhecer e partilharem recomendações. As oito 
recomendações que estão também publicadas em livro são:

 1- O que se passa? Perguntar, perguntar, perguntar. A importância 
de sentir que a opinião conta e que os adultos se preocupam. Mesmo 
quando o silencio é no início a única resposta.

2- Puxar pelo melhor. Acreditar, incentivar e valorizar. A importância 
do elogio, o humor, a verdade e aprender com o erro.

3- Descobrir além dos rótulos… participar sem comparações, cada 
um como ser único e completo.

4- Pessoas na escola disponíveis para conversar – Sentir-se ouvido, 
sem pressa e sem julgamento

5- Trazer o coração para a Escola. Alunos felizes aprendem melhor.

6- Pequenas pausas nas aulas – Conversar, conhecer, criar 
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memórias
- Fazer mais coisas em conjunto – Para além das aulas e das visitas 
de estudo

8- A importância da primeira aula – abertura e envolvimento 

Terminei a tarde de coração cheio e com vontade de também fazer 
parte. E fui visitar o site do projeto, que recomendo www.comparte.
pt  Quem sabe nos podemos tornar todos prós da educação. 

OS MOMENTOS MAIS ENTUSIAS-
MANTES TÊM SIDO SEMPRE 

AQUELES EM QUE AS CRIANÇAS 
E OS JOVENS TÊM EFETIVAMEN-

TE O PAPEL PRINCIPAL.

”
”
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DAR E SER PRESENTE

Nestes últimos dias de azáfama antes do Natal, parecem inevitáveis 
as compras, os encontros, o stress de corresponder às expectativas- 
as nossas e as dos outros.

Mas porque damos presentes? E porque somos generosos? 
Podemos tornar tudo mais simples?

Em 2008, o professor Michael Norton da Harvard Business 
School descobriu que dar dinheiro a outra pessoa aumenta mais a 
felicidade dos participantes do que gastar em si mesmos, apesar da 
expectativa ser o contrário. Também Sonja Lyubomirsky, professora 
de psicologia da Universidade da Califórnia, obteve resultados 
semelhantes quando pediu às pessoas que realizassem cinco atos 
de gentileza por semana, durante seis semanas.

Muitos estudos ligam diferentes formas de generosidade a uma 
melhor saúde, interferindo na diminuição do stress, tensão arterial 
e longevidade. Como exemplo, um estudo de 1999 de Doug Oman 
da Universidade da Califórnia, descobriu que os idosos voluntários 
em duas ou mais organizações tinham 44% menos probabilidade de 
morrer durante um período de cinco anos do que os não voluntários.
Quando damos, não ajudamos apenas o destinatário imediato 
de nosso presente. Aumentamos a ligação à comunidade e, pelo 
exemplo, estimulamos um efeito cascata de generosidade, inspirando 
os mais próximos e até mesmo desconhecidos.

Oferecer pequenos presentes, partilhar o nosso tempo, ser voluntário 
ou doar dinheiro a instituições, quando de forma sentida, sustentável, 
intencional e livre de pressões, pode ajudar a criar ligações sociais 
mais fortes e até a impulsionar uma onda de generosidade na 
comunidade. E no caminho, poderemos beneficiar de um grande 
bem estar e felicidade.
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MUITOS ESTUDOS LIGAM 
DIFERENTES FORMAS DE 

GENEROSIDADE A UMA
MELHOR SAÚDE, 

INTERFERINDO NA 
DIMINUIÇÃO DO STRESS, 

TENSÃO ARTERIAL
E LONGEVIDADE.

”
”
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TRÊS LIÇÕES DO PISA

No final de 2019 foram divulgados os resultados mais recentes 
do PISA - Program in International Student Assessment (grosso 
modo, Programa Internacional de Avaliação de Alunos). Trata-se de 
um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) que ciclicamente avalia jovens de 15 anos dos 
vários países membros em áreas chave como a leitura, a ciência e 
a matemática, e agora na sua relação com a escola. Os resultados 
mostram que, globalmente, as notícias permanecem favoráveis para 
o nosso País, confirmando-se a evolução positiva de há alguns 
anos a esta parte, tendo Portugal passado da cauda do ranking para 
resultados próximos da média da OCDE, em alguns casos acima da 
mesma.

Para além das análises da posição relativa de Portugal no ranking 
e dos dados específicos, os resultados agora disponíveis permitem-
nos extrair pelo menos 3 linhas de debate. Em primeiro lugar, 
chamam a atenção para o facto de, também na área da educação, 
não nos podermos centrar apenas num momento ou em determinado 
contexto; é simultaneamente necessária  uma preocupação na 
monitorização e na análise de efeitos de médio e de longo prazo. 
Numa perspetiva em que a avaliação é perspetiva sobretudo como 
processo de melhoria, a realização cíclica de avaliações desta 
natureza tem a vantagem de nos fornecer evidências e dados 
que podem ser comparados, podendo identificar-se trajetórias 
e tendências, para além de momentos restritos no tempo e em 
contextos. Uma ideia que se pode aplicar quer ao sistema quer 
aos indivíduos. Em educação, a avaliação é possível e devem ser 
analisados efeitos de médio e longo prazo e não apenas o momento 
- o filme e não apenas a fotografia.

Em segundo lugar, torna-se evidente que é possível avaliar 
capacidades e competências sem que isso interfira com a autonomia 
e práticas específicas das escolas. Uma das queixas mais frequentes 
quando se aborda a necessidade de autonomia pedagógica, incluindo 
na criação e gestão dos extensos e inadequados currículos, envolve 
os problemas que depois poderão surgir em momentos de avaliação 
externa (ou seja, nos exames). Ora, a avaliação dos alunos em 
clusters de competências, pelos vistos, não só é possível, como 
desejável. Isto é, podemos avaliar capacidades e competências e 
simultaneamente existir uma grande autonomia da escola e dos 
professores na criação e gestão dos currículos.

Por fim, e provavelmente um dos elementos mais centrais, a influência 
das questões socioeconómicas e socioculturais na explicação dos 
resultados. De facto, em todas as dimensões de avaliação, o estatuto 
socioeconómico e sociocultural dos alunos constitui-se como um 

forte preditor do desempenho, bem como das suas expetativas face 
ao futuro. Estes resultados concorrem com toda a investigação 
que mostra que o estatuto socioeconómico se relaciona com um 
conjunto de indicadores cognitivos, socioemocionais e de saúde nas 
crianças e adolescentes e que também são patentes em diferenças 
significativas no desempenho escolar. A explicação para esta relação 
inclui as oportunidades de desenvolvimento físico, emocional e 
intelectual que crianças e jovens socialmente mais favorecidos 
têm acesso e que lhes proporcionam melhores condições para o 
desempenho escolar. Podemos até discutir se a evolução positiva 
dos resultados portugueses no PISA ao longo de vários anos não se 
deverá também à própria evolução global no estatuto socioeconómico 
e cultural das famílias portuguesas. 

Por todos estes motivos, torna-se ainda mais relevante atentarmos 
às crianças e jovens que começam a escola em condições 
socioeconómicas e de integração social menos favoráveis, sobretudo 
o mais precocemente possível. Porque, muito antes de passarem 
os portões da escola, muitas crianças e jovens têm já condições 
de partida desfavoráveis, cabe, não apenas à escola mas a toda 
a comunidade, atenuar assimetrias e assegurar um contexto de 
desenvolvimento para que cada um possa alcançar o seu potencial. 
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JÁ OUVIU FALAR QUE DEVAGAR SE VAI 
AO LONGE?

De janeiro a abril são frequentes as preocupações e pedidos de 
rastreio e de avaliação pedagógica ou psicológica do que mais 
vulgarmente é designado de “prontidão escolar”. Já lá vamos ao 
conceito…

A idade é o critério principal de entrada para o 1º ano de 
escolaridade. É assim em Portugal e na generalidade dos países da 
Europa, definido num leque que varia entre a entrada aos 4 anos 
(e.g. Irlanda do Norte) e aos 7 anos (e.g. Finlândia). Em Portugal, 
onde a idade oficial para a transição são os 6 anos, uma 2ª linha de 
critério são as chamadas “crianças condicionais”, que completam os 
6 anos entre 15 de setembro e 31 de dezembro desse ano, deixando 
a aplicação deste critério dependente da existência ou não de vagas 
no 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), estas por sua vez disponíveis 
de acordo com a zona de residência da criança. Só em casos muito 
excecionais se fala de adiamento na entrada para a escolaridade (para 
as que fazem anos até dia 15 de setembro), na maioria das vezes 
infelizmente encarado como uma “retenção”; ou de antecipação da 
entrada, na maioria das vezes também infelizmente conotada com 
crianças “sobredotadas”. Acresce ainda que habitualmente estes 
casos são sujeitos ao pedido formal dos pais (requisito obrigatório), 
e raramente ocorrem por sugestão do contexto de educação pré-
escolar.

A transição “vertical” para outro nível de ensino está, por isso, 
social e legalmente estabelecida, não obstante as crianças (leia-se 
os efetivos protagonistas) poderem ou não apresentar maturidade 
desenvolvimental. Esta deve observar-se numa harmonia entre 
o desenvolvimento social, emocional, cognitivo, de linguagem, e 
comportamental, no bem-estar físico e psicológico da criança, na sua 
capacidade autorregulatória, hábitos de aprendizagem e de trabalho, 
na autoconfiança, que permitirá melhor lidar com as exigências do 
novo ciclo de ensino, e não ser condicionada exclusivamente pelos 
critérios da idade-lei estabelecidos.

É neste entendimento mais amplo das diferentes dimensões, que 
aqui se deve ler “prontidão escolar”, no qual a idade cronológica 
é apenas um dos indicadores. Por outro lado, o foco excessivo no 
desempenho cognitivo da criança (por exemplo, na capacidade 
operativa com números ou linguagem) enquanto sinal de que esta 
“está preparada”, vem aumentando a ansiedade de pais/cuidadores, 
bem como os receios de que a criança vai regredir caso seja 
adiada a sua entrada na escolaridade obrigatória, desrespeitando 
assim o seu ritmo de desenvolvimento. Mas, a investigação diz-
nos que o desempenho cognitivo da criança prediz apenas cerca 
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de 25% da variância do mesmo desempenho nos primeiros anos 
de escolaridade. As restantes dimensões de desenvolvimento da 
criança aqui mencionadas, as experiências dos seus primeiros 
anos de vida, a qualidade dos ambientes educativos creche e pré-
escolar, e a existência de programas de transição estruturados e 
de qualidade, são indicadores críticos de sucesso e preditores da 
estabilidade do desempenho escolar ao longo dos anos. Todos estes 
são, sim, os fatores que devem influenciar o desenvolvimento de 
políticas públicas, para as quais os psicólogos, enquanto especialistas 
do desenvolvimento, podem contribuir de forma substancial.

O percurso e o ponto de desenvolvimento em que se encontram 
as crianças que estão em fase de transição, dita formal, podem ser 
muito diversos e devem ser cuidadosamente debatidos em espaços 
próprios, sobretudo num momento educativo, social e político, em 
que se promove o convívio e a integração da diversidade/inclusão, 
através da adoção de práticas pedagógicas diferenciadas, que 
atendam à individualidade de cada criança, e que contribuam para a 
igualdade de oportunidades. Estaremos realmente a gerar igualdade 
de oportunidades no acesso de todas as crianças (sem exceção das 
mais ou menos desenvolvidas que a “norma”) ao 1º CEB? Já ouviu 
falar que devagar se vai ao longe?
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O PAPEL DOS PAIS NA PREVENÇÃO DO 
BULLYING

“Não jogas nada, devias desistir.”  “És preto/português, volta para 
o teu país.”  

“Ó gordo, vê lá se emagreces.”  “Não me passam a bola, nem falam 
comigo.”

 “Dão-me murros e pontapés no balneário.”

É frequente os psicólogos serem contactados por pais que pretendem 
otimizar o rendimento desportivo dos seus filhos, acabando-se por 
descobrir que os atletas sofriam de bullying, sem o conhecimento 
dos pais e dos treinadores.   

A violência no desporto ocorre dentro e fora das escolas e dos 
clubes, com alvos diferenciados, e por razões múltiplas. 

O bullying consiste num comportamento agressivo e antissocial 
entre pares, intencional e repetido, caracterizado por uma assimetria 
de poder entre agressores e vítimas. Está presente em ambos os 
sexos, e é transversal a diferentes países e culturas.

Atletas, pais, treinadores e dirigentes devem saber lidar com o 
problema do bullying, particularmente no contexto da formação 
desportiva. 

No caso dos pais, devem saber que os seus filhos se queixarão mais 
facilmente se estiverem na escola do que em contexto de clube, 
e que a probabilidade de ser vitimizado aumenta nos períodos de 
subida de escalão e quando há mudança de clube ou de grupo. 

Quais são os sinais de alerta? O atleta anda mais irritado que o 
normal ou sente-se triste/apático; não quer participar nas atividades 
desportivas que gosta; não quer estar com os seus colegas e amigos 
do clube, ou com alguns deles em particular;  queixa-se de dores 
de estômago, de cabeça ou indisposição, ou apresenta desculpas 
para não se envolver nas atividades quando chega o momento ir 
treinar ou participar em iniciativas do clube. Sente-se mal ou mostra 
ansiedade quando chega a hora de jogar.

O que podem fazer os pais?  Podem falar com um responsável no 
clube, devendo manter a calma e pensar no impacto que isto poderá 
ter no seu filho no futuro. Podem tentar descobrir, juntamente com 
o filho, como é que este se sentiria se tivesse uma conversa com o 
treinador, uma vez que podem ter vergonha ou temer retaliações 
por parte de colegas ou do treinador, considerando a vitimização 
inevitável. 
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Se suspeitar ou tiver sinais de que o seu filho(a) está a ser vítima de 
bullying, oiça-o com atenção sem o julgar, recolha e faça um registo 
pormenorizado dos episódios, discuta uma solução e desmonte a 
falsa-crença de que ser vítima é sinal de fraqueza, enquanto ser 
agressor é sinal de poder. Finalmente, procure ajuda: contacte o(a) 
psicólogo(a) do seu clube ou o projeto Desporto sem Bullying.

O bullying tem consequências na saúde psicológica dos seus 
intervenientes e não pode ser tolerado pois constitui uma violação 
dos direitos individuais. 

Gaspar Ferreira
Vogal da Delegação Regional do Norte
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O BULLYING CONSISTE NUM 
COMPORTAMENTO AGRESSIVO 
E ANTISSOCIAL ENTRE PARES, 
INTENCIONAL E REPETIDO, CA-

RACTERIZADO POR UMA AS-
SIMETRIA DE PODER ENTRE 

AGRESSORES E VÍTIMAS. ESTÁ 
PRESENTE EM AMBOS OS 

SEXOS, E É TRANSVERSAL A 
DIFERENTES PAÍSES E 

CULTURAS.

”
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COMO DEVEM OS PAIS LIDAR COM
AS ( IN)SEGURANÇAS DOS 
“TEMPOS ONLINE”?

Se há umas semanas atrás falávamos do impacto das tecnologias, 
hoje em dia, perante o atual confinamento, novas são as atuais 
dinâmicas que se impuseram às crianças e que certamente, exigem 
uma maior atenção de nós, pais. De facto, diariamente, muitas são 
as horas em que estão expostas às tecnologias e, como tal, sujeitas 
a todo um conjunto de experiências em redes e circuitos virtuais que 
podem constituir uma ameaça à sua segurança. Como tal:

Incentivemos a partilha das experiências, com quem falou, que 
plataforma ou site utilizou e tenham especial atenção a possíveis 
ocorrências;

Se possível, sentemo-nos com o nosso filho e exploremos com ele;
Mantenhamos os computadores atualizados em termos de softwares, 
de firewall, antivírus e antispyware e, se possível, configuremos os 
controlos e filtros parentais;

Conversemos sobre regras de segurança online (por ex. evitar a 
partilha de fotos, contatos, dados pessoais);

Nas interações com os colegas, incentivemos o uso da cordialidade 
e empatia para com os mesmos, de forma a prevenir conflitos ou até 
mesmo o cyberbullying;

Verifiquemos o humor da criança após os momentos de computador, 
conversemos sobre o que se passou, o trabalho, a aula presencial,…;
Decorridas as interações (por ex. aulas presenciais) desencorajemos 
o uso da crítica, nomeadamente de particularidades físicas ou das 
interações dos seus colegas;

Intercalemos tempos de exposição ao ecrã, se possível, com algum 
tempo ao ar livre, e não deixemos de utilizar o ecrã para que toda 
a família faça uma sessão de exercício físico, escolhida pelo nosso 
filho.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.
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SE POSSÍVEL, 
SENTEMO-NOS COM 

O NOSSO FILHO E 
EXPLOREMOS COM ELE;

MANTENHAMOS OS 
COMPUTADORES 

ATUALIZADOS EM TERMOS 
DE SOFTWARES,

DE FIREWALL, ANTIVÍRUS 
E ANTISPYWARE E, SE 

POSSÍVEL, CONFIGUREMOS 
OSCONTROLOS E 

FILTROS PARENTAIS

”
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OS PROFESSORES, OS SEUS ALUNOS E 
O EFEITO PIGMALEÃO

Muito se tem falado nas desigualdades de acesso à educação por parte 
das famílias, que num registo de ensino à distância, ainda se tornam 
mais evidentes.

Era ainda uma adolescente quando um dia chamei a atenção de um 
adulto desconhecido, que “acidentalmente” deixou cair um papel no chão 
da rua, dizendo: “Olhe desculpe... deixou cair este papel.” Ele voltou-
se e olhou para mim, ao que acrescentei: “Não sei se é importante…” 
Visivelmente surpreendido com a minha interpelação apanhou o papel 
e agradeceu. Repeti este procedimento algumas vezes ao longo da vida 
e creio que chegará o dia em que confrontarei alguém que, porventura, 
terá uma reacção menos simpática comigo. Contudo, até hoje, tal não 
aconteceu.

Alguns anos mais tarde haveria de aprender em Psicologia que ter 
expectativas positivas sobre os outros conduz a um desempenho 
melhorado ou comportamento mais adaptativo. É o chamado efeito 
Pigmaleão, assim designado após um estudo que evidenciou que 
os professores que têm uma visão positiva dos seus alunos, tendem 
a estimular o lado bom desses alunos e estes alcançam melhores 
resultados. Inversamente, os professores que não demonstram apreço 
pelos seus alunos tendem a estimular, nos mesmos, posturas que 
comprometem negativamente o seu desempenho e/ou comportamento.

Escrevo sobre isto numa altura em que são conhecidos os resultados 
do mais recente estudo Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC), feito em colaboração com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e que conta com a participação de 45 países, nos quais se inclui 
Portugal (Matos & Equipa Aventura Social, 2020). Entre muitos dados 
interessantes de análise destaco, em particular, cinco resultados.

As boas notícias são que os adolescentes portugueses reportam um 
apoio social da família e dos amigos, superior à média europeia. Os 
rapazes percepcionam também um apoio social por parte dos colegas, 
superior aos restantes países. Por outro lado, é fraco o gosto dos 
adolescentes pela escola. Não só fraco em si mesmo, como também por 
comparação com os restantes países europeus. É elevada a pressão com 
os trabalhos escolares, sobretudo nos adolescentes mais velhos e nas 
raparigas. E estas, comparativamente com outros países, percepcionam 
um apoio social menor por parte dos professores.

Muito se tem falado nas desigualdades de acesso à educação por parte 
das famílias, que num registo de ensino à distância, ainda se tornam 
mais evidentes. Mas, não falar nas assimetrias patentes naquilo que está 
a ser proporcionado por diferentes contextos escolares, particularmente 

em tempos de pandemia, e/ou por agentes educativos distintos dentro 
de uma mesma instituição escolar, é ignorar o “elefante no meio da 
sala”.

O país tem conhecido muitos exemplos extraordinários de inovação 
pedagógica por parte dos professores e órgãos de gestão nos últimos 
tempos. Eu própria tenho testemunhado, de perto, essa dedicação e 
capacidade de se reinventarem em tempos de mudança. Contudo, os 
dados do nosso país (neste âmbito e em média), não são historicamente 
animadores e são cronicamente assim desde 1998.

Estes são resultados anteriores à fase pandémica em que vivemos. 
Como serão os que forem recolhidos daqui por dois anos? Confesso-me 
expectante e esperançosa de que se possa aproveitar o desafio desta 
pandemia para produzir mudanças nesta fatia do mundo que é o nosso 
país.

As causas são certamente multifactoriais e não dependentes apenas de 
variáveis ligadas aos alunos, famílias, professores, escolas e seus órgãos 
de gestão. Mas, hoje foco-me, em particular, no papel das expectativas 
e na importância da relação pedagógica. Porque os momentos mais 
marcantes da nossa vida são experiências ligadas a outras pessoas.

Pense num professor que o tenha marcado. Recorde exactamente o que 
o impressionou, seja pela positiva ou negativa. Foi a forma como explicou 
o ciclo de Krebs? A crise de 1383-1385? A fórmula resolvente? Ou foi 
uma atitude ou um comportamento em particular? A forma como o fez 
sentir em determinado momento do seu percurso enquanto estudante? 
Há muita coisa que se ensina e aprende no contexto escolar, para lá 
do que está nos manuais, que é ainda mais marcante. Saibamos nós 
aproveitar esta descontinuidade do nosso percurso, que nos obriga a 

sair da zona de conforto, para caminharmos nesse sentido.

2 9 . 0 5 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  P Ú B L I C O  ( Í M PA R )

Raquel Raimundo
Presidente da Delegação Regional do Sul

A R T I G OA R T I G O
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COVID E CIBERCOMPORTAMENTOS DE 
RISCO

Durante a pandemia COVID-19, a ligação ao mundo virtual – para 
trabalhar, estudar, conviver, ou desfrutar de actividades de lazer 
– passou a ser uma necessidade. Durante o mês de Abril, 4.57 mil 
milhões de pessoas (cerca de 60% da população mundial) foram 
utilizadores activos da Internet.

Contudo, e apesar de todas as vantagens e benefícios que o uso 
das Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) representam, 
os riscos que a sua utilização excessiva acarreta não devem ser 
ignorados.

Algumas recomendações:

Promover a sua literacia, cidadania digital e a ciber-segurança 
aumentando o conhecimento sobre vantagens e funcionamento 
das TIC, assim como sobre os comportamentos online saudáveis 
e de risco; Promover a percepção correcta do risco reconhecendo 
os riscos associados à utilização da Internet e da forma como os 
seus efeitos negativos dependem do tipo de comportamento online, 
promovendo assim uma gestão mais adequada da utilização das TIC, 
dos conteúdos acedidos e do tempo despendido online.

Promover o equilíbrio entre rotinas reais e virtuais reforçando a 
importância de equilibrar o tempo dedicado à família e rotinas e 
tarefas fora do espaço digital com o tempo passado online (mesmo 
que seja dedicado ao trabalho, ao estudo, a contactos com familiares/ 
amigos ou a entretenimento).

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

3 0 . 0 5 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Raquel Vaz de Medeiros
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

PROMOVER A SUA 
LITERACIA, CIDADANIA DIGITAL 

E A CIBER-SEGURANÇA
AUMENTANDO O CONHECIMENTO 

SOBRE VANTAGENS E 
FUNCIONAMENTO

DAS TIC, ASSIM COMO 
SOBRE OS COMPORTAMENTOS 

ONLINE SAUDÁVEIS
E DE RISCO

”
”
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COVID-19:  FREQUÊNCIA DAS CRECHES E 
JARDINS DE INFÂNCIA – SIM OU NÃO?

Em fase de desconfinamento, as dúvidas e as incertezas ganham 
especial atenção e, entre outras inquietações, uma das mais 
prementes prende-se com a reabertura das creches e jardins de 
infância: ficarmos em casa com os nossos filhos ou retomarmos 
uma rotina, entretanto suspensa?

Não existem respostas certas, nem erradas para essa tomada 
de decisão. Cada criança, família e instituição tem as suas 
particularidades. Existem, porém, aspetos que podemos considerar 
para uma decisão mais consciente, segura e confiante.

Com efeito, depois de uma mudança brusca, podemos agora 
preparar uma adaptação gradual, priorizando o bem-estar das 
nossas crianças:

- Informemo-nos sobre as medidas que estão a ser tomadas para 
garantir a segurança destes espaços e de todos os que o integram;
- Contactemos com os agentes de educação e outros pais para 
partilharmos os nossos medos e angústias (afinal estamos todos a 
viver esta situação pela primeira vez);

- Ponderemos as várias possibilidades e avaliemos os benefícios 
que elas nos oferecem;

- Reforcemos o esforço de todos neste processo de adaptação a 
uma nova realidade;

- Sejamos tolerantes connosco próprios, independentemente da 
nossa decisão. Estamos a dar o nosso melhor e as decisões têm 
sempre presentes o fator emocional, por vezes difícil de gerir, 
sobretudo quando o assunto é tão delicado como o bem-estar e 
segurança das nossas crianças. 

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses

2 8 . 0 4 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

NÃO EXISTEM RESPOSTAS 
CERTAS, NEM ERRADAS 
PARA ESSA TOMADA DE 

DECISÃO. CADA CRIANÇA, 
FAMÍLIA E INSTITUIÇÃO TEM 

AS SUAS PARTICULARIDADES. 
EXISTEM, PORÉM, ASPETOS 

QUE PODEMOS CONSIDERAR
PARA UMA DECISÃO MAIS 

CONSCIENTE, SEGURA E 
CONFIANTE

”
”
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Raquel Raimundo
Presidente da Delegação Regional do Sul

A R T I G OA R T I G O

O 3 É NOSSO

É incerto o futuro da educação. A receita para os próximos tempos 
parece girar em torno de uma proposta de ensino misto, conjugando 
aprendizagens presenciais e à distância.

Enquanto amiga crítica de alguns agrupamentos de escolas em 
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) recordo-me 
de ouvir falar de uma escola que tinha como lema “o 3 é nosso”. Foi 
algo que me ficou no ouvido. Independentemente das condições de 
partida de cada criança e do percurso feito até então, esta instituição 
ía mais longe, assumindo uma responsabilidade muito direta de 
todos os seus alunos chegarem ao nível 3. Era esse o significado de 
“o 3 é nosso”, era a cultura desta escola!

É incerto o futuro da educação nos dias que correm. A receita para os 
próximos tempos parece girar em torno de uma proposta de ensino 
misto, conjugando aprendizagens presenciais e à distância. Mais 
incerto ainda será prever as consequências a médio e longo prazo e 
como se distribuirão elas, tendo em conta a origem socioeconómica 
dos alunos.

Os últimos dados de que dispomos do Programme for International 
Students Assessment (PISA), 2018, relatório da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) elaborado 
de três em três anos, revelam que a origem socioeconómica dos 
alunos portugueses é um “forte indicador” dos seus resultados em 
leitura, ciências e matemática. Um segundo dado interessante para 
esta reflexão é que, no que diz respeito à expetativa de concluir 
o ensino superior, Portugal é um dos países em que a diferença 
entre os alunos socioeconomicamente mais e menos favorecidos 
é mais expressiva (43%), comparativamente com os restantes 78 
países da OCDE que participaram no estudo. Quase todos os alunos 
portugueses de meios mais favorecidos pretendem concluir o ensino 
superior (93,1%), enquanto só metade dos alunos de meios menos 
favorecidos manifesta a mesma vontade.

Estes são resultados pré-pandémicos. O que nos esperará o mesmo 
estudo em 2021, sabendo que a pandemia poderá ter intensificado a 
décalage no acesso às aprendizagens, entre alunos com diferentes 
backgrounds sociais, económicos e culturais? E essas diferenças 
poderão surgir “apenas” nas aprendizagens académicas ou 
também nas socioemocionais? Qual será o impacto futuro nas 
suas vidas pessoais e profissionais, independentemente do quão 
longe progredirão nos estudos, mesmo sabendo que o nível de 
escolaridade tem um peso significativo na determinação de uma 
atividade profissional?

2 9 - 0 6 - 2 0 2 0  |  J O R N A L  P Ú B L I C O  ( Í M PA R )

O secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, referia 
há tempos que a principal função da escola é ser elevador social. 
Se o “3 for nosso” e se se for assegurando que as aprendizagens 
essenciais de todos os alunos são feitas, talvez se possa sonhar 
com isso. O que está em causa é muito mais do que aprender a 
lei de Lavoisier, o produto interno bruto ou uma hipérbole. Porque 
o comportamento socioemocional tem um papel tão ou mais 
importante nas
nossas vidas. Tanto na esfera pessoal, como no plano profissional. 
É-se contratado muitas vezes pelo currículo, mas despedido pela 
atitude. Assim sendo, que legado queremos deixar aos nossos jovens 
ao atravessarmos esta espécie de distopia que parece “iluminar” os 
nossos dias? Que personagens queremos ser nesta narrativa e que 
história queremos contar?

Ainda a este propósito é bom recordar que em Nova Iorque, nos anos 
60 do século passado, uma greve dos profissionais que recolhem 
o lixo conduziu a um aumento de criminalidade, dos custos com 
a saúde e disseminação de doenças de tal ordem que, em apenas 
uma semana, foi decretado o estado de emergência. Isso mesmo: 
estado de emergência. Algo que muitos de nós só conhecemos 
recentemente e pela primeira vez na nossa história de vida.

A escola vive das relações humanas. Talvez daí não funcionar 
muito bem à distância. E tem um papel ainda mais central nas vidas 
dos alunos provenientes de meios desfavorecidos e/ou famílias 
desestruturadas, independentemente do quão longe conseguirão 
progredir nos estudos ou que profissão/profissões virão a 
desempenhar. Como tal, se alguma janela não se quer deixar abrir 
ou algum degrau de escada se faz longe, talvez seja bom lembrar o 
lema: “O 3 é nosso”.
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RISCOS PSICOSSOCIAIS,  INTERVENÇÃO 
URGENTE EM CONTEXTO EDUCATIVO!

“No caso da educação e com as consequentes mudanças nas 
condições de trabalho dos docentes, as exigências cognitivas, 
emocionais e relacionais, levam a que se encare esta matéria
com a devida atenção, atendendo aos riscos com que estes 
profissionais se deparam.”

Antes de irmos todos de férias, bem merecidas por sinal, e em que, 
por exemplo, em termos de educação, se atualizam os planos de 
contingência para o regresso às aulas no próximo mês, como seria 
se tivéssemos, para além disso, de apresentar um Plano Estratégico 
para Avaliação e Prevenção dos Riscos Psicossociais nas escolas? 
Se já era reconhecida a importância de intervenção nesta área e 
dada a fase pandémica em que nos encontramos, prevendo-se um 
agravamento dos indicadores de saúde mental no local de trabalho, 
o Relatório da Ordem dos Psicólogos Portugueses, acerca do “Custo 
do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, em 
Portugal”, com base em vários estudos, estima que esses problemas 
tenham custado 3,2 mil milhões de euros, por ano, às empresas 
portuguesas. No caso da educação e com as consequentes 
mudanças nas condições de trabalho dos docentes, as exigências 
cognitivas, emocionais e relacionais, levam a que se encare esta 
matéria com a devida atenção, atendendo aos riscos com que estes 
profissionais se deparam. E quando falamos em riscos psicossociais 
em docentes, consideramos variáveis como intensidade e tempos 
de trabalho, ritmos elevados de trabalho e situações de tensão na 
relação com o público e das próprias exigências emocionais que 
caracterizam a profissão de docente.

Tal como nas outras áreas, na educação podemos falar em aumento 
da produtividade vs. combate ao absentismo e presentismo, mas 
para isso, temos de olhar para este grupo de profissionais, com 
especial atenção, referenciando o papel fundamental que têm 
no compromisso com a aprendizagem dos nossos alunos e ao 
considerarmos o definido pela American Phycological Association, 
na publicação “os 20 princípios mais importantes da psicologia para 
o ensino e a aprendizagem, desde o pré-escolar ao secundário”… 
como referia um podcast de uma conhecida rádio, “vale a pena 
pensar nisto!”.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.

0 9 . 0 8 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Marco Santos
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

QUANDO FALAMOS EM 
RISCOS PSICOSSOCIAIS EM 

DOCENTES, CONSIDERAMOS 
VARIÁVEIS COMO INTENSIDADE 

E TEMPOS DE TRABALHO, 
RITMOS ELEVADOS DE 

TRABALHO E SITUAÇÕES DE 
TENSÃO NA RELAÇÃO COM O 

PÚBLICO E DAS PRÓPRIAS 
EXIGÊNCIAS EMOCIONAIS QUE
CARACTERIZAM A PROFISSÃO 

DE DOCENTE.

”
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REGRESSAR ÀS AULAS EM PANDEMIA 

As escolas têm um papel fundamental no desenvolvimento 
e no bem estar de crianças e adolescentes, não só do ponto de 
vista da aprendizagem, seja virtual ou presencial, mas também 
do desenvolvimento de competências sociais, do acesso a 
oportunidades, da nutrição, da atividade física, da construção da 
carreira e da saúde psicológica em geral. Também para o mundo 
da educação, a pandemia do coronavírus é uma situação sem 
precedentes e bem sabemos que, enquanto não houver vacina ou 
tratamentos eficientes, teremos de lidar com a incerteza e estar 
frequentemente a avaliar riscos e ajustar decisões. 

A decisão de reabertura das escolas é complexa e envolve 
considerar simultaneamente a necessidade de reduzir ao máximo 
a probabilidade de contágios e garantir a segurança de todos, mas 
também a de não privarmos milhões de crianças e jovens do acesso 
à educação e à interação social. E a este propósito, se em realidades 
de descontrolo da epidemia, como é o caso dos EUA, a segurança 
deste regresso à escola é mais frágil, em realidades como a nossa, 
em que precocemente foram implementadas medidas e se seguiu a 
ciência na tomada de decisões, os graus de liberdade e o controlo da 
situação são agora superiores. 

Se o risco zero não existe e se não é viável ficarmos em casa e 
fecharmos tudo à espera que a pandemia passe, então o desafio 
permanente é o de compatibilizar a redução ao máximo da 
probabilidade de contágios com a necessidade de acesso à educação 
e ao desenvolvimento por parte de todos, e em especial aqueles 
que se encontram em situação socioeconómica e sociocultural mais 
desfavorável. 

O regresso às aulas será necessariamente orientado pelo princípio 
do menor dano possível, pela articulação com as autoridades de 
saúde e pela consideração das necessidades de estudantes, famílias 
e daqueles que trabalham neste contexto, não só professores, 
mas todos os funcionários. Estas necessidades, não são apenas 
“físicas”, relativas à proteção individual e à exposição a potenciais 
contágios, mas também psicossociais, incluindo de comunicação, 
de pertença à comunidade, de competência e de esperança face ao 
futuro. Na verdade, neste regresso à escola não podemos esquecer 
a importância da saúde psicológica, especialmente num tempo 
como este. E, sobre o ensino-aprendizagem, mais do que nunca, 
importa que as próprias planificações se centrem ainda mais nas 
aprendizagens essenciais. 

Neste início de ano lectivo, os desafios são maiores do que nunca. 

0 2 . 0 9 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  D A  M A D E I R A

Mas é com a noção do que está em causa em termos do papel de 
desenvolvimento, saúde psicológica e inclusão social que a escola 
tem e de que jamais será possível termos uma situação de risco 
zero, e ainda com a convicção de que temos as competências e 
a capacidade para lidar com os desafios, que enfrentaremos a 
realidade como comunidade - preparados para pior mas esperando 
o melhor. 

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira

A R T I G OA R T I G O

NA VERDADE, NESTE REGRES-
SO À ESCOLA NÃO PODEMOS 

ESQUECER A IMPORTÂNCIA DA 
SAÚDE PSICOLÓGICA, ESPECIAL-
MENTE NUM TEMPO COMO ESTE. 
E, SOBRE O ENSINO-APRENDIZA-

GEM, MAIS DO QUE NUNCA, IM-
PORTA QUE AS PRÓPRIAS PLA-

NIFICAÇÕES SE CENTREM AINDA 
MAIS NAS APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS.

”
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COMO CONCILIAR MEDIDAS SANITÁRIAS 
COM MEDIDAS DE SAÚDE PSICOLÓGICA 
NOS CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO? OS 
DILEMAS ESTÃO À VISTA. . .

Tomemos em consideração alguns exemplos ilustrativos dos mais 
acesos debates associados à gestão dos aspetos organizacionais 
e pedagógicos versus proteção e promoção do bem-estar e saúde 
psicológica.

Tomadas de decisão com base em dilemas como a conciliação de 
medidas sanitárias com medidas de saúde psicológica/mental, onde 
aparentemente parece ponderar-se um “do mal o menos” para 
tornar a situação mais suportável, são de um desafio dantesco, 
e podem levantar na sua essência questões éticas fundamentais, 
nomeadamente sobre se as medidas adotadas/a adotar respeitam a 
saúde e o bem-estar, os direitos, liberdades e dignidade humanas.

Tomemos em consideração alguns exemplos ilustrativos dos mais 
acesos debates associados à gestão dos aspetos organizacionais 
e pedagógicos versus proteção e promoção do bem-estar e saúde 
psicológica de crianças e jovens nos contextos educativos, sejam 
estes contextos as próprias famílias, escolas ou outras instituições 
sociais.  São eles, por exemplo, a necessidade de evitar a circulação 
dos pais/cuidadores no interior dos recintos, quando sabemos 
essencial para a adaptação/integração das crianças mais pequenas 
que a transição e entrada na creche ou jardim de infância seja 
acompanhada das figuras mais significativas, disponíveis nos 
primeiros dias para permanecer por alguns momentos no novo 
espaço educativo, mimetizando a sua interação com a criança 
junto das educadoras, de forma a transmitir segurança, suavizar a 
experiência da separação, diminuir a ansiedade da criança, e facilitar 
a transição progressiva... Ou, por exemplo, a necessidade de não 
permitir as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos, 
quando também para as crianças pequenas os objetos de transição 
(a fralda ou o seu urso de pelúcia, sem o qual não consegue 
dormir) são facilitadores da transição de casa para a instituição, 
mantendo um objeto de referência tranquilizador, que “substitui” a 
figura significativa do cuidador na sua ausência, ou que ajuda na 
autorregulação emocional da criança, por exemplo, quando ela está 
triste ou desorientada. Veja-se, ainda, a necessidade de manter o 
distanciamento físico entre crianças e jovens, quando a tendência 
natural e essencial ao seu desenvolvimento, e objetivo último da 
educação, é, respetivamente, o brincar, interagir ou socializar, 
contexto onde se aprende e desenvolvem competências sociais e 

emocionais, se regulam emoções e conflitos, se resolvem problemas, 
e se desenvolve uma identidade e comportamentos de grupo. Ou, 
ainda, a necessidade de diminuir a duração dos intervalos, para 
que tenham a menor duração possível e se diminuam os riscos 
de aglomeração de alunos, quando sabemos que a organização 
dos tempos de aprendizagem/tempos de lazer/socialização deve 
obedecer a critérios segundo os quais intervalos mais longos que 
permitem descontração, apresentam uma direta proporcionalidade 
com períodos de maior concentração e esforço, uma melhor gestão 
dos ritmos e das sequências de aprendizagens, bem como uma 
mais eficaz memorização e consolidação dessas aprendizagens, 
diminuindo a fadiga e os problemas de aprendizagem.

Em alguns casos, não só estaremos a pedir que se atue 
“contranatura” (como quando colocamos na balança necessidades 
de distanciamento físico/necessidades de socialização), como 
simultaneamente antecipamos possíveis consequências de 
desajustamento psicológico, e se torna necessário intervir para 
reduzir o impacto psicológico do distanciamento (que em muitos 
casos pode levar a situações de isolamento ou depressão).

Ainda assim, é importante salientar que orientações surgem como 
forma de aconselhamento, mas caberá a cada instituição e órgão 
de gestão uma decisão mais fina, que considere a especificidade 
do contexto e dos grupos de crianças e jovens, ou os recursos 
arquitetónicos, materiais e humanos disponíveis, a par com o que 
é imperativo e crítico ao desenvolvimento saudável das crianças e 
jovens, e ao cumprimento das tarefas e desafios desenvolvimentais 
nas mais diversas faixas etárias. Novas orientações e informações 
são ajustadas sucessivamente, o que torna o desafio ainda mais 
exigente, mas recuperemos os excelentes exemplos de boas 
práticas adotadas por algumas instituições educativas, no final do 
ano letivo anterior.

Os Psicólogos e os dados da ciência psicológica podem aqui ter 
um papel relevante de assessoria e consultoria nas exigentes 
tomadas de decisão das lideranças, por um lado disponibilizando 
indicadores que permitam antecipar e prevenir fatores de risco 
acrescido, por outro disponibilizando ações de literacia sobre saúde 
psicológica e bem-estar, e promovendo na comunidade educativa, 
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Sofia Ramalho
Vice-Presidente da OPP

A R T I G O

e de forma sistemática, comportamentos pró-saúde e pró-sociais. 
Recordemos que estes últimos podem conduzir a uma maior adesão 
a medidas sanitárias, ao mesmo tempo que são promotores da 
saúde psicológica e do desenvolvimento saudável, o que permitiria 
diminuir a dissonância nas tomadas de decisão, pela ativação de 
respostas e comportamentos mais equilibrados e conciliadores.

Não menos importante será certamente o envolvimento dos pais, 
das crianças e dos jovens nas tomadas de decisão que implicam com 
a adoção de comportamentos de segurança e de proteção. Incluem-
se aqui a fluidez na comunicação contexto educativo/famílias, 
a escuta e acolhimento das suas dúvidas e receios, a validação 
das suas emoções, (mais uma vez) a literacia sobre COVID-19, 
saúde psicológica e bem-estar, e a promoção de uma abordagem 
compreensiva de tudo o que está em jogo nas ponderações. O 
envolvimento ativo e participado das famílias e dos jovens, aumentará 
o compromisso com as decisões tomadas/a tomar e facilitará a 
adesão às medidas, com base numa ação conjunta e implicada de 
todos os intervenientes. Ademais, as preocupações e os receios são 
comuns e transversais a pais/cuidadores, professores e crianças/
jovens, pelo que a possibilidade de neles se reverem aumenta a 
empatia, a compreensão, o processamento coletivo da experiência, 
e um movimento comum de procura de soluções. Com crianças 
pequenas, o diálogo prévio que permita antecipar as alterações 
às suas rotinas e escutá-las, permitirá desconstruir pensamentos 
errados ou negativos, e aumentará a sua perceção de segurança e 
bem-estar.

Não esqueçamos que as orientações para o ano letivo 2020/2021, 
saídas no primeiro dia de setembro, para além de reforçarem as 
medidas sanitárias na organização escolar e dos espaços, não 
deixam de ressalvar a sua articulação com os princípios pedagógicos 
e lúdicos, a importância do desenvolvimento social e emocional 
das crianças/jovens e das suas aprendizagens, o acesso ao seu 
direito de brincar, interagir e se relacionar, o desenvolvimento 
de atividades em pequeno grupo, ou o apoio individualizado e/
ou especializado para as crianças com vulnerabilidades de 
desenvolvimento, aprendizagem ou comportamento. Não deixa 
ainda de prever intervenções de educação para a saúde física e 
psicológica, contemplados inclusivamente em novos Programas 
de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, para os quais 
foram afetos mais recursos humanos, nomeadamente Psicólogos, 
que aqui podem ter uma função determinante, de promoção da 
mudança comportamental e da saúde psicológica/mental. Não 
percamos de vista o papel das medidas sanitárias na proteção e 
segurança de todos e no controle de uma epidemia que estará talvez 
para durar, mas também não negligenciemos o papel dos mais 
elevados princípios da ação educativa no desenvolvimento saudável 
das nossas crianças/jovens, onde se incluem o brincar/socializar, a 
personalização e diferenciação educativas, o envolvimento parental, 
ou a inclusão e equidade.

OS PSICÓLOGOS E OS DADOS 
DA CIÊNCIA PSICOLÓGICA 

PODEM AQUI TER UM PAPEL 
RELEVANTE DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA NAS EXIGENTES

TOMADAS DE DECISÃO DAS 
LIDERANÇAS, POR UM LADO 

DISPONIBILIZANDO INDICADORES 
QUE PERMITAM ANTECIPAR E 

PREVENIR FATORES DE RISCO
ACRESCIDO, POR OUTRO 

DISPONIBILIZANDO AÇÕES DE 
LITERACIA SOBRE SAÚDE

PSICOLÓGICA E BEM-ESTAR, E 
PROMOVENDO NA COMUNIDADE 

EDUCATIVA
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COMO FACILITAR O REGRESSO À 
ESCOLA

No último ano lectivo, a pandemia COVID-19 obrigou a alterações 
nos contextos educativos e nos processos de ensino-aprendizagem, 
gerando novas interacções entre os alunos, os pais/cuidadores, 
os professores/outros profissionais e a escola. A incerteza e as 
mudanças nas dinâmicas relacionais e de aprendizagem mantêm-se 
neste novo ano lectivo de 2020/2021, que agora se inicia. Toda a 
comunidade educativa enfrenta desafios excepcionais. 

O que podem os pais/cuidadores fazer? 

- Reconheçam e identifiquem receios e sentimentos de ansiedade 
em si próprios e nas crianças e jovens de quem cuidam, promovendo 
formas saudáveis de lidar com eles, sem cair em exageros;

- Reestabeleçam, em casa, as rotinas relacionadas com a escola, 
- No final do dia, depois da escola, conversem com a criança/ jovem 
sobre como foi o dia na escola, - Procurem reservar algum tempo 
extra para estar com a criança/jovem (a falar, a brincar, a jogar). 

A dimensão psicológica das medidas de segurança é essencial, 
uma vez que só um ambiente emocionalmente seguro capacita as 
crianças e jovens para aprender, estudar e relacionar-se. 

É fundamental que este regresso assente na premissa que a 
Escola é um espaço seguro e protetor, cuidador e de apoio ao 
desenvolvimento, à saúde (física e psicológica) e ao bem estar das 
crianças, jovens e demais comunidade educativa. 

Para o envolvimento da família as escolas devem redefinir 
procedimentos procurando reforçar a colaboração entre a família e 
a escola, estabelecendo vias de comunicação, formais e informais, e 
envolvendo a família nas tomadas de decisão sobre os seus filhos. 
As escolas devem proporcionar actividades que ajudem as famílias 
a sentirem-se confortáveis ao enviarem as suas crianças e jovens 
de volta à escola (por exemplo, oportunidades, de conhecer a escola, 
fazer questões, falar com os Professores ou o Psicólogo da escola). 
Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Raquel Vaz de Medeiros
Vogal da Delegação Regional dos Açores
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A INCERTEZA E AS
MUDANÇAS NAS DINÂMICAS 

RELACIONAIS E DE 
APRENDIZAGEM MANTÊM-SE

NESTE NOVO ANO LECTIVO DE 
2020/2021, QUE AGORA SE 

INICIA. TODA A COMUNIDADE 
EDUCATIVA ENFRENTA 

DESAFIOS EXCEPCIONAIS.
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AJUDAR OS JOVENS A PREPARAREM-SE 
PARA A INCERTEZA

Há umas semanas recebi o convite para uma entrevista em que 
me foi colocada a questão: Quais são os principais desafios da 
educação? Lembro-me de ter respondido que essa era a pergunta 
para um milhão de dólares. E é! Muito há a dizer sobre o assunto, 
que não caberá apenas num artigo de opinião.

Considero que o principal desafio é lidar e ajudar os jovens a 
prepararem-se para a incerteza. Com o novo ano letivo, em plena 
crise pandémica, a incerteza é mesmo o que temos de mais certo. 
Contudo, esta preparação para lidar com a incerteza nos mais 
jovens, já é algo que deverá fazer parte do ADN das comunidades 
educativas e que vai muitíssimo além do momento atual em que 
vivemos.

De acordo com o Fórum Económico Mundial, em 2030, 75% das 
profissões mais procuradas ainda são hoje inexistentes. Só quem 
anda distraído é que ainda não vislumbrou que a incerteza já por 
cá criou raízes há muito tempo. As escolas preparam jovens para a 
vida, nas suas múltiplas vertentes. Se a preparação para lidar com 
a incerteza deve ser um dos focos, como poderá isso ser feito? A 
resposta a esta pergunta remete para uma outra, de não somenos 
importância, e que é saber o que funcionará melhor em termos de 
sucesso educativo. Quais são os fatores que mais contribuem para 
as aprendizagens de forma generalizada?

Hattie (2009) sintetizou num livro o que a investigação nos diz a 
este respeito. Não é um estudo único, nem sequer uma metaanálise 
agregando alguns estudos. Este livro sintetiza, nada mais, nada 
menos, que cerca de 800 estudos de metaanálises que procuraram 
responder a esta questão. O resultado a que chegou foi a de que o 
fator que isoladamente mais contribui para as aprendizagens são 
os professores (35%). A conclusão óbvia é: os professores são 
importantes e fazem a diferença! Naturalmente há muitos outros 
fatores, responsáveis pelos restantes 65%, mas hoje debruço-me 
sobre este em particular.

A aprendizagem é um caminho muito pessoal feito pelo professor/a e 
pelo aluno/a, com pontos em comum nesta jornada. A aprendizagem 
nem sempre é fácil, nem prazerosa e implica investimento! Também 
requer um compromisso com a procura de desafios futuros, de 
novas aprendizagens, num ambiente de incerteza. Quanto maior for 
o desafio para o/a aluno/a, maior é também a sua necessidade de 
feedback por parte do/a professor/a, sendo estes dois dos principais 
ingredientes para uma aprendizagem eficaz.
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Qual é então a melhor via para partilhar esse feedback com os 
alunos? Beneficiando de treino sobre a melhor forma de o fazer e 
ainda usufruindo de feedback sobre a sua própria prática enquanto 
professor/a. Os professores que são eles próprios aprendizes 
relativamente ao modo como influenciam as aprendizagens dos 
seus alunos, são também os que conseguem ser mais influentes.
A Fundação Bill e Melinda Gates financiou um programa nos EUA 
destinado a ajudar os professores a melhorar as suas competências, 
através da observação de gravações das suas próprias aulas, 
entre outras componentes. Depois de analisadas pelos mesmos, 
algumas dessas gravações foram selecionadas por cada professor/a 
e submetidas à apreciação de pares, beneficiando de feedback 
relativamente a pontos específicos.

Quando se tem uma das profissões mais importantes do mundo 
é importante receber-se este feedback específico, porque há 
muita variabilidade na forma como cada professor/a ensina e, 
consequentemente, na forma como os alunos aprendem. Ao não 
o fazermos, estamos a falhar em dar aos professores a ajuda que 
precisam para melhorar as suas competências. E a consequência 
disso reflete-se na aprendizagem dos seus alunos. Na aprendizagem 
que precisam de fazer, para serem bem-sucedidos num mundo 
recheado de incertezas.

Pode um professor/a fazer a diferença perante a incerteza e 
volatilidade reinante? A investigação mostra-nos que sim. Já dizia 
um provérbio africano: “Se pensas que és demasiado pequeno 
para fazeres a diferença tenta dormir com um mosquito.” Mas, 
também precisamos de ajudar os professores a desenvolverem as 
competências necessárias para que possam melhorar o apoio que 
prestam aos seus alunos.

Raquel Raimundo
Presidente da Delegação Regional do Sul
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UM ROBOT VAI F ICAR COM O MEU                  
EMPREGO?

Quando pensamos numa revolução, surge-nos a imagem de grande 
agitação. Mas há revoluções, digamos, mais discretas, e é justamente 
uma delas que está a acontecer: a revolução tecnológica. Estamos 
a vivenciar uma das maiores revoluções da história, expressa na 
digitalização, na automação e na inteligência artificial, e que terá 
impactos cada vez maiores na vida de todos nós. É certo que 
houve vários momentos de mudança tecnológica na História. Mas 
é assinalável a quantidade e velocidade com que hoje surgem novas 
aplicações, a internet das coisas, a robotização, a automatização, 
a inteligência artificial e o reconhecimento facial. Não é ficção 
científica, mas dimensões concretas do quotidiano e com impactos 
no comportamento e na própria existência humana. 

A inovação tecnológica é uma realidade que abriu novas possibilidades 
e forneceu acesso a serviços, produtos e comodidades. Trouxe 
vantagens a nível individual e social e deve ser posta ao serviço da 
humanidade. Mas isto não impede que haja também riscos, vários 
dos quais já estamos a sentir. Um deles, abordado na Web Summit 
2018, foi o da manipulação através das redes sociais. O que ocorreu 
nas eleições americanas de 2016 é um exemplo da facilidade em 
manipular os mais susceptíveis e de tirar vantagem da forma como 
os algoritmos funcionam.

Um outro exemplo envolve os empregos que se vão perder, sobretudo 
os que se caracterizam por tarefas mecânicas e rotineiras, em que as 
máquinas e os algoritmos serão sempre melhores que os humanos. 
É certo que muitos empregos se vão criar com as tecnologias, mas 
não é certo que nesse balanço entre ganhos e perdas não haja 
milhões de pessoas sem a preparação suficiente para a adaptação a 
uma nova realidade.

Por fim, aquela que pode ser uma vantagem e uma desvantagem 
simultânea: o nosso rasto digital e a facilidade em identificar padrões 
de comportamento. Isto pode parecer simpático em termos de 
customização de serviços, mas não poderá tornar a manipulação 
mais simples? Queremos, por exemplo, que a nossa casa inteligente 
do futuro se ligue ao carro, que por sua vez se liga à rede viária, 
que por sua vez se liga ao nosso local de trabalho? As questões de 
privacidade de opting out, em relação a muitas funcionalidades, são 
aqui centrais.

Tudo isto torna essencial consideramos linhas de ação para que 
possamos tirar o melhor partido das tecnologias e mitigar os 

riscos. No plano político, desde logo assegurar que tratamos da 
transformação tecnológica como parte integrante das políticas 
públicas, isto é, a discussão e integração adequadas da tecnologia 
nas abordagens em diferentes contextos, como a saúde e a educação. 
Além disso, não podemos esquecer a importância das competências 
que importam no presente e no futuro, das designadas soft skills e 
de uma educação digital para todos, bem como as redes de proteção 
social para aqueles que poderão ficar para trás nesta mudança. 
Importa ainda a regulação e do desenvolvimento de códigos de 
ética e de conduta para todos os profissionais e especialistas nestes 
domínios, por exemplo, engenheiros e programadores. E a nível 
individual, em vez do deslumbramento automático, a capacidade de 
lidar com ferramentas digitais e a consciência dos seus riscos, e 
sobretudo pararmos para pensar em privacidade e na forma como 
processamos muita da informação que nos surge, por exemplo, em 
redes sociais. Queremos mesmo aceitar sem crítica tudo o que nos 
é apresentado?

Quando se pensa nos efeitos potencialmente negativos das 
tecnologias para a humanidade, frequentemente surgem imagens 
de tipo Matrix ou Exterminador Implacável. Mas não precisamos de 
chegar a cenários de Hollywood para falar sobre este assunto. A 
digitalização está aí e tem inúmeras vantagens. Cabe aos decisores 
públicos, aos reguladores e a nós próprios fazer com que o balanço 
entre vantagens e riscos seja positivo. Isto, para que 2024 não seja 
uma espécie de 1984. 
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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DIA INTERNACIONAL DA 
INTERNET SEGURA

No dia 5 de fevereiro celebrou-se o Dia Internacional da Internet 
Segura com o slogan “Juntos por uma Internet melhor”. Este dia, 
comemorado anualmente, tem como objetivo promover a utilização 
segura da internet pelas pessoas, sobretudo pelas crianças, mais 
vulneráveis a estes tipos de riscos. A iniciativa é da Rede Insafe, a 
qual junta organizações que desenvolvem a utilização consciente da 
Internet na União Europeia.

Para os psicólogos que estudam a interação entre as pessoas e 
os computadores, a grande questão é compreender: como é que 
a Psicologia pode ajudar a manter as pessoas seguras num mundo 
onde interagem permanentemente com a tecnologia? Este foi o mote 
de partida de um artigo desenvolvido na edição deste mês da revista 
Monitor da American Psychology Association (APA). 

Será que os designers dos equipamentos informam os destinatários 
sobre os riscos de segurança dos dispositivos que criam? A 
apresentação de avisos e a partilha de informações sobre possíveis 
ameaças cibernéticas podem permitir que os usuários tomem 
decisões sobre sua segurança se se considerar princípios básicos 
de memória (ex. na criação de passwords) ou de tomada de decisão 
estudados pela Psicologia.
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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REDES SOCIAIS E SOLIDÃO

Num mundo cada vez mais caracterizado pela presença das 
tecnologias, o debate sobre a extensão em que as mesmas 
influenciam e controlam a nossa vida é também crescente. Desde 
anúncios customizados em motores de busca, até questões de 
privacidade e de previsão de comportamento e de características 
pessoais a partir do padrão de comportamento online, passando pelo 
número de interações mediadas por redes sociais, a discussão sobre 
as vantagens e desvantagens da rede tem-se intensificado.

Uma das questões que tem recebido atenção é se a utilização 
frequente das redes sociais está associada a maior ou solidão. Sendo 
as redes sociais novos “palcos” onde as interações se estabelecem, 
fica a dúvida se a participação nas redes complementa, perturba 
ou então substitui a tradicional interação face a face. Numa revisão 
de estudos sobre este assunto (Loneliness and social internet 
use: Pathways to reconnection in a digital world?, Perspectives on 
Psychological Science, 2017), a investigadora Rebecca Nowland e 
colegas encontraram resultados mistos. Se, por um lado, se verifica 
uma associação entre o sentimento de solidão e a utilização das 
redes sociais na internet, por outro, essa associação não é linear 
e é mais complexa - de resto, como todas as variáveis relativas 
ao comportamento humano. Até porque não podemos confundir 
correlação com causalidade. Por exemplo, serão as redes sociais a 
causar solidão ou as pessoas procuraram as redes sociais porque 
já se sentiam sós ou com dificuldades sociais? Provavelmente 
estamos a falar de uma via de dois sentidos: pessoas que se sintam 
mais solitárias podem procurar as redes como um substituto das 
interações que não têm ao vivo, ou então como forma complementar 
de se expressarem melhor; por outro lado, uma utilização sistemática 
das redes sociais pode levar a um círculo vicioso, em que há um 
aumento da passividade social e assim de desencorajamento da 
interação face a face.

Temos assim duas hipóteses: a do desligamento, em que a utilização 
das redes sociais acaba por “usurpar” o lugar das interações face 
a face e nessa medida aumentam os sentimentos de solidão; e a 
hipótese da estimulação, em que a utilização das redes sociais pode 
fortalecer ou complementar relações que já existem e até potenciar 
interações futuras. Ambas as hipóteses poder-se-ão aplicar 
conforme o contexto e a utilização que é dada às ferramentas que 
estão disponíveis. 

De resto, como em muito do que acontece na nossa vida, o que 
tem mais significado é a função que têm e a forma como utilizamos 
as ferramentas disponíveis. Se as redes sociais forem utilizadas 

para estabelecer novos contactos ou fortalecer os já existentes, 
assumindo-se que são apenas novos espaços de interação, estas 
poderão contribuir para uma diminuição do sentimento de solidão. 
Se as redes forem utilizadas para deslocar ou substituir relações 
ao vivo, aí poderemos ter um reforço da solidão e até riscos mais 
significativos, por exemplo, ao nível da capacidade dos seres 
humanos saberem interagir socialmente. 

Num mundo em que a tecnologia é cada vez mais presente - 
incluindo na própria intervenção psicológica, para a qual a Ordem dos 
Psicólogos desenvolveu linhas orientadoras para os profissionais -, a 
capacidade de nos sabermos relacionar uns com os outros, ao vivo e 
a cores, expressando e identificando emoções e tendo empatia, é um 
desafio também cada vez maior. Mais do que nunca, saber utilizar a 
tecnologia e as redes sociais, numa lógica de cidadania digital, é uma 
competência essencial. Fica assim o desafio para que, já neste verão 
em que nos encontramos a possamos por em prática.
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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NÃO É LINEAR E É MAIS 

COMPLEXA - DE RESTO, COMO 
TODAS AS VARIÁVEIS RELATIVAS 
AO COMPORTAMENTO HUMANO.
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OS BEBÉS E OS ECRÃS

Colocar um bebé ou uma criança pequena em frente a um ecrã 
colorido enquanto lhe damos de comer ou enquanto estamos 
nós a fazer uma refeição ou a conversar, é uma solução rápida e 
confortável… naquele exato momento. Previne uma birra, evita 
zangas, traz um momento de aparente tranquilidade.

Mas quais as consequências, a médio e longo prazo, de fazer isto de 
forma repetida, tornando-o num hábito, num mau hábito? 

Em abril de 2019, a Organização Mundial de Saúde fez 
recomendações sobre atividade física, comportamento sedentário e 
sono em crianças até aos 5 anos.  Nesta lista de recomendações 
está claramente o tempo recomendado de uso de ecrã: Até aos dois 
anos de idade não é recomendado qualquer tempo de ecrã; Dos 2  
aos 5 anos de idade, o tempo de ecrã não deve ser superior a 1 hora, 
e quanto menos melhor. 

E porque esse tempo de ecrã ( em qualquer idade) não deve ser em 
simultâneo com as refeições? 

Porque cultiva a distração. Não prestando atenção ao que estamos 
a comer, não processamos o sabor, não notamos o ponto de 
saciedade e comemos demasiado. Porque reduz o metabolismo – 
Ver televisão enquanto  comemos torna a digestão mais lenta  e 
leva a menor processamento das gorduras. E ainda porque anula a 
interação familiar – O tempo de família durante as refeições deixa 
de ser de partilha.

E quando a criança parece que só come quando distraída a ver 
televisão ou com o telemóvel? 

Trata-se de um hábito, que pode ser alterado, com algum tempo e 
paciência. Algumas sugestões:

Não use o telemóvel durante as refeições. Mantenha-o afastado da 
mesa.

Garanta que toda a família faz refeições sem incluir a televisão. 
As crianças observam os hábitos de seus pais e seguem seu 
comportamento.

Faça da refeição um momento de celebração, convidando a observar 
e explorar com curiosidade as cores, texturas, cheiros e sabores dos 
alimentos.

Mantenha a tranquilidade e garanta que não vacila na decisão. 
Melhor a criança comer menos uma refeição ( terá mais fome na 
próxima) , do que voltar atrás e alimentar o hábito que quer alterar.

Se, ainda assim, sente que não consegue inverter este hábito, poderá 
consultar um profissional para obter ajuda.

Os benefícios a longo prazo na saúde e desenvolvimento da criança 
fazem valer a pena o esforço de mudança.

1 8 . 0 1 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D E  C O I M B R A

Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

VER TELEVISÃO ENQUANTO  CO-
MEMOS TORNA A DIGESTÃO MAIS 

LENTA  E LEVA A MENOR PRO-
CESSAMENTO DAS GORDURAS. 

E AINDA PORQUE ANULA A INTE-
RAÇÃO FAMILIAR – O TEMPO DE 

FAMÍLIA DURANTE AS 
REFEIÇÕES DEIXA DE SER DE 

PARTILHA.

”
”



ORGANIZAÇÕES PágPág 97 INTERNET E TECNOLOGIA

PSICÓLOGOS . 
. TRABALHADORES
ORGANIZAÇÕES .

. LIDERANÇA
DECISORES .

 . ECONOMIA
PSICÓLOGOS . 
. TRABALHADORES
ORGANIZAÇÕES .

. LIDERANÇA
DECISORES .

. ECONOMIA

ORGANIZAÇÕES



ORGANIZAÇÕES PágPág 98 

SERÃO OS PSICÓLOGOS NECESSIDADES 
TEMPORÁRIAS PARA O ESTADO?

Que garantias permanentes são dadas às novas e menos novas 
gerações de portugueses de que o compromisso do Estado com a 
sua qualidade de vida e saúde não é precário?

Foram identificados no nosso país cerca de 100 mil trabalhadores 
precários no Estado, com vínculos desde contratos a prazo, a 
prestação de serviços, a contratos emprego-inserção, a realizar 
estágios ou com bolsa de investigação. É o próprio Governo que 
o afirma no relatório que fez o levantamento de instrumentos de 
contratação de natureza temporária na administração pública 
apresentado em Fevereiro último.

Com vista ao programa de combate à precariedade, abre-se a 
discussão não apenas em torno das relações contratuais laborais, 
mas na distinção entre necessidades permanentes e necessidades 
temporárias e no que daí resulta para (in)disponibilizar serviços 
aos cidadãos. Os psicólogos representam um número residual no 
universo de trabalhadores públicos e, enquanto profissão liberal, 
apresentam uma taxa de desemprego de perto de 18%, o que é visto 
pelos decisores políticos como não sendo dramático.

Dramático, concordarão, é a evidência de outros números: um em 
cada cinco portugueses tem um problema de saúde mental, quando 
existem no Estado 598 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) — muitos deles com contratos anuais e precários — e dos 
750 no Ministério da Educação (que não abre qualquer concurso 
desde 1999), 450 são contratados anualmente ao abrigo de alínea 
para “necessidades temporárias”, ano após ano, para desenvolver o 
seu trabalho efectivo em agrupamentos escolares.

Dramático é que esta prevalência — crítica para a saúde pública 
— tenderá, assim, no mínimo a manter-se, o que significa custos 
elevadíssimos para o próprio Estado, para as famílias e para os 
indivíduos que, sem acesso a psicólogos e a serviços permanentes 
de intervenção psicológica, verão as suas condições de doença e 
incapacidade alterar-se de temporárias para permanentes, de ligeira 
a grave e muito grave. 

Dramático é que, quando é já conhecido o poderoso contributo que 
os psicólogos podem dar para a sustentabilidade do SNS através 
de intervenções custo-eficazes não farmacológicas focadas na 
prevenção e na promoção — afirmado e sublinhado pela Ordem 
dos Psicólogos Portugueses (OPP) —, continuem a não ser 
reconhecidas na prática, através da contratação destes profissionais, 

as necessidades permanentes de saúde dos cidadãos.

Dramático é que, ainda que com campanhas de sensibilização 
da OPP para o papel do psicólogo da Educação como Escola 
SaudavelMente, as mães e os pais, as famílias, as escolas e as 
comunidades ainda não possam contar de forma permanente com a 
intervenção dos psicólogos que permitiria às crianças e adolescentes 
desenvolver competências socioemocionais e de autoregulação do 
comportamento promotoras de saúde permanente.

Igualmente deficitária, a níveis dramáticos também, é a resposta 
ao nível dos serviços de cuidados de saúde psicológica no sector 
da Justiça e no sector social, em que a acção efectiva dos 
psicólogos poderia ser uma mais-valia expressiva na prevenção 
e na capacitação. Seria, pois, mais verdadeiro falar de resposta 
indisponível e de, consequentemente, não acesso a esta por parte 
dos cidadãos, que assim não têm apoio significativo para superarem 
as suas dificuldades individuais e em contexto.

Passarão os psicólogos a ser vistos como necessidades permanentes 
para efeitos de contratação, porque o seu papel na promoção da 
saúde, bem-estar e desenvolvimento dos cidadãos não é temporário? 
Que garantias permanentes são dadas aos portugueses de que o 
compromisso do Estado com a sua qualidade de vida e saúde não 
é precária?

1 5 . 0 3 . 2 0 1 7  |  J O R N A L  P Ú B L I C O

Teresa Espassandim
Membro da Direcção OPP

A R T I G O
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O PSICÓLOGO DO TRABALHO PODE 
FAZER DIFERENTE. . .  E PODE FAZER A 
DIFERENÇA

Os riscos psicossociais associados ao trabalho (desde logo o 
stress, o burnout e a ansiedade) são hoje responsáveis por 
perdas elevadíssimas de produtividade e de sustentabilidade de 
organizações em Portugal e um pouco por todo o mundo

Os riscos psicossociais associados ao trabalho (desde logo o 
stress, o burnout e a ansiedade) são hoje responsáveis por 
perdas elevadíssimas de produtividade e de sustentabilidade de 
organizações em Portugal e um pouco por todo o mundo. Eles 
justificam parte significativa do absentismo, do presentismo, dos 
erros e dos acidentes de trabalho, algo que só em Portugal custará 
mais de 300 milhões de euros por ano às empresas e na Europa 
poderá significar perdas de mais de 272 mil milhões de euros. Aos 
riscos psicossociais poderá juntar-se a depressão relacionada com 
o trabalho que, segundo um estudo disponibilizado pela Executive 
Agency for Health and Consumers da Comissão Europeia poderá 
significar perdas de cerca de 617 mil milhões de euros na Europa 
aos diversos sistemas (saúde, segurança social, ...).

Pelo que urge questionar, será possível ter uma empresa em 
desenvolvimento e crescimento sustentável sem promover o 
bem-estar dos seus colaboradores? E será possível uma empresa 
construir um plano e uma políticanesta matéria sem que avalie o clima 
organizacional e os riscos psicossociais dos seus colaboradores?
Não, não julgo possível. Procurando as empresas hoje 
maioritariamente pessoas com flexibilidade e criatividade, mas 
ao mesmo tempo criar equipas coesas e dinâmicas e relações de 
liderança bem conseguidas, só o conseguirão atingir desenvolvendo e 
mantendo as pessoas e isso só se atinge quando a organização, além 
de outros factores, promove o bem-estar dos seus colaboradores.

Pelo que urge questionar, o que esperam as empresas para mais e 
avaliarem os riscos psicossociais e os prevenirem? O que esperam 
as empresas para ter uma postura activa na promoção da saúde 
(física e psicológica) dos seus colaboradores e prevenir a doença 
(física e psicológica)? E o que esperam as sociedades (e quem as 
governa) para mais assertivamente motivar as/os empresárias/os 
neste sentido? Em particular se estas intervenções, além de custo 
eficazes (diversos estudos apontam para retornos na casa de 10€ 
por cada 1€ investido na prevenção de riscos psicossociais), são 
um importante contributo para a produtividade, desenvolvimento 
económico (das empresas e dos países) e para a sustentabilidade 
dos seus sistemas de saúde e segurança social?

E as/os Psicólogas/os podem fazer diferente e a diferença nesta 
matéria, por detentores de ferramentas e de instrumentos que 
permitem a avaliação dos riscos e por competentes na formação, 
intervenção e na mudança comportamental e organizacional 
fundamental à prevenção destes fenómenos. Apelo, portanto, a que 
rapidamente o país e as empresas assumam como desígnio a criação 
de condições para a existência da figura do Psicólogo do Trabalho 
(à semelhança do Médico e do Enfermeiro do Trabalho), profissional 
capaz de fazendo diferente em matéria de riscos psicossociais, fazer 
a diferença.

1 7 . 0 4 . 2 0 1 7  |  R E V I S TA  S Á B A D O

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

...URGE QUESTIONAR, SERÁ 
POSSÍVEL TER UMA EMPRESA 

EM DESENVOLVIMENTO E CRES-
CIMENTO SUSTENTÁVEL SEM 

PROMOVER O BEM-ESTAR DOS 
SEUS COLABORADORES?

”
”
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QUANDO A REALIDADE DOS NÚMEROS É 
CLARAMENTE INSUFICIENTE

No passado dia 10 de outubro comemorou-se o Dia da Saúde Mental. 
Este ano a World Federation for Mental Health elegeu como lema da 
campanha a “Saúde Mental nos Locais de Trabalho”. Esta já havia 
sido, também, uma preocupação da Organização Mundial de Saúde 
quando a 7 de abril lançou a campanha “Depression: Let’s talk”, 
já que, entre os materiais construídos para o efeito, disponibilizou 
informação sobre o apoio a dar aos colegas com depressão no local 
de trabalho.   

Estima-se que mundialmente um em cada quatro trabalhadores 
apresenta um problema de saúde mental, um número só por si 
bastante preocupante. Por este motivo, a Agência Europeia para a 
Saúde e Segurança no Trabalho dedicou as suas últimas campanhas 
aos riscos psicossociais nos locais de trabalho.  

Em Portugal desde 2009 que a Lei 102 de 10 de setembro explicita, 
no seu artigo 15º, a obrigatoriedade do empregador para estes 
factores ao indicar que compete a este “assegurar, nos locais de 
trabalho, que (…) os riscos psicossociais não constituem risco para 
a segurança e saúde do trabalhador”. 

Apesar de mundialmente diferentes tipos de organizações chamarem 
a atenção para esta problemática a realidade é que pouco tem sido 
feito para a implementação de medidas que promovam um ambiente 
de trabalho mais saudável do ponto de vista psicológico. Até quando? 

3 1 . 1 0 . 1 7  |  A Ç O R I A N O  O R I E N TA L 0 1 . 1 1 . 1 7  |  D I Á R I O  I N S U L A R 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

ESTIMA-SE QUE 
MUNDIALMENTE UM EM CADA 

QUATRO TRABALHADORES
APRESENTA UM PROBLEMA DE 

SAÚDE MENTAL, UM NÚMERO 
SÓ POR SI BASTANTE 

PREOCUPANTE. POR ESTE 
MOTIVO, A AGÊNCIA EUROPEIA 

PARA A SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO 
DEDICOU AS SUAS ÚLTIMAS 

CAMPANHAS AOS RISCOS 
PSICOSSOCIAIS NOS 

LOCAIS DE TRABALHO.

”
”
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OPORTUNIDADE PARA NETWORKING 
E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL E 
ACADÊMICA

Estamos cada vez mais perto daquele que será um dos momentos 
mais relevantes da Psicologia em Portugal e que já é considerado o 
maior evento de psicologia a ser realizado em 2018: O 4º Congresso 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses (www.oppcongresso2018.pt)
que irá decorrer no norte do país entre 12 a 15 de Setembro, no 
Fórum Braga. Será mais um importante marco na história da OPP 
e promete uma vez mais ser um espaço de reflexão e de partilha 
de informação entre todos os profissionais da Psicologia nacional e 
internacional. 

Esta é uma grande oportunidade para participar no diálogo sobre 
a “Prevenção e Promoção do Desenvolvimento das Pessoas, 
Coesão Social e Crescimento Económico”. É a possibilidade para 
aceder a conteúdos relevantes e atualizados da psicologia que 
instigam a discussão entre profissionais e académicos das áreas 
de especialização. É o momento para debater ideias e pontos de 
vista diferentes, perspetivas de outras áreas e até mesmo estudos 
inovadores. É o momento para conhecer e contatar com profissionais 
e académicos que atuam em vários domínios e estabelecer 
relacionamentos que podem transforma-se em oportunidades de 
trabalho e de troca importantes informações sobre interesses em 
comum. 

O evento tem Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, constituindo assim uma chancela e um contributo 
para a concretização de ideias que tenham o futuro de Portugal 
como elemento de base e primordial e visa promover, incentivar e 
mobilizar o País e os cidadãos perante os desafios e oportunidades 
que se colocam no caminho de Portugal. 

Já são conhecidos os Keynote Speakers nacionais e internacionais 
bem como os temas que cada um destes conferencistas 
convidados irão apresentar ao longo dos quatro dias de trabalho. 
Além das conferências principais, simpósios e das habituais 
mesas de comunicações e dos posters, destaca-se uma novidade 
nos congressos organizados pela OPP e que foi criada a pensar 
no debate e na participação de quem assiste. São os espaços de 
debate denominados PsiTalks, que têm como objetivo abordar temas 
com impacto social, onde os intervenientes são figuras de relevo 
em várias áreas, e EmpowerTalks, onde serão abordados temas 
estratégicos para o desenvolvimento e futuro da profissão. 

1 3 . 0 7 . 1 8  |  T R I B U N A  D A S  I L H A S2 8 . 0 6 . 1 8  |  A Ç O R I A N O  O R I E N TA L 2 9 . 0 6 . 1 8  |  D I Á R I O  I N S U L A R 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

Este é um acontecimento de psicólogos para psicólogos, mas também 
uma oportunidade para debater com outros profissionais temas 
centrais da atualidade. É este o sentido da introdução das sessões 
PsiTalks – conversas entre um psicólogo e um profissional de outra 
área. Em debate estarão temas como, “Soft skills, um imperativo 
para a coesão social”; “Envelhecimento um desafio para hoje e 
para amanhã” ou “Organizações mais competíreis e sustentáveis” 
uma discussão entre Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses e António Saraiva, Presidente 
da Confederação Empresarial de Portugal. Este é apenas um nome 
de referência entre os muitos que estarão presentes da sociedade 
portuguesa e entre outros do panorama internacional.  

Contamos com todos não apenas no evento, mas também para 
apresentar um ou mais trabalhos durante o congresso. A partilha 
de experiências e conhecimentos entre os psicólogos portugueses 
e das mais variadas nacionalidades, que também irão marcar 
presença, permite crescer e evoluir enquanto profissão. Por este 
motivo, ainda é possível fazer parte da construção do congresso, 
bastando para isto submeter os trabalhos até 30 de junho através do 
link http://abstracts.oppcongresso2018.pt/pt/welcome/rules/pt. 
Refira-se que os resumos e os papers (trabalhos completos) das 
comunicações serão publicados em suplemento na publicação The 
Psychologist: Practice and Research Journal (PPRJ). Desta forma, 
os simpósios, as comunicações orais e pósteres apresentados no 
congresso poderão ser referenciados enquanto produtos científicos 
publicados na revista científica da OPP. 
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NÃO HÁ SUPER-HERÓIS 

No dia 04 de setembro comemorou-se, pela primeira vez em 
Portugal, o Dia Nacional do Psicólogo. Se na sociedade a prática da 
psicologia clínica é suficientemente conhecida, a prática da psicologia 
nas organizações permanece envolta em desconhecimento. Sempre 
que sou apresentada como psicóloga das organizações, recebo um 
“Ah...”, seguido de “Se calhar devia ter cuidado com o que digo...”, 
e termina, invariavelmente, com a pergunta “Mas está a avaliar-
me?”, à qual eu respondo, invariavelmente, “Não estamos todos? 
Permanentemente a avaliar-nos uns aos outros?”. 

Quer queiramos, quer não, a relação com os outros e o contexto 
organizacional não é exceção, envolve processos permanentes 
de avaliação. Tal relaciona-se com um mecanismo cerebral 
de processamento de informação que nos permite categorizar 
rapidamente. Criamos um mapa mental com o conjunto dos 
“simpáticos”. “preguiçosos”, “pessoas com potencial”, “pessoas 
de quem gosto”, “outras que nem tanto”. E para que a rapidez se 
mantenha, o nosso cérebro prega-nos partidas e enviesa, no sentido 
confirmatório, evidências ulterioras. Ou seja, se um “preguiçoso” 
chega atrasado, é só mais uma evidência confirmatória da preguiça, 
mas se for “alguém com elevado potencial” então certamente que se 
deve a um acontecimento extremo. Este é apenas um exemplo dos 
enviesamentos com que convivemos diariamente. 

Apesar de muito úteis à espécie humana. atrapalham, e muito, os 
processos de gestão de pessoas que se querem meritocráticos, 
transparentes, idóneos. Desde togo a avaliação de desempenho. Não 
é possível anular os nossos enviesamentos, mas é possível trazê-
los à consciência, identificá-los e minimizá-los. Esta é uma parte 
do trabalho dos psicólogos nas organizações: apoiar o processo de 
consciencialização e co-construir com todos modos de minimizar 
erros e enviesamentos. Porque não há super-heróis.

0 1 / 0 9 / 2 0 1 8  |  R E V I S TA  P E S S O A L

Susana Almeida Lopes
Vogal da Direcção Nacional da OPP

A R T I G OA R T I G O

PARA QUE A RAPIDEZ 
SE MANTENHA, O NOSSO 

CÉREBRO PREGA-NOS 
PARTIDAS E ENVIESA, NO 

SENTIDO CONFIRMATÓRIO, 
EVIDÊNCIAS ULTERIORAS. OU 
SEJA, SE UM “PREGUIÇOSO”

CHEGA ATRASADO, É SÓ MAIS 
UMA EVIDÊNCIA CONFIRMATÓRIA 

DA PREGUIÇA,

”
”
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OS TRABALHADORES NÃO ABANDONAM 
AS ORGANIZAÇÕES, MAS AS SUAS 
LIDERANÇAS

Já ouviu falar em presentismo? É um problema pouco visível, mas 
comum nas organizações. O presentismo - estar no local de trabalho 
mas sem produzir -, o absentismo, e a falta de produtividade e de 
competitividade em geral é um problema muito significativo nas 
organizações, públicas e privadas. E um dos aspetos que lhe está 
subjacente são os riscos psicossociais, que corresponde a um 
conjunto de fatores relacionados com a forma como funcionam os 
locais de trabalho e que afetam a integridade física e mental dos 
trabalhadores. São exemplos destes riscos condições de trabalho 
rígidas, ausência de oportunidades de crescimento, exigências não 
razoáveis, trabalho mal organizado, climas relacionais negativos, 
falta de apoio e assédio, que se pode expressar em bullying/mobbing.
 
Pelo seu impacto, mas sobretudo porque os riscos psicossociais 
podem ser avaliados e prevenidos, existindo muito conhecimento 
e capacidade de ação da psicologia e dos psicólogos, não podemos 
ignorar esta questão. Até porque agir sobre este tipo de problemas 
não é uma benesse aos trabalhadores, nem serve somente para 
reconhecimento social. Se os riscos psicossociais são determinantes 
para a produtividade e competitividade das organizações, então agir 
sobre eles é um fator de racionalidade económica e exemplo de boa 
gestão e liderança. Aliás, justamente um dos aspetos centrais para 
que sejam promovidos locais de trabalho saudáveis e produtivos é 
a qualidade das lideranças que estes têm. Lideranças competentes 
e que orientam, que têm e promovem uma ética de trabalho e criam 
condições para a motivação dos trabalhadores, são respeitadas e 
geram envolvimento de todos e mais resultados. Pelo contrário, 
lideranças disfuncionais, além de gerarem resultados negativos 
para todos (incluindo elas próprias), fazem com que um trabalhador, 
por muito competente e dedicado que possa ser, procure sair da 
organização logo que possa e consiga. Por isso costuma dizer-se 
que, quando um trabalhador abandona a organização, ou mesmo 
que não a abandone, desista de se empenhar ou “desligue-se”, é 
muito provável que não se esteja a desligar verdadeiramente da 
organização e da sua missão, mas sim do tipo de liderança que tem. 
E é também por isso que, considerando que passamos uma parte 
significativa da nossa vida a trabalhar, então neste dia mundial da 
saúde mental, não podemos deixar de sublinhar a importância de 
locais de trabalho saudáveis - para os indivíduos, para a produtividade 
das organizações, para a competitividade da Região e do País.

0 3 . 1 0 . 2 0 1 8  |  J O R N A L  D A  M A D E I R A

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira

A R T I G OA R T I G O

LIDERANÇAS COMPETENTES
E QUE ORIENTAM, QUE TÊM 

E PROMOVEM UMA ÉTICA DE 
TRABALHO E CRIAM CONDIÇÕES 

PARA A MOTIVAÇÃO DOS 
TRABALHADORES, SÃO 
RESPEITADAS E GERAM 

ENVOLVIMENTO DE TODOS E 
MAIS RESULTADOS.

”
”
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MAIS VALE PREVENIR DO QUE 
REMEDIAR

É crítico que as pessoas à frente de organizações tenham apoio para 
desenvolverem competências de gestão do stresse, de gestão do 
tempo, de gestão emocional, de liderança...

Buuu buuuu os robots vêm aí! Sim, virão. Mas bastante antes disso 
(não pense que tal acontecerá ali ao virar da esquina da próxima 
década) continuaremos a trabalhar muitos dias, muitas semanas e 
a assistir a uma implacável mudança nos ambientes de trabalho. Da 
crescente intensificação e complexificação de funções por um lado, 
à progressiva simplificação de outras, fruto do desenvolvimento 
tecnológico na automatização de tarefas, por outro.

Se nada de sistemático e generalizável acontecer na forma como 
se organiza e se realiza o trabalho, os trabalhadores vão continuar 
a adoecer, a ser menos produtivos, a concretizar menos o seu 
potencial e a envolverem-se e a comprometerem-se menos com as 
suas organizações, que constituirão elas mesmas locais de trabalho 
pouco saudáveis. Todos pagamos essa factura.

Ainda que muitos gestores e donos de empresas assobiem para o 
lado, não queiram saber e sacudam as suas responsabilidades (para 
além do mínimo que a lei actual os obriga) na protecção e promoção 
da saúde e bem-estar dos seus colaboradores, talvez seja melhor 
aqui lembrar que essa atitude é muito pouco inteligente. Que patrão 
não estaria interessado em reduzir os custos que tem com perda de 
produtividade associada ao absentismo e ao presentismo, calculados 
na ordem dos 329 milhões de euros por ano? É que 2 em cada 10 
trabalhadores sofrem de problemas de saúde psicológica causados 
por efeitos negativos de factores laborais.

Refiro-me às causas do stresse ocupacional, de que são exemplo a 
falta de autonomia e controlo sobre as tarefas, conteúdo de trabalho 
sem significado para o colaborador, carga de trabalho superior à 
capacidade deste, horários de trabalho excessivos ou por turnos e 
com poucas e curtas pausas para descanso, indefinição de funções 
e do papel de cada um, a falta de comunicação interna, conflitos e 
má relação entre os trabalhadores, a ausência de fronteiras entre 
o trabalho e o lazer ou a dificuldade em equilibrar a vida pessoal, 
familiar e profissional, falta de oportunidades de promoção e de 
desenvolvimento, assédio, violência… Poderia continuar…

Não são cenários de sonho!? Infelizmente são a realidade de 
trabalho de muitos Portugueses e ainda por cima evitáveis. Patrões 
inteligentes são aqueles que investem em prevenir estes e outros 

riscos psicossociais, evitando assim perder 48 milhões de euros 
por faltas ao trabalho (1,3 dias por ano) e 282 milhões de euros 
por presentismo (cerca de 2 dias por ano). Patrões inteligentes 
são os que enfrentam o desafio de manter a sua força de trabalho 
saudável, produtiva e dedicada ao trabalho porque conhecem o 
benefício e a eficácia da existência da saúde e bem-estar nas suas 
organizações, associada a um desempenho financeiro mais forte 2,2 
vezes superior à média. Patrões inteligentes são os que utilizam 
a evidência científica que demonstra que cada euro investido na 
implementação eficaz de programas de intervenção psicológica 
produz um retorno correspondente a um aumento 5 vezes superior 
de produtividade.

Por estas e por outras razões é tão crítico que as pessoas à frente 
de organizações tenham apoio para desenvolverem competências 
de gestão do stresse, de gestão do tempo, de gestão emocional, de 
liderança… É que os locais de trabalho saudáveis são aqueles em que 
todos os membros da organização (empregadores, trabalhadores – 
líderes ou não) cooperam com vista a melhorar os processos de 
protecção e promoção da saúde, segurança e bem-estar. As contas
estão feitas. Mais vale prevenir do que remediar, certo?
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Membro da Direcção OPP

A R T I G O



ORGANIZAÇÕES PágPág 105 

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO UMA 
INEVITABILIDADE? 

A 30 de abril a Inspeção Regional do Trabalho assinalou o dia 
Nacional da Saúde e Segurança no Trabalho. A seu convite a 
Delegação Regional dos Açores desenvolveu o tema Assédio Moral, 
assunto que mereceu grande destaque na comunicação social no 
início deste ano.

As preocupações com o Assédio Moral não são novas. Em 2002 a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou um relatório 
em que explicita essas condutas. Mais recentemente, a Lei nº 
73/2017 de 16 de agosto reforça o quadro legislativo português 
para a prevenção da prática do assédio definindo-a como uma 
contraordenação muito grave.

O Assédio Moral caracteriza-se por comportamentos hostis 
e agressivos de carácter persistente (e.g. semanalmente) e 
duradouro no tempo (e.g. seis meses), relacionados com o trabalho 
desempenhado e/ou com as características individuais com o 
propósito de assediar, humilhar, ofender ou excluir socialmente a 
vítima, afetando negativamente o seu desempenho profissional e/
ou criando um ambiente de trabalho hostil. Este é um problema 
grave que afeta a saúde da vítima e a produtividade da organização 
e exige uma avaliação e intervenção interdisciplinar com a presença 
do psicólogo.
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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O ASSÉDIO MORAL 
CARACTERIZA-SE POR 

COMPORTAMENTOS HOSTIS
E AGRESSIVOS DE CARÁCTER 

PERSISTENTE E.G. SEMANALMENTE) 
E DURADOURO NO TEMPO 

(E.G. SEIS MESES), RELACIONADOS 
COM O TRABALHO DESEMPENHADO 

E/OU COM AS CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUAIS COM O PROPÓSITO 

DE ASSEDIAR, HUMILHAR, 
OFENDER OU EXCLUIR 

A VÍTIMA, AFETANDO 
NEGATIVAMENTE O SEU 

DESEMPENHO PROFISSIONAL E/OU
CRIANDO UM AMBIENTE DE 

TRABALHO HOSTIL.

”
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DIAS(S) DO TRABALHADOR COM MAIS 
SAÚDE E BEM-ESTAR?

O dia 1 de Maio celebra e homenageia a luta iniciada em Chicago, em 
1886, pela melhoria das condições de trabalho, como a redução do 
horário de trabalho para 8 horas diárias (podia chegar às 17 à época). 
No período entre guerras, a duração máxima da jornada de trabalho 
passou para as 8 horas em boa parte dos países industrializados. 
Neste caminho ao longo da história recente da humanidade muito 
tem mudado na organização do trabalho e na forma como o vivemos, 
embora de um modo muito desigual à volta do mundo e por vezes 
até no mesmo país. Guy Ryder, director-geral da Organização 
Internacional do Trabalho, afirmou que “quando estas três chaves 
se juntam - governos, empregadores e trabalhadores - abrem-se 
portas e a justiça social avança”. Assim, enquanto em certas zonas 
do planeta ainda se luta por ultrapassar a pobreza extrema, noutras, 
por vezes lado a lado, alguns tentam transformar as condições de 
segurança, higiene ou saúde no trabalho e outros ainda procuram no 
trabalho a realização, satisfação e bem-estar por vezes esquecido 
da definição da Organização Mundial da Saúde - “bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

Se é verdade que, cada vez mais, a segurança e higiene no trabalho 
não é discutível, embora ainda se morra por acidentes de trabalho 
em Portugal, hoje estamos mais longe das situações em que era 
considerado uma “fraqueza” ou “esquisitice” exigir segurança e 
higiene num local de trabalho. Todavia, quando falamos de assédio, 
stresse ou mesmo burnout, parece que voltamos ao passado e 
continuamos a ver os estereótipos e o estigma acima do bom senso 
e do conhecimento científico sobre os impactos do trabalho na 
saúde e da saúde do trabalhador na sua produtividade. Parecem 
“esquisitices”. Como as botas e os capacetes já foram acessórios 
para “fracos”, a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, o 
contacto social com presença física, o sono e o descanso nas doses 
recomendadas, o exercício físico e o contacto com a natureza têm 
de ser possíveis para além do horário de trabalho, onde desligar (dos 
ecrãs) é hoje tão necessário ensinar como a lavar as mãos antes 
das refeições.

Assim, a organização do trabalho e outros valores e prioridades 
devem coexistir para além da concorrência e do lucro (a todo o 
custo). É que, se é verdade que a evidência científica demonstra 
que a situação de desemprego é perniciosa para a saúde, também é 
verdade que dias de trabalho como muitos têm, meses ou anos a fio, 
sem conseguirem equilibrar a vida pessoal e profissional, também 
fazem parte das “esquisitices” e “fraquezas” de hoje. Horta Osório, 
CEO do Lloyds Bank, em discurso no lançamento da iniciativa Mental 
Health at Work, disse que “enfrentar este assunto fará uma grande 

diferença para a produtividade e prosperidade do País mas, antes do 
mais, para as vidas das pessoas e o seu bem-estar”.
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...SE É VERDADE QUE A EVIDÊN-
CIA CIENTÍFICA DEMONSTRA QUE 

A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO 
É PERNICIOSA PARA 

A SAÚDE, TAMBÉM É VERDADE 
QUE DIAS DE TRABALHO 

COMO MUITOS TÊM, MESES OU 
ANOS A FIO, SEM CONSEGUIREM
 EQUILIBRAR A VIDA PESSOAL E 
PROFISSIONAL, TAMBÉM FAZEM 

PARTE DAS “ESQUISITICES” E 
“FRAQUEZAS” DE HOJE

”
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A CAPITALIZAÇÃO EM BOLSA, A 
LIDERANÇA E A SAÚDE NAS EMPRESAS

Receio que as organizações, empresas ou de outro tipo, olhem para 
a saúde psicológica na sua relação com os locais de trabalho de 
forma muito incompleta e enviesada… quando olham.
Sabia que a prevenção dos riscos psicossociais contribui 
decisivamente para a valorização da sua organização e que o 
“engagement” que também daí deriva é um factor mais determinante 
no valor bolsista das empresas do que muitos dos indicadores 
financeiros utilizados para prever a sua valorização?

Dan Ariely, psicólogo, apresentou recentemente investigação, com 15 
anos de dados, sobre factores correlacionados com o “engagement” 
medidos nessas empresas. Durante cinco anos, monitorizou um 
índice bolsista com uma carteira de empresas escolhida por ele com 
base nesse “engagment”. E investiu de acordo com esta carteira de 
acções. Resultado, a valorização foi o dobro do Standard & Poors 
500 nesse mesmo período.

Por vezes, receio que as organizações, empresas ou de outro tipo, 
olhem para a saúde psicológica na sua relação com os locais de 
trabalho de forma muito incompleta e enviesada… quando olham.

Pensando nos exemplos de algumas empresas mais conscientes da 
importância de locais de trabalho saudáveis (e que não interpretam 
a saúde como apenas física), fico na dúvida se apostam em 
acções nesta área para evitar danos na sua imagem, por genuína 
preocupação social com o bem-estar dos seus trabalhadores, porque 
foram notificados para o fazer pela Autoridade para as Condições do 
Trabalho, se fizeram as contas ao dinheiro que estão a perder e à 
consequente redução da sua competitividade no mercado, ou pela 
combinação de algumas destas razões.

Tendemos a achar que enquanto gestores decidimos de forma fria, 
calculista e racional de acordo com os modelos matemáticos mais 
sofisticados e por isso mais custo-eficazes, criadores de maior valor 
para nossa organização. Mas será isto verdade?

A evidência científica diz-nos que as organizações com melhores 
resultados na avaliação dos seus riscos psicossociais são também 
aquelas onde encontramos trabalhadores com maior “engagement”. 
Também sabemos através da investigação que o compromisso com 
a organização traduz-se em mais satisfação, menor propensão para 
sair da organização e mais actividade inovadora.

Quanto mais comprometidos, mais predispostos a fazer mais um 
pequeno esforço para além do que é esperado ou a ter mais iniciativas 

para a melhoria de processos sendo mais proactivos. Sendo assim, 
é racional tomar as medidas que promovam isto mesmo. Prevenir 
riscos psicossociais tem vantagens claras e quantificáveis que vão 
para além do benefício social e individual associado à melhoria do 
bem-estar das pessoas, contribuindo todos os dias para a missão 
das organizações com melhor trabalho.

Se queremos adoptar estratégias com este objectivo de criar 
e desenvolver maior compromisso temos que investir nalguns 
factores, como por exemplo: tratar de forma justa os trabalhadores; 
os gestores devem demonstrar integridade; reconhecer o valor 
das pessoas nas organizações; ou promover que os trabalhadores 
possam expressar-se internamente e assumir alguns riscos e… 
falhar.

Mais de 50% do que determina estas várias dimensões passa pela 
forma como o líder desempenha o seu papel. Não, não é fazendo 
de conta que fazemos. Não, não é com panaceias. É recorrendo ao 
conhecimento científico e aos serviços de profissionais que sabem 
como intervir com base na melhor evidência disponível e… não, não 
é só tecnologia, são as pessoas e os seus comportamentos.
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FALAM, FALAM, FALAM… 

Convido administradores e gestores a priorizarem, em 2020, acções 
para construírem, verdadeiramente, com base na evidência científica, 
locais de trabalho saudáveis, promovendo a saúde psicológica nas 
suas organizações.

Os pacotes de felicidade instantânea parecem ter chegado ao 
Governo a julgar pela forma como apresentou algumas prioridades 
do Orçamento do Estado para 2020.

Será que o documento entregue na Assembleia da República 
espelha a propagandeada prioridade à saúde mental? Será que a 
preocupação com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde 
é também uma prioridade para os próximos anos e a começar já 
em 2020? Será que as condições para a retenção de profissionais 
e/ou a sua atracção na administração pública estão presentes nas 
medidas descritas no orçamento e concernem apenas ao Orçamento 
do Estado?

Para a sustentabilidade dos sistemas públicos e das organizações 
privadas é cada vez mais consensual que é necessário avaliar 
e prevenir os riscos psicossociais no trabalho contribuindo 
decisivamente para melhores condições de trabalho e para mais 
eficiência dos processos e, consequentemente, para a qualidade 
dos serviços prestados e já agora para que os problemas criados 
no trabalho não continuem crescentemente a entupir o Serviço 
Nacional de Saúde pago por todos nós.

Está isto contemplado na estratégia do Governo para 2020 e 
particularmente para o Serviço Nacional de Saúde?

Ao longo dos últimos anos tem sido crescente a aposta das 
empresas na área da saúde e da “felicidade”. Sucedem-se acções 
muito diversas desde a ginástica, o ioga, a meditação, até ao acesso 
a consultas em várias áreas da saúde, incluindo algumas ditas 
terapias não convencionais. São pacotes e pacotes de “ofertas” aos 
trabalhadores a cobro da dita busca pela felicidade ou por mais saúde 
dos trabalhadores. O pouco que isto possa significar por ano, por 
trabalhador, em certas empresas já assume valores consideráveis, 
podendo ascender aos 4.300 dólares por trabalhador (700 dólares 
directos), como por exemplo numa empresa da grande distribuição.

E os resultados? Em bem-estar ou em produtividade por exemplo? 
Estão a ser avaliados? Durante quanto tempo se mantêm? E 
os principais custos para as empresas ou para o Estado serão 
mesmo os que concernem à saúde física, com custos médicos 
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ou farmacológicos associados, ou mesmo o absentismo? E não 
será a saúde psicológica promovida através de técnicas avulsas e 
descontextualizadas, algumas vezes agravadas por serem aplicadas 
por quem nada mais sabe do que alguma coisa sobre a aplicação da 
técnica?

Aos administradores e gestores convido a priorizarem, em 2020, 
acções para construírem, verdadeiramente, com base na evidência 
científica, locais de trabalho saudáveis, promovendo a saúde 
psicológica nas vossas organizações, e a contratarem os serviços 
de psicólogos para o fazer, como aliás contratam contabilistas 
certificados para fazer a sua contabilidade, ou revisores oficiais de 
contas para as suas auditorias ou advogados para redigirem os seus 
contratos.

Assim, talvez comecem a construir organizações mais competitivas 
e eficientes, pois se acompanharem o conhecimento mais actual 
sabem que mais bem-estar nos locais de trabalho traduz-se em 
mais talentos comprometidos convosco e mais valor criado, bem 
como uma verdadeira responsabilidade social, seja numa empresa 
industrial têxtil, num banco, numa instituição de Solidariedade Social 
ou num hospital.

O compromisso dos trabalhadores com a sua organização 
também depende da forma como se sentem ouvidos, valorizados 
e respeitados e isso não é compatível durante muito tempo com 
programas de felicidade em pacote ou outras panaceias e acções 
de propaganda com efeitos de muito curto prazo, quando os têm! É 
necessário sim, avaliar os riscos psicossociais e realizar planos de 
prevenção dos mesmos à medida das necessidades de cada local de 
trabalho. Por isso, não é de pacote… depende!

É a credibilidade da gestão e das lideranças, públicas ou privadas, 
que fica em causa, são recursos consumidos e os resultados 
pretendidos adiados.

A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde começa nas nossas 
casas e nos nossos locais de trabalho, só depois se expressa pelos 
serviços do SNS. A retenção de talento não se faz apenas com mais 
uns, poucos, prémios, por muito que merecidos.

Também não é uma simples expressão nem lugar comum alertar para 
a necessidade de credibilização dos actores políticos, mas sim uma 
preocupação cívica com a qualidade da democracia e a sua evolução 
e manutenção enquanto tal. Para isso é necessário contribuirmos 
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todos os dias com as nossas atitudes e comportamentos, para além 
das nossas palavras.

Prometer e não cumprir com habilidades linguísticas ou 
contabilísticas, ou insistindo em ignorar as evidências já conhecidas 
e até reconhecidas, descredibiliza os decisores políticos ou outros 
e alimenta o descrédito e aqueles que dizem “eles falam, falam, 
falam…”.

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

O COMPROMISSO DOS
TRABALHADORES COM A SUA 

ORGANIZAÇÃO TAMBÉM DEPENDE 
DA FORMA COMO SE SENTEM 

OUVIDOS, VALORIZADOS E 
RESPEITADOS E ISSO NÃO É 

COMPATÍVEL DURANTE MUITO 
TEMPO COM PROGRAMAS DE 

FELICIDADE EM PACOTE OU 
OUTRAS PANACEIAS E ACÇÕES

DE PROPAGANDA COM EFEITOS DE 
MUITO CURTO PRAZO, 

QUANDO OS TÊM

”
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CHIEF BEHAVIORAL OFFICER: SABE O 
QUE É?

Na verdade são psicólogos e dispõem de competências para o 
estabelecimento de uma boa comunicação com as várias áreas da 
organização, com empatia e articulação em trabalho de equipa.
As empresas são construídas por pessoas, desde os seus fundadores 
aos seus trabalhadores, passando pelos seus clientes. Todos eles 
respiram, mas também todos eles tomam decisões e têm as suas 
emoções e pensamentos. Todos têm os seus comportamentos. E 
tendo um comportamento, observável ou não, logo existem.

Todos fazemos contas nem que seja para comprar um café e receber 
o troco ou para comparar o preço de diferentes marcas de cereais 
num supermercado, mas nem por isso nos consideramos aptos para 
gerir a área financeira de uma empresa.

Muitos de nós já assinámos contratos, alguns de nós até já os 
negociámos, mas não nos consideramos juristas, solicitadores 
ou advogados para gerirmos o contencioso numa empresa ou 
prepararmos a defesa dos seus interesses nos tribunais.

Já para analisar e gerir o comportamento das pessoas todos 
parecem considerar-se aptos e preparados para o fazer. Desde a 
área comercial, onde o comportamento de um consumidor é central, 
passando pela área dos recursos humanos em termos de absentismo 
e motivação ou na área financeira para recuperação de dívidas, o 
conhecimento sobre o comportamento humano é essencial.

Todavia, são ainda poucas as empresas (mas existem) que 
procurando o que a ciência pode contribuir para melhorar a sua 
competitividade através da análise e intervenções comportamentais 
e psicológicas apostam nesta área dando-lhe a importância crítica 
e transversal para a gestão da organização e apostando em 
profissionais competentes para o fazer.

Chief Behavioral Officers (CBO) começam a chegar às empresas 
para operacionalizar e testar intervenções comportamentais, com 
base na evidência científica, de que beneficiam todas as áreas de 
uma empresa sem excepção.

Mas os CBO são na verdade CPO, ou seja “Chief Psychological 
Officers”, pois quando olhamos para o âmago das suas funções, como 
têm sido descritas, elas baseiam-se tão-só na ciência psicológica, 
colocando o ser humano e o seu comportamento, motivações, 
cultura de desenvolvimento organizacional e processos cognitivos 
e emocionais no centro da sua acção na empresa, necessitando 
para isso de competências para o estabelecimento de uma boa 
comunicação com as várias áreas da organização, com empatia e 

articulação em trabalho de equipa.

Não podemos é ter medo (estigma) da palavra psicologia e do 
psicólogo (e não, não existem só psicólogos clínicos) como único tipo 
de profissional preparado nas várias dimensões necessárias para a 
intervenção transversal comportamental, seja no que concerne às 
pessoas, bem como aos processos (que envolvem comportamentos 
e responsabilidades) em que trabalham na empresa seja quanto aos 
seus clientes, seja quanto aos seus fornecedores.

Mas atenção, os Chief Behavioral Officers não usam bolas de cristal 
nem possuem um conhecimento infinito sobre o comportamento 
humano. Estes psicólogos são, isso sim, os profissionais melhor 
preparados e competentes para providenciar informação desta 
natureza à gestão, alertar e prevenir enviesamentos na tomada 
de decisão e testar hipóteses para a optimização de processos 
relacionados com todos os stakeholders.

Com isso descobrirão, muitas vezes aprendendo com insucessos 
decorrentes da aplicação, por definição, do método científico, qual 
a melhor decisão de gestão, ajudando a poupar recursos, investir 
melhor, criando mais bem-estar e por isso mais engagement entre 
os trabalhadores, centrada na satisfação dos clientes e reduzindo 
riscos de integridade.

Este é um contributo de enorme valor para aumentar a 
competitividade das nossas empresas e as mais-valias para os seus 
sócios ou accionistas, com repercussão em toda a comunidade. A 
sua empresa já tem um Chief Behavioral Officer?
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COMO MANTER O FOCO NO MEU POSTO 
TRABALHO DURANTE ESTA SITUAÇÃO 
DE PANDEMIA?

É difícil não sentir medo e incerteza nos tempos que correm. 

É difícil não sentir frustração porque a função que exercemos não é 
compatível com o teletrabalho. 

É difícil não sentir impaciência e irritação com tudo e todos no meio 
destas contingências.

É difícil não sentir ansiedade perante a possibilidade de perda de 
rendimentos ou ser despedido. 

É difícil não sentir receio por ter de manter a proximidade física com 
outras pessoas.

É difícil não sentir um certo isolamento quando tenho de permanecer 
nas instalações da organização enquanto outros ficam em casa.

Com tudo isto como consigo concentrar-me e manter-me produtivo?

• Acima de tudo conheça e cumpra as medidas de proteção 
recomendadas pelas autoridades e as de contingência implementadas 
na sua organização. Ajuda-o a sentir-se seguro e menos ansioso;

• Seja positivo, compreenda e aceite a situação porque a sua função 
é necessária. Vai ver que se adapta mais rápido à situação; 

• Mantenha dentro do possível as rotinas e as atividades do seu 
trabalho e canalize a ansiedade na energia necessária para cumprir 
os seus objetivos;

• Se a carga de trabalho diminuiu, procure manter-se ocupado 
e disponível para ajudar os colegas e contribuir para o normal 
funcionamento da organização. Sentir-se útil ajuda-o a manter o 
foco.

• Mantenha o contacto com os colegas que se encontram noutros 
postos de trabalho e/ou em isolamento social. Ajuda-o a sentir-se 
acompanhado;

• Quando chegar a casa desinfete-se, descanse e relaxe fazendo as 
atividades que lhe dão prazer.

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.
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COMO EVITAR O BURNOUT EM 
TEMPO DE CRISE?

A situação de pandemia que estamos a viver anseia-nos 
devido à incerteza de como reagir para nos protegermos e aos 
outros, particularmente se trabalhamos em áreas que requerem 
envolvimento pessoal e direto com pessoas, como é o caso dos 
profissionais de saúde, de proteção e segurança, de apoio social e 
domiciliário, entre outros.

As exigências do cargo, a pressão dos prazos, a má comunicação, o 
volume de horas e carga de trabalho excessiva, a frustração, a falta 
ou diminuição de meios e condições de trabalho, o lidar com a doença 
e a morte são exemplos de pressão no trabalho que, misturados com 
a ansiedade derivada da própria situação de pandemia, podem levar-
nos a um estado de elevada tensão emocional e de cansaço físico 
e psíquico que culmina em esgotamento profissional – Burnout - 
prejudicando o nosso desempenho e disponibilidade numa altura em 
que mais precisam de nós.

Há que manter o foco e tentar transformar a ansiedade em energia.

Tome nota destas dicas para manter a calma e controlar a pressão 
no trabalho: 

•  Sempre que se sentir sob pressão procure um lugar onde possa 
estar sozinho e respire fundo. A respiração ajuda-o acalmar e a 
encarar a situação com mais clareza e menos preocupação;

• Seja positivo. Tente lembrar-se de momentos agradáveis que já 
experienciou. Isso ajuda-o a relaxar e enfrentar melhor a situação;

• Esteja atento aos sinais e não os guarde para si. Fale com colegas 
ou alguém próximo;

• Coloque-se em primeiro lugar para poder definir limites e encontrar 
o equilíbrio dentro e fora do trabalho;

• Durma e descanse horas suficientes;

• Pratique atividade física e procure outras formas que lhe 
provoquem bem-estar.

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos!
Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.
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...A ANSIEDADE DERIVADA DA 
PRÓPRIA SITUAÇÃO DE PAN-
DEMIA, PODEM LEVAR-NOS A 

UM ESTADO DE ELEVADA TEN-
SÃO EMOCIONAL E DE CAN-

SAÇO FÍSICO E PSÍQUICO QUE 
CULMINA EM ESGOTAMENTO 
PROFISSIONAL – BURNOUT 
- PREJUDICANDO O NOSSO 

DESEMPENHO E DISPONIBILI-
DADE NUMA ALTURA EM QUE 

MAIS PRECISAM DE NÓS.

”
”



ORGANIZAÇÕES PágPág 113 

UMA OUTRA EPIDEMIA PARA AS 
ORGANIZAÇÕES

A forma como as “fake news” proliferam tem alguma similitude 
com a forma como os vírus se propagam, usando as pessoas e as 
suas crenças para se disseminarem. Urge combater também esta 
epidemia.

Boatos, notícias falsas, desinformação, teorias da conspiração, 
manipulação da informação, “fake news” e “deep fake”, fazem parte 
da nossa vida há mais ou menos tempo. Ganharam agora meios para 
se disseminarem muito mais rapidamente com a criação de redes 
sociais digitais, tal como a globalização permitiu mais facilmente um 
estado de pandemia.

Todos nós somos potenciais alvos e todos nós somos potenciais 
portadores. Reputações podem ser destruídas, empresas podem ver 
os seus negócios ruir, mercados e a economia podem ter avultadas 
perdas devido ao seu efeito nefasto, enquanto outros “negócios” 
podem até proliferar mais à sua custa. O parágrafo anterior poderia 
ser sobre a Covid-19, o seu vírus e o modo como este se manifesta.

A forma como as “fake news” proliferam tem alguma similitude com 
a forma como os vírus se propagam. Elas usam as pessoas e as 
suas crenças para se disseminarem e a proximidade destas pessoas 
em grupos de amigos e em relações de proximidade ou partilha de 
interesses faz com que mais rapidamente se possam propagar pois 
esse grupo partilhará uma base comum de crenças. Se algumas 
destas pessoas fizerem a mesma partilha repetidamente, atingirão 
muitas outras pessoas muito rapidamente.

Para além disso, o efeito de repetição, aumenta a percepção que as 
pessoas têm sobre a veracidade desta “desinformação” partilhada, 
desde que exista algum fundo de verdade. Por exemplo, no 
Facebook, quanto mais veem no seu “feed” uma informação, mais 
acreditam nela. O mesmo para um boato: quanto mais ouvimos a 
repetição de um boato, por diferentes fontes, mais acreditamos nele. 
O contexto, a cultura e as pessoas e os seus comportamentos são 
assim determinantes para as “fake news” vingarem.

À semelhança de certos vírus, em que todos podemos ser 
contagiados mas a forma como eles se manifestam em nós pode não 
ser exactamente igual, sendo que algumas das nossas características 
podem ser fragilidades que permitam ao vírus ter mais sucesso, 
também com as “fake news” isto pode acontecer.

Não existem tipos de pessoas que acreditam em falsos factos ou 

teorias da conspiração e outras que não acreditam. Todos podemos 
mais cedo ou mais tarde acreditarmos nelas e replicá-las. Todavia, 
certos traços de personalidade tipicamente descritos como mais 
paranóides, parecem tornar mais provável que alguém acredite em 
“fake news”. Também as pessoas que sentem ter pouco controlo 
sobre a sua vida estão mais sujeitas ao contágio.

Estas “notícias” aproveitam-se das nossas características, da forma 
como tomamos decisões (como os vírus replicam o seu material 
genético usando as nossas células) e dos enviesamentos a que todos 
estamos sujeitos, mesmo até sendo especialistas. Vejamos, o nosso 
“feed” de notícias, ele está enviesado à partida com partilhas de 
pessoas da nossa rede. Estas partilhas não são uma amostra válida 
da realidade e para além disso o que nos é mostrado é de acordo 
com os comportamentos que temos online e que são recolhidos 
pelas redes sociais e pelos motores de busca.

Acresce e agrava este efeito, a quantidade de informação que circula 
no “feed” ou à nossa volta, que é um desafio às limitações de atenção 
que temos enquanto seres humanos e que nos obriga precisamente 
a usar alguns processos menos racionais, mas mais rápidos, embora 
por isso mesmo mais sujeitos a certos enviesamentos, aproveitados 
para a propagação de “fake news”.

Os processos, a comunicação e o perfil das pessoas, são variáveis a 
ter em conta na forma como reduzimos o risco de contágio por “fake 
news” no âmbito da tomada de decisão numa organização.

Parar esta epidemia de “fake news” depende do nosso comportamento 
(neste caso não passa por lavar as mãos). Alguns autores referem-se 
ao desenvolvimento da metaliteracia como prevenção para as “fake 
news”. Ou seja, devemos questionar a validade das informações 
de qualquer fonte informativa, não privilegiando uma sobre outra, 
particularmente quando exista alguma preferência mais pessoal.

Para além disto, é importante percebermos o que estamos a 
sentir quando lemos uma qualquer notícia, porque quando o que 
sentimos é de aproximação ao que lemos e quando o que lemos é 
de acordo com as nossas crenças, tendemos a aprofundar menos a 
informação, a nos questionarmos menos sobre ela e a aceitarmos 
mais automaticamente como verdadeira.

Outros investigadores propõem algo como uma vacina, uma 
inoculação, o mais precoce possível, que nos permita integrar os 
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mecanismos de criação e replicação das “fake news” e através disso 
estarmos mais protegidos perante o risco de contágio. Na ausência 
de uns e de outros, e em tempos ainda de muita incerteza e com 
cada vez mais fluxos rápidos de informação, não partilhar o que não 
tenha uma fonte segura é válido como comportamento preventivo 
seja como for.

Desejo um dia 1 de Abril de reflexão sobre como podemos usar 
a Psicologia, como aqui descrevi, para o combate a esta epidemia, 
também nas nossas organizações.

PARAR ESTA EPIDEMIA 
DE “FAKE NEWS” DEPENDE DO 

NOSSO COMPORTAMENTO
(NESTE CASO NÃO PASSA 

POR LAVAR AS MÃOS). 
ALGUNS AUTORES REFEREM-SE

AO DESENVOLVIMENTO DA 
METALITERACIA COMO 

PREVENÇÃO PARA AS “FAKE NEWS”

”
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A MINHA EMPRESA ENTROU EM 
“LAYOFF” ,  E AGORA? 

A suspensão do contrato de trabalho ou a redução do período 
normal de trabalho é uma medida que está ao alcance das 
empresas, para fazer face a perdas durante situações de crise e 
assim garantir a sobrevivência do negócio. Muitas empresas não 
têm alternativa senão adotar medidas transitórias e temporárias 
que implicam reduzir custos de forma drástica com impacto direto 
na vida dos trabalhadores. O Governo simplificou este processo 
criando mecanismo de compensação que visam proteger o emprego 
e salvar as empresas. Estão salvaguardados o direito: à manutenção 
de dois terços da retribuição normal ilíquida; às regalias sociais ou 
prestações da segurança social; e possibilidade de exercer outra 
atividade remunerada. 

No entanto, muitas pessoas que se encontram nesta situação ou 
que podem vir a estar, sentem-se angustiadas perante a perda de 
rendimentos, a incerteza da duração desta medida e pelo futuro do 
seu posto de trabalho. 

Não desanime! Agir é uma das melhores formas de lidar com o 
medo e a ansiedade. 

Peça ajuda. Redefina as suas prioridades, reorganize os seus gastos 
e adapta-se o mais rápido possível. Mantenha-se informado sobre 
o procedimento legal nestes casos junto da Inspeção Regional do 
Trabalho e Sindicatos. Procure ainda outras medidas de apoio 
aos trabalhadores e às famílias através das Linhas de Apoio Não 
Médico e dos sites oficiais: covid19.azores.gov.pt | irt.azores.gov.pt | 
covid19estamoson.gov.pt. 

Não é fácil mas com determinação irá superar esta dificuldade.

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.
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MUITAS PESSOAS QUE 
SE ENCONTRAM NESTA

SITUAÇÃO OU QUE PODEM 
VIR A ESTAR, SENTEM-SE 
ANGUSTIADAS PERANTE 

A PERDA DE RENDIMENTOS, 
A INCERTEZA DA DURAÇÃO 

DESTA MEDIDA E PELO 
FUTURO DO SEU POSTO 

DE TRABALHO.
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A ECONOMIA E AS EMPRESAS DEPOIS 
DA COVID-19

Recuperar desta crise económica em que entramos exige prevenir 
e ajudar as pessoas a recuperarem e a desenvolverem as suas 
competências para um futuro de desenvolvimento económico com 
coesão social.

Temos que mostrar que aprendemos com as crises recentes, 
económica de 2008 (com taxa de crescimento do PIB de -4%) 
e a catástrofe dos incêndios de 2017. Em ambas, para além dos 
custos directos com insolvências, destruição de património natural 
ou edificado ou perdas financeiras generalizadas, estas crises 
resultaram em perdas de grande dimensão decorrentes da disrupção 
de muitas vidas, com as perturbações físicas e psicológicas que 
daqui decorreram.

Se o ministro das Finanças, Mário Centeno, tiver razão (como os 
últimos dados pareciam confirmar) e o país estiver melhor e mais 
preparado para lidar com esta crise da covid-19 como nunca esteve 
em qualquer outra, então a resposta de Portugal incluirá finalmente 
o reforço dos serviços públicos de psicologia do SNS, com destaque 
para os Cuidados de Saúde Primários, bem
como uma estratégia e agenda concertada, transversal e 
transministerial de prevenção e de desenvolvimento das pessoas, 
enquadrada nas recomendações internacionais e na evidência 
científica. Isto também é válido para o sector privado, onde as 
empresas talvez possam agora perceber melhor que o papel do 
psicólogo do trabalho e das organizações não pode ser substituído 
pelo de coachs não psicólogos e afins.

Nunca se falou tanto de comportamentos como agora, mas eles 
sempre estiveram aqui e os psicólogos sempre foram profissionais 
especializados em comportamento, disponíveis não só em tempo 
de crise, mas também em tempos de recuperação e crescimento, 
trabalhando para a prevenção das crises e para estarmos mais 
preparados para lhes resistir. Lembram-se agora todos da importância 
da prevenção de riscos psicossociais, nomeadamente do stress e 
burnout? E está mais claro que sensibilizar não chega para mudar 
comportamentos? A recuperação económica do país será tanto mais 
rápida quanto ajudarmos os muitos milhares de portugueses com 
intervenção psicológica disponível e acessível. Não, não é só para 
quem tenha desenvolvido uma perturbação mental, é para quem 
possa, de forma expectável, ter maior dificuldade em ultrapassar os 
obstáculos acrescidos que estas situações colocam, com redução 
de salários, desemprego, perda de património, divórcios, adaptação 
a novas formas de trabalho e tarefas, conciliação das mesmas com 
gestão de dependentes (quer sejam mais novos ou mais velhos), 

a novos modelos de negócio, a equipas mais pequenas e às suas 
entradas e saídas, entre outros.

Adaptar-se é mudar comportamentos. É, também, garantir recursos 
(e resiliência) para lidar mais eficaz e funcionalmente com maior 
ansiedade e stress e com novas tarefas de diferente complexidade, 
prevenindo situações de depressão ou burnout.

Isto envolve mudança de atitude e comportamentos. É para 
prevenir, de modo a que a resposta não venha apenas sob a forma 
de medicação e depois de muito sofrimento (algum dele evitável) e 
de muitas perdas de produtividade e desempenho. Depois de vidas 
interrompidas, algumas para não serem retomadas, ou no trabalho 
ou de todo.

Estudos realizados após a crise de 2008, na Grécia, Irlanda e outros 
países, parecem apontar para um aumento de 0,79% de suicídios 
para cada 1% de aumento no desemprego, resultados estes em linha 
com outros estudos que apontam para um risco de suicídio duas a 
três vezes maior entre desempregados. Este pode ser o final mais 
grave de muitas estórias, mas acresce a muitas outras situações 
parciais, total, temporária ou permanentemente incapacitantes, de 
perturbação mental ou comportamental.

Recuperar desta crise económica em que entramos exige prevenir 
e ajudar as pessoas a recuperarem e a desenvolverem as suas 
competências para o futuro de desenvolvimento económico com 
coesão social, mas isso não é para fazer de conta, é de acordo com 
a evidência científica. Recuperar desta crise pandémica exige que 
um país de parcos recursos económicos não desperdice, devido a 
não prevenir stress, burnout e outras perturbações psicológicas, 
nos locais de trabalho, nas empresas, milhares de milhões de euros 
por ano – sublinho, milhares de milhões de euros por ano. Exige 
sim avaliar os riscos comportamentais e optimizar o desempenho 
nas organizações. Sabia? Este não é o momento para continuar a 
desperdiçar recursos.

0 9 . 0 4 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  P Ú B L I C O

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O



ORGANIZAÇÕES PágPág 117 

SINTO-ME CULPADO POR CONTINUAR A 
TRABALHAR FORA DE CASA! 

Além da ansiedade que esta situação de pandemia gera, ampliam-
se junto das pessoas que continuam a trabalhar fora de casa, os 
sentimentos de exaustão, por cumprirem o seu dever e manterem 
o profissionalismo; de frustração, por não conseguirem adaptar-
se a novas exigências/regras de trabalho ou por ver outros a não 
cumprir com o isolamento; e de culpa, por estarem há muito tempo 
expostas colocando-se a si mesmas e aos outros (sobretudo os 
seus familiares) em risco de contágio. Eventuais dificuldades de 
concentração/ajustamento ou até diminuição do desempenho, neste 
contexto, não significam incompetência, inferioridade nem razão 
para qualquer sentimento de culpa.  
 
É normal que tenha estas sensações e que comece a sentir-
se vulnerável, razão pela qual tem de cuidar de si. Siga estas 
recomendações: 
 
• Continue a proteger-se cumprindo as recomendações da sua 

organização e das autoridades; 
• Seja positivo e mantenha-se confiante porque está a contribuir 

para o funcionamento da sociedade e para o bem-estar coletivo;  
• Reconheça a sua coragem e sinta orgulho em si; 
• Concentre-se naquilo que pode controlar e confie nas suas 

capacidades para lidar com situações difíceis;  
• Atenção a cargas e ritmos de trabalho desadequados. Se 

diminuiu, disponibilize-se. Se aumentou, não aceite e fale com 
os seus superiores; 

• Mantenha as suas rotinas de pausa e descanso. Conserve os 
contactos sociais dentro e fora do trabalho; 

• Identifique e reconheça sinais de alerta para a sua saúde 
psicológica. Peça ajuda; 

• Ao chegar a casa dedique-se à família, aos seus interesses e 
atividades que lhe dão prazer não esquecendo uma alimentação 
saudável e algum exercício físico. 

 
Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! Um conselho 
da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. 
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EVENTUAIS DIFICULDADES DE 
CONCENTRAÇÃO/AJUSTAMENTO 

OU ATÉ DIMINUIÇÃO DO 
DESEMPENHO, NESTE

CONTEXTO, NÃO SIGNIFICAM 
INCOMPETÊNCIA, INFERIORIDADE 

NEM RAZÃO PARA QUALQUER 
SENTIMENTO DE CULPA.
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O TRABALHO OU A VIDA? 

A vida de cada um de nós existem sempre várias dimensões que, 
desde muito cedo, sentimos necessidade e somos estimulados a 
explorar e que contribuem para a construção da nossa identidade.

É, então, no exercício da nossa existência, que podemos assumir 
diferentes papéis que alimentam facetas distintas mas integradas 
do nosso Eu, como ser filho, ou amigo, ou estudante, ou mãe ou pai 
ou profissional...

Conciliar os diferentes papéis que vamos assumindo na vida nem 
sempre é fácil, podendo recordar-nos de inúmeros momentos em 
que sentimos stresse por não estarmos a ser capazes de responder 
às exigências de cada um deles ou pelas nossas expectativas quanto 
ao desempenho que idealizamos ter.

Algum desse stresse pode até ter sido positivo, porque confinado 
em intensidade e no tempo e porque nos permitiu aprendizagens 
importantes sobre nós mesmos, os nossos limites e potencialidades 
ou sobre os outros, permitindo-nos agir, desenvolver ou corrigir 
alguns aspetos.

Na vida adulta, o trabalho tem um lugar central para a grande 
maioria, possibilitando a identidade pessoal, uma oportunidade 
para contribuir significativamente para a vida em comunidade e 
para a construção diária de sentido e propósito - fatores relevantes 
para a saúde (psicológica) - para além de permitir a obtenção de 
rendimentos, inalienáveis para a satisfação de necessidades básicas 
como alimentação e habitação.

No entanto, e por um conjunto de vários fatores tantas e tantas 
vezes mal geridos, associados à forma como o trabalho pode estar 
organizado, às tarefas laborais ou à estrutura das organizações o 
trabalho pode ter um impacto muito negativo na saúde (física e 
psicológica) dos trabalhadores, gerando stresse ocupacional, adição 
ao trabalho, síndrome de burnout e doenças físicas que contribuem 
para o aumento da mortalidade.

Tal como nesta pandemia em que não devemos ter de escolher entre 
a saúde ou a economia também não deveríamos escolher entre o 
trabalho e a vida, pois ambas se intersetam.
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CONCILIAR OS DIFERENTES 
PAPÉIS QUE VAMOS ASSUMINDO 

NA VIDA NEM SEMPRE É FÁCIL, 
PODENDO RECORDAR-NOS DE 

INÚMEROS MOMENTOS EM
QUE SENTIMOS STRESSE 

POR NÃO ESTARMOS A SER 
CAPAZES DE RESPONDER

ÀS EXIGÊNCIAS DE CADA UM 
DELES OU PELAS NOSSAS 

EXPECTATIVAS QUANTO
AO DESEMPENHO QUE 

IDEALIZAMOS TER.
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E DEPOIS DAS FÉRIAS?

Num período que milhões de pessoas dedicam às suas férias, 
sabemos que a pandemia obriga a fazer opções diferentes. Vários 
indicadores têm revelado que a maioria dos portugueses não 
tencionava sair da sua zona de residência neste ano, não apenas por 
razões económicas, mas por todos os constrangimentos decorrentes 
da pandemia. Mas, com férias ou sem elas, é certo que também 
milhões de pessoas vão regressar depois ao seu trabalho e milhares 
de estudantes vão regressar às escolas. 

No caso da educação, estão as escolas provavelmente a 
enfrentar um dos maiores desafios, que é preparar um ano letivo 
tendencialmente presencial, mas com a ameaça do vírus presente. 
Isto significa tomar todas as medidas de proteção da saúde e ter 
cenários traçados para uma situação de b-learning ou até de ensino 
a distância. Neste cenário, também será essencial não esquecermos 
que ensino a distância não é fazer no computador o que se faz na 
sala de aula. Os pressupostos de autonomia, flexibilidade, inclusão 
digital, entre outros, que orientam o ensino a distância envolvem um 
desenho distinto das situações de ensino-aprendizagem para aquele 
ambiente. Em suma, enfrentar a realidade e estarmos preparados 
para o pior, mas desejando que tudo corra pelo melhor. 

Simultaneamente, também se regressará aos locais de trabalho 
e aqui não podemos esquecer os diversos ensinamentos da 
experiência do confinamento, incluindo todas as questões ligadas 
ao teletrabalho, ao direito a desligar, às fronteiras entre vida pessoal 
e laboral, à gestão de diferentes papeis em simultâneo e no mesmo 
espaço físico. E sobretudo não esquecermos também a relação 
entre trabalho e saúde psicológica. Se, só em 2019 - como revela o 
relatório da Ordem dos Psicólogos “Prosperidade e Sustentabilidade 
das Organizações: Relatório do Custo do Stress e dos Problemas de 
Saúde Psicológica” - os custos dos problemas de saúde mental no 
trabalho para as empresas foram de 3,2 mil milhões de euros, então 
os problemas trazidos pela pandemia vieram acentuar a magnitude 
desta questão. Os impactos dos problemas de saúde psicológica 
nos locais de trabalho são muito elevados, quer para indivíduos, 
mas também para o desempenho e para a competitividade das 
organizações. Na realidade, o verdadeiro e maior custo é não fazer 
nada.

No regresso que terá de acontecer, uma coisa é certa: a organização 
dos locais de trabalho não poderá consistir apenas em ter álcool gel, 
setas no chão ou as pessoas com máscaras. Envolve necessariamente 
uma análise sobre como está organizado o trabalho, da sua relação 
com a saúde mental e ações concretas. Especificamente, é 

essencial uma estratégia de avaliação e intervenção sobre os riscos 
psicossociais e planos de prevenção nos locais de trabalho, quer 
no setor público quer privado. É importante viabilizar iniciativas 
no domínio do stress ocupacional, da organização do trabalho, 
do assédio no local de trabalho, da integração psicossocial dos 
trabalhadores ou de apoio ao equilíbrio entre a vida pessoal e familiar 
e a vida profissional. 

Têm-se discutido em vários fóruns na nossa comunidade as 
dimensões para a melhor retoma da atividade económica e para a 
recuperação da economia. Desde as medidas relativas aos custos de 
contexto, até à inovação e diferenciação, mais do que nunca importa 
discutir como manter e recuperar o tecido económico, num período 
que sabemos ser de crise. Mas, para além da identificação de novas 
áreas de negócio e de nichos de diferenciação, é também importante 
considerar como otimizar o funcionamento das organizações que 
já existem. Isto implica, entre muitas dimensões, compreender 
quais as variáveis que influenciam desempenho das organizações 
e, nomeadamente, identificar, avaliar e intervir sobre os riscos 
psicossociais. Uma missão em que as lideranças têm um papel 
determinante e um plano de ação onde se distingue a boa da má 
gestão.
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ANSIOSO POR REGRESSAR 
AO TRABALHO?

Entre todos os que agora estão a regressar aos seus locais de 
trabalho, só uns poucos respondem negativamente a esta pergunta. 
É inevitável não sentir ansiedade nestes momentos. Num sentido 
positivo, algumas pessoas sente-se ansiosas na medida em que 
esta sensação significa o fim do isolamento e um alívio por assim 
poderem finalmente retomar as suas rotinas. Mas para outras 
pessoas é motivo de receio e angústia perante a ameaça de 
contágio e desconhecimento de como se proteger. Outras poderão 
estar a sentir confusão e frustração por não poderem prolongar o 
confinamento ou o teletrabalho.

Seja como for, deverá informar-se e preparar-se para o regresso 
porque aumenta a sensação de segurança e reduz a ansiedade!

As entidades governamentais, a autoridade de saúde e as 
organizações têm anunciado medidas específicas e temporais para 
os contextos profissionais que asseguram o sentimento de confiança 
dos trabalhadores mas também procuram garantir a preservação 
da saúde bem como criar um bom ambiente no local de trabalho, 
recomendando as melhores práticas de higiene e segurança entre 
todos. 

Conheça-as e cumpra com as recomendações!

Os comportamentos individuais, relacionais e de grupo podem 
facilitar ou reduzir o risco de contágio. Por isso, uma atitude 
responsável e preventiva é determinante para termos uma saída 
desta fase restritiva para uma fase de maior flexibilidade de forma 
tranquila e segura.

Adapte-se rapidamente às novas formas de interação social e 
profissional!

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.
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PSICOLOGIA NOS AÇORES

Com o desconfinamento muitos de nós aprendemos a lidar com 
a ansiedade ao regresso ao trabalho e a adaptarmos a uma nova 
realidade perante a ameaça da pandemia Covid-19. Seguiu-se o 
período do ano muito desejado, as férias de verão, associado com 
uma grande vontade de desligar, descontrair, relaxar e divertir. Mas 
a incerteza e a imprevisibilidade que têm caracterizado os últimos 
meses manter-se-ão e não se prevê um fim. Agora que regressamos 
das férias a necessidade de adaptação, a resposta resiliente aos 
desafios e a flexibilidade para lidar com a mudança, continuarão a 
ser imprescindíveis para podermos garantir um regresso seguro aos 
locais de trabalho e às rotinas da vida quotidiana. 

As entidades governamentais, a autoridade de saúde e as 
organizações têm anunciado medidas específicas e temporais para 
os contextos profissionais que asseguram o sentimento de confiança 
dos trabalhadores mas também procuram garantir a preservação 
da saúde bem como criar um bom ambiente no local de trabalho, 
recomendando as melhores práticas de higiene e segurança entre 
todos. É importante conhecer e cumprir com as recomendações 
porque aumenta a sensação de segurança e reduz a ansiedade. 

Os comportamentos individuais, relacionais e de grupo podem 
facilitar ou reduzir o risco de contágio nos contextos sociais e 
profissionais. Por isso, uma atitude responsável e preventiva é 
determinante.
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O REGRESSO AO TRABALHO E A UMA 
“NORMALIDADE” DIFERENTE!

Este ano, o anunciado fim das férias acrescentou um novo desafio às 
nossas rotinas. Se, por um lado, o período de descanso e diversão, 
aliado ao (des)confinamento, nos permitiu aliviar a tensão e passar 
mais algum tempo com as pessoas de quem gostamos, por outro, 
o regresso ao trabalho pode ser vivenciado com maior ansiedade, 
face às incertezas de uma pandemia que não tem prazo para 
terminar. Com efeito, rever os nossos colegas e retomar algumas 
das nossas rotinas e obrigações pode criar a sensação de regresso 
à normalidade, mas é fundamental estarmos conscientes de que 
essa realidade traz mais dúvidas e imprevistos do que o habitual. 
Para alguns de nós, pode inclusivamente marcar um momento de 
desemprego e maiores dificuldades económicas. 

Sejamos, então, solidários. Continuemos a adotar as medidas 
implementadas no âmbito do combate ao COVID-19, reconhecendo e 
agradecendo o contributo de cada um na superação de um desafio 
comum a todos nós. O nosso comportamento responsável continua 
a ser a melhor forma de nos protegermos a todos e contribuir para a 
melhoria da vida dos que, inevitavelmente, atravessam um momento 
de maior vulnerabilidade. Ademais, adotar as recomendações das 
entidades governamentais, da autoridade de saúde e das organizações 
aumenta não só a preservação da saúde dos profissionais, como 
potencia um ambiente organizacional mais saudável e confiante. 
Lembremo-nos que nunca o nosso comportamento foi tão poderoso 
como agora. Sejamos prudentes e responsáveis e façamos um 
esforço para nos sentirmos gratos, pelos esforços do outro, pelo 
nosso próprio esforço e pelo exemplo que podemos dar às gerações 
vindouras. Juntos somos todos mais fortes!  

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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A PSICOLOGIA POR DETRÁS DA 
CORRIDA AO PAPEL HIGIÉNICO 
(E OUTROS PRODUTOS)

Um dos fenómenos que causou muita perplexidade e indignação 
foram as imagens de prateleiras vazias nos supermercados, à 
medida que ocorria uma procura anómala e até açambarcamento de 
produtos como papel higiénico ou enlatados. Este padrão foi comum 
a várias sociedades, o que sugere que se tratou de uma reação 
transversal e, portanto, que remete para a natureza humana e para 
fenómenos que merecem ser compreendidos. Globalmente, estes 
comportamentos a que assistimos remetem para três aspetos, que 
estão relacionados: controlo, segurança e imitação. 

Quando nos defrontamos com ameaças novas e de grande 
magnitude, como é o caso da pandemia do novo coronavírus, e 
simultaneamente temos uma percepção individual de baixo controlo 
sobre a mesma, existe uma reação automática de procura de algum 
controlo, isto é, de fazer alguma coisa que nos dê a sensação de que 
estamos a controlar a situação. Uma das respostas de procura de 
controlo é justamente a aquisição de produtos. 

Mas esta questão do controlo ajuda-nos também a compreender 
porque motivo as pessoas compram certos produtos (como o papel 
higiénico) e não outros? Na verdade, quando as pessoas perdem a 
percepção de controlo, têm tendência a procurar produtos funcionais 
e que contribuam para recuperar essa percepção de controlo. Isto 
é demonstrado por vários estudos na área do comportamento do 
consumidor, como é o caso do estudo “Privação de controlo motiva 
a aquisição de produtos utilitários” (Chen, Lee, & Yap, Journal of 
Consumer Research, 2017). Comprar produtos utilitários para 
aumentar a percepção pessoal de controlo não tem necessariamente 
de fazer sentido do ponto de vista adaptativo, isto é, naturalmente as 
pessoas não ganham controlo se tiverem a despensa cheia de rolos 
de papel higiénico. Mas do que estamos a falar é o porquê daquele 
comportamento. 

Por outro lado, a esta espécie de “terapia da compra” associa-se a 
procura de um sentimento de segurança, isto é, face ao sentimento 
de alarme e preocupação, procuramos reasseguramento, por 
exemplo, estando estando devidamente “abastecidos” e preparados, 
ainda que em excesso e desnecessariamente. Este sentimento 
de segurança e de estar “limpo”, leva inclusivamente as pessoas 
a compras ineficazes. Por exemplo, verificou-se uma procura 
de toalhas húmidas para bebé e para limpeza de casa, quando as 
mesmas não têm eficácia na eliminação do vírus. 

Por fim, há também o velho princípio de que o comportamento 
gera comportamento e, portanto, comportamentos de pânico geram 
comportamentos de pânico. De facto, um motivo que influencia 
muitas compras induzidas pelo pânico é o facto das pessoas estarem 
a ver fotos e vídeos de outras a comprar e de que as coisas estão 
a acabar. Há, na prática, uma ativação de um sentido de crise, que 
impele para uma ação.

Por estes motivos, e tal como tem vindo a ser veiculado através 
de diferentes meios, importa, por um lado, o reasseguramento, por 
exemplo, em relação às redes e cadeias de distribuição de produtos, 
e, por outro, a responsabilidade individual de estar informado, mas 
a partir de fontes seguras e oficiais, e não a partir de dados avulsos 
que circulam nas redes sociais.  
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COMO POTENCIAR O SENTIDO DE 
UNIÃO E COESÃO SOCIAL NESTA NOVA 
REALIDADE?

Os dias passam, o medo instala-se e é frequente, ainda que de forma 
não intencional, atribuirmos a responsabilidade da situação que hoje 
vivemos a terceiros: aos cidadãos que viajaram, aos que estão ou 
estiveram infetados, aos que não compreendem a gravidade desta 
situação. Porém, importa frisar que a COVID-19 é um fenómeno 
global, afeta-nos a todos e pode infetar qualquer um de nós, sem 
exceções!

Por conseguinte e, mais do que nunca, o momento deve ser de 
união, solidariedade e empatia (colocarmo-nos no lugar do outro). 
Afinal, não estamos livres da infeção, mas estaremos a contribuir 
para a sua mitigação? Façamos a nossa parte!

O estigma e a descriminação advêm do desconhecimento sobre a 
doença: mantenhamo-nos informados e atualizados, utilizando fontes 
credíveis para o efeito; cumpramos rigorosamente as recomendações 
da DRS; utilizemos as redes sociais de forma responsável, partilhando 
bons exemplos, casos de sucesso e entreajuda; estejamos 
presentes, ainda que à distância, e mantenhamos o contacto com 
familiares, amigos e conhecidos, especialmente os mais vulneráveis. 
Lembremo-nos que a solidariedade e a empatia são ferramentas 
cruciais para travarmos a propagação do vírus e potenciarmos a 
confiança e o cuidado. Juntos somos mais fortes!

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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COVID-19 E A GESTÃO DO ISOLAMENTO 
SOCIAL DAS FAMÍLIAS

Passados estes primeiros 15 dias de isolamento social, muitos foram 
os desafios que já se colocaram às famílias, aos pais, às crianças, 
aos adolescentes, às novas dinâmicas que necessariamente se 
foram criando, e que ao longo do tempo teremos que ir reajustando 
de forma a mantermos a nossa saúde psicológica. Nós, Ordem dos 
Psicólogos Portugueses prontamente nos aliamos à Direção Geral 
da Saúde, e regionalmente disponibilizámo-nos para colaborar com 
a Secretaria Regional de Saúde, para contribuirmos de forma efetiva 
nesta situação de pandemia, que só será ultrapassada através de 
comportamento social cívico, bem como à situação em que todos 
nos encontramos de isolamento dos nossos contactos pessoais. 

Nesta altura de contenção derivada do surto epidemiológico do novo 
corona vírus, os pais desempenham um papel crucial na gestão e 
manutenção de dinâmicas familiares saudáveis, o que por certo, 
imporá desafios que apelam à criatividade e resiliência. De facto, 
como modelos educativos, a forma como lidamos com esta situação, 
a forma como gerimos o stress e ansiedade, influencia a forma como 
os nossos filhos lidam com as suas preocupações. Estamos perante 
uma nova era tecnológica que nos potenciará determinados hábitos, 
mas atendamos à quantidade de tempo que passamos em frente 
à televisão e/ou computador, ou outro equipamento tecnológico. 
Importa não criar isolamento dentro das nossas próprias casas. 
Partilhamos com o leitor aquilo que consideramos essencial ter 
em conta na forma como lida com os seus filhos e que o poderá 
ajudar nesta fase mais desafiante da vossa vivência familiar. Uma 
situação de isolamento pode ser particularmente difícil para crianças 
pequenas. Podem sentir-se tristes, ansiosas, com medo, confusas 
com a alteração das rotinas diárias e com saudades dos amigos. 
Podem fazer mais “birras” e mostrar-se mais dependentes, irritáveis 
e terem dificuldades em adormecer. Dê-lhes a oportunidade para 
expressarem os seus sentimentos e receios. Explique-lhes o que 
se passa e tranquilize-as utilizando linguagem apropriada à idade. 
Explique-lhes a importância do isolamento no combate ao vírus. 
As crianças podem ficar facilmente perturbadas pelo que ouvem 
ou veem na televisão. Limite a sua exposição a notícias que as 
possam perturbar, procurando informá-las em linguagem adequada 
da situação atual. Procure manter as atividades diárias habituais, 
nomeadamente a hora das refeições e de ir dormir, proporcionando-
lhes espaço para brincar. Aceite que existirão conflitos e “birras”. 
Seja compreensivo e paciente perante estes comportamentos e tente 
resolvê-los rapidamente. Encare a situação de isola- mento como 
uma oportunidade de passarem mais tempo juntos e realizarem 

atividades em conjunto. Não recorra exclusivamente à televisão e a 
outras tecnologias para ocupar o seu filho. Aproveitem para realizar 
atividades para as quais não costumam ter tempo: jogos de tabuleiro, 
trabalhos manuais, desenhos, leitura, música, culinária, exercício 
físico. No caso de crianças em idade escolar, manter hábitos de 
estudo, atividades e trabalhos em articulação com a escola mas 
respeitando a pausa letiva. Havendo mais que uma criança em 
casa, também deverá haver espaços para realizarem atividades em 
separado, principalmente se tiverem idades muito diferentes. Não 
menos importantes, os pais devem também cuidar-se, ou seja, terem 
algum tempo apenas para si próprios. Poderão fazê-lo à vez, mas 
durante um período de tempo fazerem algo que realmente gostam ou 
sintam falta. Sabemos que é necessário uma adaptação progressiva, 
o trabalho alternativo, teletrabalho, mas tentemos manter uma rotina 
o mais próxima possível de um dia normal, não prescindindo de auto 
cuidados, mantendo contactos com a família, amigos proporcionando 
e recebendo desta forma o suporte emocional que nos permitirá 
superar este desafio. Assim, tudo vai ficar bem! 
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FECHADOS EM CASA!!!  COMO 
SOBREVIVER PSICOLOGICAMENTE AO 
COVID-19? 

No passado dia 18 de março foi decretado estado de emergência 
nacional, medida que nos obriga a ficar em casa, ou melhor, a sair o 
mínimo possível e em condições específicas. 

Se para alguns, esta medida foi vista como um tempo de “férias” ou 
de descanso, passado alguns dias já todos sentimos que esta é uma 
tarefa difícil e o entusiasmo das supostas “férias” ficou pelo caminho. 
Efetivamente, foi-nos imposto um grande desafio a nível psicológico. 
Permanecer em casa fechado, para quem vive num espaço pequeno; 
com crianças ou adolescentes; quando se padece de problemas de 
saúde psicológica grave, como do autismo; de qualquer perturbação 
física ou mental, como o pânico, é muito exigente. 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses está atenta a este enorme 
desafio e deixa-lhe aqui alguns conselhos para viver em situação de 
isolamento, sem e com crianças.  

• Mantenha-se informado mas limite a sua exposição às notícias, 
para não aumentar a sua ansiedade e preocupação. Todos os dias, 
às 16h00 a RTP-A transmite informação “verdadeira” sobre a 
situação nos Açores.

• Mantenha o contacto com amigos e familiares. Falar com pessoas 
de quem gosta e de quem confia é uma das melhores formas de 
reduzir a ansiedade. Aproveite as tecnologias para falar “cara a 
cara” através de videochamadas, use as redes sociais, mail, telefone 
ou crie grupos no WhatsApp.

• Realize atividades que goste. Leia um livro, veja filmes 
(preferencialmente que o façam rir), cuide das suas plantas, borde, 
envolva-se em qualquer atividade que lhe dê prazer e tranquilidade. 

• Mantenha as suas rotinas e atividades. Levante-se à hora habitual, 
vista-se e faça as refeições a horas. Se está a fazer teletrabalho 
escolha um lugar tranquilo e peça para não o incomodarem.

• Faça exercício físico e tenha uma alimentação equilibrada. Dance, 
faça uma caminhada (é possível até 2 pessoas) ou siga vídeos no 
YouTube. Prefira alimentos saudáveis que lhe fazem sentir bem e 
irão melhorar a sua aparência. 

• Mantenha-se esperançoso e confiante que tudo vai correr bem. 
Fale com amigos e se possível com profissionais. Confie nas 
suas capacidades para lidar com situações adversas e recorra às 
estratégias que costumam resultar consigo em situações difíceis.

Se estiver em isolamento com crianças, este desafio poderá ser 
particularmente exigente. As crianças podem sentir-se tristes, 
com medo, confusas com a alteração das rotinas diárias e com 
saudades dos amigos. Podem fazer mais “birras” e mostrar-se mais 
dependentes, irritáveis e terem dificuldade em adormecer. Neste 
caso:

• Aceite que existirão conflitos e “birras”. Seja compreensivo 
e paciente perante estes comportamentos e tente resolvê-los 
rapidamente para ganhar maior controle sobre a situação

• Dê-lhes oportunidade para expressarem os seus sentimentos e 
receios. Explique-lhes o que se passa e tranquilize-as utilizando 
linguagem apropriada à idade. Se adequado, use os seus heróis 
preferidos para lhes dar força para lidarem com a situação.

• Procure manter as actividades diárias habituais, nomeadamente a 
hora das refeições e de ir dormir, proporcionando-lhes espaço para 
brincar.

• Encare a situação de isolamento como uma oportunidade de 
passarem mais tempo juntos e realizarem actividades em conjunto. 
Seja criativo e procure fazer atividades divertidas para si e para elas. 
Lembre-se que “rir é o melhor remédio”.

• Limite o tempo de televisão. Aproveitem para realizar actividades 
para as quais não costumam ter tempo: jogos de tabuleiro, desenhos, 
leitura, cozinhar. 

• No caso de ter crianças em idade escolar, verifique se o professor 
lhes enviou informação de estudo ou trabalhos.

Por último, MUITO IMPORTANTE, tire algum tempo por dia para 
descansar e fazer aquilo que gosta. Havendo mais de um adulto em 
casa, podem fazer isto à vez. Se está sozinho, aproveite o tempo que 
estão a dormir ou a fazer alguma atividade para si. Lembre-se que 
para cuidar deles terá também de cuidar de si. 
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O PODER DO COMPORTAMENTO NO 
CONTROLO DO COVID-19 

Dia após dia assistimos a um número crescente de casos 
confirmados, de casos suspeitos e em vigilância ativa pelo COVID-19. 
Dia após dia sentimos o apertar do cerco desta pandemia. Desde 
o seu surgimento na China no final de 2019, rapidamente e sem 
que nos apercebêssemos(?) assistimos à sua entrada catastrófica 
na Europa, invadindo Itália de forma descontrolada. Numa rota 
imparável, tal como a “Crónica da morte anunciada” de Gabriel 
Garcia Marques, rapidamente invadiu diferentes países europeus, 
a nossa vizinha Espanha, Portugal e este espaço recôndito onde 
vivemos: os Açores.  

Perante uma doença ainda pouca conhecida, sem vacina, nem 
perspectivas de quando será descoberta, há um recurso eficaz no 
controlo deste vírus. Um recurso ao alcance de cada um de nós. 
Um recurso que constitui o objeto de estudo da Psicologia. Um 
recurso que dia após dia, o Diretor Regional da Saúde nos recorda: 
o comportamento de cada um. 

No controlo do COVID-19 todos teremos de assumir o nosso 
papel. Os governantes tomando decisões que tirem partido das 
particularidades geográficas onde nos inserimos e cada açoriano 
assumindo as medidas de auto-cuidado necessárias. 

Neste tempo peculiar onde vivemos, nunca o comportamento 
assumiu tanto poder.  
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

DESDE O SEU SURGIMENTO 
NA CHINA NO FINAL DE 2019, 

RAPIDAMENTE E SEM QUE 
NOS APERCEBÊSSEMOS(?) 

ASSISTIMOS À SUA ENTRADA 
CATASTRÓFICA NA EUROPA, 

INVADINDO ITÁLIA DE 
FORMA DESCONTROLADA. 

”
”
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O QUE FAZER QUANDO AS FÉRIAS 
DEIXARAM DE SER OPÇÃO?

Por esta altura muitos de nós já estariam a iniciar alguns dias de 
descanso no período da Páscoa. Quis uma ameaça invisível com 
forma de vírus trocar-nos as voltas e impedir que desfrutássemos 
livremente destas semanas primaveris na companhia dos nossos 
filhos, da família, dos amigos. Tudo está em suspenso. As novas 
experiências. Aquela aventura com os miúdos ou com os amigos. 
Aquela viagem ao estrangeiro. Os passeios longos por estas ilhas 
deslumbrantes e por este belo país. As visitas aos familiares. Os dias 
de conforto e comodidade da casa dos pais ou dos avós.  

Não desanime!  

Para afastar esta frustração, comece por aceitar e compreender 
a situação. Preocupe-se em cumprir agora o seu dever como 
cidadão ficando em casa. Este esforço não é em vão. Foque-se 
em pensamentos positivos e naquilo que pode aprender com o que 
está acontecer e como pode ultrapassar. Pensar no que perdeu e 
no que poderia ter sido só alimenta a insatisfação e a angústia. Ao 
invés, “viaje no sofá”, reviva memórias de momentos agradáveis 
que passou para ajudá-lo a reduzir este descontentamento. Faça 
novos planos, um qualquer destino, sem data mas de preferência 
“cá dentro”.  

Acima de tudo mantenha-se em casa e em contacto com os seus 
porque ajuda-o a diminuir o distanciamento e a matar as saudades.  
Oportunidades não vão faltar! 

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos!  

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.
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Francisco Faria
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

PARA AFASTAR ESTA 
FRUSTRAÇÃO, COMECE POR 

ACEITAR E COMPREENDER
A SITUAÇÃO. PREOCUPE-SE EM 
CUMPRIR AGORA O SEU DEVER 

COMO CIDADÃO FICANDO 
EM CASA.

”
”
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COMO VIVENCIAR A CRISE ATUAL NOS 
LARES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS?

A notícia da prorrogação das medidas de isolamento físico para 
conter a propagação do vírus pode trazer desafios acrescidos a todos 
nós e, em espacial, aos Lares de Acolhimento de Crianças. Mais 
do que nunca, as crianças e jovens que se encontram integrados 
neste contexto precisam sentir-se seguras e confiantes. É, por isso, 
determinante operarmos pelo exemplo, transmitindo uma mensagem 
de genuína esperança, apoio e solidariedade: uma missão intrínseca 
aos profissionais desta área e às instituições que os representam.

Neste sentido, importa explicar, tantas vezes quantas as necessárias, 
a pandemia e a situação de isolamento; reforçar a importância dos 
comportamentos de segurança, higiene e etiqueta respiratória; 
validar os seus sentimentos e promover atividades de grupo que 
potenciem a sua exteriorização; fomentar momentos de relaxamento 
e bem-estar; atender especialmente às crianças e jovens que 
evidenciem sinais de ansiedade mais pronunciada e mobilizá-los 
para a responsabilidade coletiva e o trabalho em equipa. Juntos 
somos mais fortes!

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

É, POR ISSO, DETERMINANTE 
OPERARMOS PELO EXEMPLO, 

TRANSMITINDO UMA 
MENSAGEM DE GENUÍNA 

ESPERANÇA, APOIO E 
SOLIDARIEDADE: UMA

MISSÃO INTRÍNSECA AOS 
PROFISSIONAIS DESTA ÁREA 

E ÀS INSTITUIÇÕES QUE OS 
REPRESENTAM.

”
”
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COMO LIDAR COM O
CONFINAMENTO SOCIAL?

Na passada 5ª feira o Presidente do Governo Regional determinou 
fixar até ao dia 17 de abril, cercas sanitárias em cada um dos 
concelhos da ilha de S. Miguel. Em momentos de exceção, de 
particular exigência e desafiantes como o que atravessamos urge 
implementar medidas pouco convencionais como esta que foi 
preconizada. 

Do ponto de vista psicológico e embora as pessoas reajam de forma 
diferente à mesma situação, é expectável que esta decisão possa 
ter provocado mais ansiedade, medo e preocupação, Assim, perante 
o agravamento da situação do COVID-19 nos Açores e uma maior 
vigilância sobre as medidas de isolamento e distanciamento social 
é natural que as pessoas sintam dificuldade em lidar com este 
contexto, de grande exigência emocional e que impõe uma enorme 
capacidade de adaptação.

Desde o passado dia 18 de março a Delegação Regional dos Açores 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses tem partilhado sugestões que 
visem promover comportamentos pró-sociais/pró-saúde de forma a 
reduzir a ansiedade e o stress dos açorianos. Diariamente deixamos 
exemplos de atividades do que pode realizar a partir da sua casa, 
de forma a manter o mais próximo possível o seu funcionamento 
quotidiano e o seu bem-estar pessoal. É isto que necessita de 
(continuar) a fazer. Por mais difícil que tudo isto lhe poda parecer, 
lembre-se que o isolamento protege-nos, é fundamental para a 
contenção do vírus, para este efeito PRECISAMOS DA AJUDA DE 
TODOS.
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

DO PONTO DE VISTA 
PSICOLÓGICO E EMBORA AS 

PESSOAS REAJAM DE FORMA
DIFERENTE À MESMA SITUAÇÃO, 

É EXPECTÁVEL QUE ESTA 
DECISÃO POSSA TER 

PROVOCADO MAIS ANSIEDADE, 
MEDO E PREOCUPAÇÃO,

”
”
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PANDÉTICA

Imagine-se em Novembro de 2020, sentado à janela de um comboio 
de onde comtempla um cinzento nascer de dia. Os sons quotidianos 
da viagem quotidiana misturam-se com pensamentos diversos e com 
uma certa reflexão acerca do planeamento do dia cheio e importante 
que espera na sua organização. Às 07.39h sai da carruagem na 
estação do Oriente, em Lisboa, e às 07.41h a caminho do metro o 
ecrã do seu telemóvel fica repentinamente vermelho e nele surge a 
seguinte mensagem: 
 
“Cara Vitória, solicitamos que se desloque o mais rapidamente 
possível para a sua residência, cumprindo estritamente as regras 
de distanciamento físico e que nela permaneça até indicações em 
contrário. A saúde pública depende de todos.”   
 
Vivemos numa sociedade em que o respeito pela diferença, pela 
liberdade individual e pela privacidade são direitos e valores 
basilares. Contudo, na mesma sociedade, as pessoas recorrem a um 
conjunto diverso de tecnologias sem as compreenderem totalmente, 
sem terem consciência activa dos dados e informações (pessoais) 
que partilham ou com quem o fazem, colocando elas próprias 
em causa a (sua) liberdade e privacidade. Nesta sociedade, os 
algoritmos são responsáveis por tomar(mos) decisões, muitas vezes 
sem que disso tenhamos consciência, seja quanto fazemos uma 
compra ou quando elegemos os nossos representantes. Vivemos 
numa sociedade que trata a tecnologia por tu, mas não estabelece 
com ela uma relação íntima de conhecimento profundo das suas 
características, funcionamento ou intencionalidades.  
 
A partir desta realidade enfrentamos uma pandemia que nos obriga 
a questionar o nosso modo de vida. Considerando a informação 
disponível e numa sociedade baseada em princípios, seria de 
esperar que todos assumíssemos um comportamento responsável e 
pró-social, mantendo-nos isolados e, quando tal não fosse possível, 
assumindo comportamentos protetores que evitassem a transmissão 
do vírus. Contudo, não é isso que se verifica.  
 
Para além de uma resistência à alteração dos comportamentos, 
natural numa fase inicial; persistem mecanismos de simplificação 
da informação que levam à manutenção de comportamentos de 
risco; persistem movimentos de ocultação para evitar estigma; 
persistem mecanismos de culpabilização que visam encontrar 
responsáveis e penalizá-los como se isso nos colocasse a salvo; e 
persistem dificuldades na compreensão e aceitação da necessidade 
de comportamentos de proteção, por mais simples que possam 
parecer para alguns de nós. A persistência destas realidades é 

paradoxal, uma vez que nos guiamos por um modelo ético baseado 
na racionalidade do ser-humano, a partir do qual todos e cada um 
deveriam ser capazes de tomar as melhores decisões não apenas 
para si, mas também para a comunidade a que pertencem. 
 
Dos comportamentos que observamos e questionamos, emergem 
outras interrogações relativamente ao modelo ético que pauta 
o nosso comportamento enquanto cidadãos e comunidades, 
sobressaindo dicotomias entre interesses, públicos e privados. A 
evolução desta pandemia  e das suas consequências económicas e 
sociais, implicará uma reflexão sobre a qualidade da resposta à crise 
por parte dos sistemas democráticos quando comparada com a de 
sistemas menos democráticos, tal como nos obrigará a re-pensar o 
peso da auto-determinação e da privacidade quando está em causa 
a segurança e vida (individual e colectiva) dos cidadãos. 
 
Não tenhamos dúvidas, nos próximos meses será inevitável 
discutir-se por razões de saúde pública a utilização de tecnologia 
que coloca claramente em causa a nossa privacidade. Parte da 
discussão assentará na possibilidade de registo permanente de 
movimentos e contactos, tendente a uma eficaz rastreabilidade de 
situações, permitindo um progressivo levantamento de medidas tão 
significativas de confinamento, com forte impacto no bem-estar dos 
cidadãos e na economia. 
 
Os períodos de crise sempre trouxeram alterações aos valores 
individuais e/ou societais. A própria valorização do bem comum 
implica condicionamentos das vontades e garantias individuais. 
Em todo o caso, a ética corresponde a um conjunto de princípios 
e normas morais que podem orientar as nossas decisões em 
situações específicas. Importa por isso estabelecer à partida, sem 
condicionalismos e em função dos diversos cenários possíveis, 
quais os valores que devem predominar, prevenindo improvisações 
imponderações ou experimentalismos e garantindo que não 
perdemos a orientação fundamental da sociedade em que queremos 
viver. 
 
Assim, urge que discutamos abertamente cenários e perguntemos; 
Que modelo ético queremos adotar ou construir? Como podemos 
equilibrar a necessidade de decidir em função do bem-coletivo em 
circunstâncias excecionais como a desta pandemia, com regimes 
democráticos como o nosso? Não querendo partir das visões 
absolutas e inexpugnáveis dos regimes autoritários, que definem de 
modo totalitário o que é melhor para todos, como conseguiremos 
partir de valores não absolutos e de decisões participadas? Como 

0 6 . 0 4 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  E X P R E S S O 



PANDEMIA PágPág 133 

podemos promover uma ética com cidadania ativa e uma cidadania 
ativa com ética, potencialmente mais lenta na mudança de 
comportamentos, mas também mais rica, diversa e respeitadora, que 
responda às necessidades de saúde e de saúde pública de todos? 
Assim, urge que discutamos abertamente cenários que envolvam se 
e até que ponto estamos dispostos a perder privacidade, ainda que 
em condições excecionais, na procura da preservação da saúde e 
segurança e na promoção da economia ou do bem-estar.  
 
Caso nos demitamos deste debate, deve restar claro que estaremos 
a contribuir para maior erosão da confiança nas instituições 
democráticas, reforçando visões autoritárias que invariavelmente 
resultam em perdas maiores de auto-determinação e direitos. 
 
Se nos ler em Pequim em Março de 2020 e for um cidadão da 
República Popular da China não necessita de imaginar a história da 
Vitória. Compre um bilhete para um comboio chegue à estação “Beijing 
West” naquele horário. Receberá depois a SMS se tiver febre, febre esta 
controlada automaticamente enquanto caminha no átrio da estação. 
Receberá ainda a SMS se, não tendo febre, tiver viajado na mesma 
carruagem com alguém que tenha.   
 
Mesmo em contexto de uma complexa pandemia, não nos isolemos 
deste debate. Discutamos abertamente cenários. Agora.

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

NÃO TENHAMOS DÚVIDAS, 
NOS PRÓXIMOS MESES SERÁ 
INEVITÁVEL DISCUTIR-SE POR 
RAZÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA
QUE COLOCA CLARAMENTE EM 
CAUSA A NOSSA PRIVACIDADE. 

PARTE DA DISCUSSÃO 
ASSENTARÁ NA POSSIBILIDADE 

DE REGISTO PERMANENTE DE
MOVIMENTOS E CONTACTOS, 

TENDENTE A UMA EFICAZ 
RASTREABILIDADE DE

SITUAÇÕES, PERMITINDO UM 
PROGRESSIVO LEVANTAMENTO 

DE MEDIDAS TÃO SIGNIFICATIVAS 
DE CONFINAMENTO, COM FORTE 

IMPACTO NO BEM-ESTAR DOS
CIDADÃOS E NA ECONOMIA.

”

”
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CONTER O VÍRUS E A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA: UMA RESPONSABILIDADE 
DE TODOS!

A contenção do vírus obriga-nos a ficar cada vez mais isolados, 
contributo fundamental para vencermos esta ameaça. Porém, 
tal como a COVID-19, a violência doméstica pode afetar-nos a 
todos, sem exceção. Num momento de confinamento como o que 
estamos a viver, a nossa casa, local privilegiado para contermos 
a propagação do vírus, pode tornar-se insegura e desconfortável. 
Note-se que a violência doméstica é um crime público! Nós estamos 
em isolamento, mas os direitos humanos não.

Se este é o seu caso, fique atento aos sinais que podem anteceder 
comportamentos violentos, como a alteração do humor e expressões 
faciais; identifique divisões de maior segurança, com acesso ao 
exterior, e evite áreas como a cozinha ou a garagem, onde alguns 
objetos podem ser usados como armas; partilhe a sua situação com 
pessoas de confiança e identifique as que a/o poderão acolher caso 
necessite; ensine os seus filhos a pedir ajuda e defina um código 
para que saibam quando acionar este recurso; tenha consigo um 
telemóvel com os contactos importantes, nomeadamente os da 
ajuda especializada.

Lembre-se: travar o vírus e a violência doméstica é responsabilidade 
de todos nós!

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

NUM MOMENTO DE 
CONFINAMENTO COMO O QUE

ESTAMOS A VIVER, A NOSSA 
CASA, LOCAL PRIVILEGIADO PARA 

CONTERMOS A PROPAGAÇÃO 
DO VÍRUS, PODE TORNAR-SE 

INSEGURA E DESCONFORTÁVEL.
NOTE-SE QUE A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA É UM CRIME PÚBLICO! 
NÓS ESTAMOS EM ISOLAMENTO, 

MAS OS DIREITOS HUMANOS NÃO.

”
”
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COVID-19:  O DESAFIO DOS 
ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS!

Passado algum tempo, o Covid-19 continua a ser uma ameaça e 
nós os principais responsáveis pelo seu combate! Com efeito, o 
isolamento físico, especialmente numa época de reunião, afeto e 
esperança, como a Páscoa, é não só um ato de coragem, altruísmo 
e dever cívico, como também um ato de amor e respeito ao direito à 
vida, à nossa e à dos outros.

Neste seguimento, importa salientar que, em determinados 
contextos, como os Estabelecimentos Prisionais, o combate a esta 
pandemia tem exigido mudanças nas rotinas e práticas habituais, 
potenciando a exposição a situações de stresse e ansiedade e, por 
consequente a necessidade de repostas adequadas a cada situação.
Por esse motivo, é crucial mobilizar para a responsabilidade coletiva 
e para o trabalho conjunto; promover outras formas de contacto 
com os familiares e amigos; transmitir informação clara e direta às 
famílias, especialmente no que concerne ao plano de contingência 
adotado e à situação de saúde dos reclusos; e assumir a existência 
de sentimentos como culpa, revolta e incapacidade. E lembre-se, se 
este é o seu contexto profissional, por favor, cuide de si! Cuidemos 
de nós para podermos cuidar dos outros, independentemente da sua 
condição!

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses

1 4 . 0 4 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, 
O COMBATE A ESTA PANDEMIA 
TEM EXIGIDO MUDANÇAS NAS 

ROTINAS E PRÁTICAS HABITUAIS,
POTENCIANDO A EXPOSIÇÃO A 

SITUAÇÕES DE STRESSE E 
ANSIEDADE E, POR CONSEQUENTE 

A NECESSIDADE DE REPOSTAS 
ADEQUADAS A CADA SITUAÇÃO.

”
”
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AMOR EM TEMPOS DE PANDEMIA

O romance de Gabriel García Márquez, “Amor em tempos de cólera”, 
narra a história de Florentino e Fermina, que se apaixonam enquanto 
jovens. Não sendo aprovada esta relação pelo pai de Fermina, 
o casal mantém uma relação a distância, que vem a terminar, 
uma vez que Fermina não vê ali um futuro e apesar de todas as 
tentativas de Florentino. Fermina acaba por casar-se com Juvenal 
Urbino, um eminente médico que estava comprometido com a 
erradicação da cólera. Passadas mais de cinco décadas e já com 
Fermina viúva, Florentino e Fermina reencontram-se, construindo 
a relação que nunca tinham tido oportunidade de ter... Este célebre 
romance de García Márquez, podendo estar sempre sujeito a 
múltiplas interpretações, remete para a ideia da universalidade e 
da perseverança dos “bons sentimentos” e do amor, mesmo face à 
adversidade e a obstáculos aparentemente intransponíveis, como é 
o tempo e a distância.

“Metade da população mundial fechada em casa” não é propriamente 
uma manchete que pudéssemos imaginar ler no curso das nossas 
vidas. Estamos a viver tempos de exceção, cuja duração exata não 
podemos controlar e cujos impactos sociais e económicos são 
significativos. E nestes tempos de “cólera” é frequente assistirmos 
a comportamentos de irresponsabilidade e de egoísmo, pelos vistos 
não apenas a nível individual, mas numa dimensão que ascende 
à política europeia e internacional. Mas, em simultâneo, temos 
também assistido a comportamentos de generosidade, de empatia e 
solidariedade para com os próximos, muitos deles até desconhecidos, 
e temos beneficiado da ação das instituições e da ação individual 
dos outros e de milhares de trabalhadores que garantem que as 
coisas funcionam.

Nestes tempos de “cólera”, continuam os profissionais de saúde 
a trabalhar na linha da frente. Continuam disponíveis para a 
comunidade diversos serviços públicos e outros serviços, que vão 
desde os supermercados e restaurantes take away, até aos serviços 
de salubridade pública, não esquecendo os setores primário e 
secundário. Continuam os pais a ocupar os seus filhos em casa, 
ao longo de dias, e dos cuidadores que têm pessoas a seu cargo. 
Continuam voluntários disponíveis para servirem pessoas em 
situação de maior vulnerabilidade. Continuam as pessoas a manter 
laços de comunicação com as pessoas que lhes são significativas, 
assegurando que o isolamento é “apenas” físico. Continuam as 
autoridades nacionais, regionais e locais a cumprir a sua missão, 
incluindo na forma atempada e adequada à situação com que foram 
tomadas medidas. Continuamos todos, apesar da incerteza e da 
baixa perceção de controlo, a ter um sentido de continuidade entre 

o presente e o futuro. 

A psicologia tem evidenciado que, em situações de adversidade, se 
podem verificar movimentos de unidade e coesão nas comunidades. 
Pois, que os tempos que vivemos, em que todos temos de fazer a 
nossa parte no esforço de contenção da disseminação da epidemia, 
não nos façam esquecer a importância da empatia e da gratidão, no 
quadro do nosso sentimento de pertença à comunidade. E que isso 
nos incentive a encararmos o futuro com otimismo, confiando no 
conhecimento científico e valorizando a nossa ação e o que temos 
de melhor. Certamente que, ao contrário de Florentino e Fermina, 
não serão necessários cinquenta anos para nos reencontrarmos 
com o nosso modo de vida.
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira

A R T I G OA R T I G O

ESTAMOS A VIVER TEMPOS 
DE EXCEÇÃO, CUJA DURAÇÃO 

EXATA NÃO PODEMOS CON-
TROLAR E CUJOS IMPACTOS 
SOCIAIS E ECONÓMICOS SÃO 

SIGNIFICATIVOS.
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PANDEMOCRACIA

Vivemos um tempo novo, que esperamos provisório, mas pleno 
de incerteza. Não sabemos quanto tempo mais durará o nosso 
isolamento ou a pandemia. Qual o seu real impacto na saúde ou 
na economia do país e do mundo. Que sociedade resultará, que 
alterações ao nosso modo de vida, à forma de nos relacionarmos ou 
à nossa privacidade.  
 
Vivemos um tempo, a todos os níveis, desafiante. Enquanto ainda 
tentamos perceber como foi possível isto acontecer e esboçamos 
algumas reações na procura de quem culpar, unimo-nos na busca 
de respostas e soluções para um problema complexo e disruptivo. É 
curioso e reconfortante ver a confiança nos médicos e enfermeiros 
reforçada, a procura da ciência psicológica e dos psicólogos para 
nos orientar no labirinto de desafios que enfrentamos, o retomar do 
jornalismo de facto com um desvio do olhar das pessoas em relação 
à desinformação ou à pseudociência promovida por vendedores de 
emoções e disseminada por quem crê em soluções rápidas muitas 
vezes assentes em ‘estados de espírito’. Mesmo a confiança nos 
líderes políticos cresce ao ritmo da segurança que nos confere 
confiarmos nas nossas autoridades e na forma como gerem o medo, 
relegando para segundo plano aqueles que vendem ter, sozinhos, 
todas as respostas certas para tão complexa situação.  
 
Vivemos num tempo de incerteza. Um tempo que, sem meio 
termo, contribuirá para o reforço da democracia representativa, da 
confiança entre as pessoas e nações ou, pelo contrário, aumentará 
o número e tamanho dos muros entre nós. Sabemos, porém, que 
o tempo que vivemos será por nós sempre lembrado e que como 
Thomas Friedman identificou, há um novo a.C / d.C - um antes e 
depois da COVID-19. 
 
Um estudo do ICS e ISCTE, recentemente publicado, traz-nos 
dados interessantes para refletirmos sobre o futuro neste contexto 
de incerteza. Diz-nos que em Portugal são os mais jovens os que 
menos confiam na resposta das autoridades à pandemia e os 
que julgam que mais rapidamente ela será ultrapassada, trazendo 
ainda uma pista para o porquê deste aparente contrassenso: são 
também os mais jovens que exigem e estão disponíveis para 
medidas de restrição e controlo mais apertadas. Ou seja, os mais 
jovens parecem estar mais disponíveis para abdicar, em função do 
retomar de parte do quotidiano a.COVID-19 e da segurança da sua 
saúde. Efetivamente, com os dados que hoje possuímos, e antes de 
uma vacina eficaz e generalizada ou de um nível de imunidade que 
além de distante é também incerto, as medidas de restrição surgem 
como a propagada TINA (‘there is no alternative’) desta pandemia. 

As medidas de restrição, não o isolamento em que hoje cerca de 
metade do mundo se encontra. 
 
Em todo o caso, as medidas parecem ser, para já, bem aceites pelos 
cidadãos, ainda que qualquer delas impacte significativamente o 
bem-estar da população e a economia. Também por isso, importa 
atender a outras duas condições fundamentais para a sua eficácia: 
(1) Os fatores psicológicos associados à condição de isolamento 
(tensão entre a necessidade de terminar o isolamento e o medo daí 
resultante e exaustão do processo de isolamento); (2) a perceção e 
aceitação do risco pela capacidade de adaptação humana (vejam-
se as comunidades que habitam sopés de vulcões ativos ou a 
identificação com agressores - ‘síndrome de Estocolmo’). Estes 
fatores psicológicos e a necessidade de reabilitar a economia farão 
com que, mais cedo que tarde, decisores, mobilizadores sociais, 
agentes económicos e cidadãos pressionem para que haja um 
levantamento de restrições. E as soluções possíveis já se vislumbram 
e avizinham. Para proteger o bem maior da saúde e da vida e prevenir 
a falência da economia e os efeitos de confinamentos prolongados, 
começar-se-ão a colocar em pratos de balança restrições (hoje em 
Portugal ainda ‘pesadas’, amanhã veremos) vs propostas de registo 
e controlo digital de indicadores de saúde, movimentos ou contactos 
dos cidadãos (hoje em Portugal ainda ‘leves’, amanhã veremos). 
 
Provavelmente com maior apoio entre os mais jovens, poderemos 
caminhar para uma vertiginosa “normalização dos instrumentos 
de vigilância”, conforme define Yuval Harari, que, se não cuidada, 
atentará contra valores chave da democracia como a liberdade e a 
privacidade. Conforme advertem Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no 
livro hoje obrigatório “Como morrem as democracias”, a democracia 
depende, entre outros fatores, da auto-contenção dos eleitos. Ou 
seja, é necessário que os líderes reconheçam a importância dos 
seus adversários políticos, não limitando o contraditório, o direito 
à diferença e não utilizando instrumentos democráticos para 
enfraquecer o bom funcionamento das diversas instituições que 
fazem a democracia. 
 
Esta auto-contenção implicará que quaisquer medidas que venham a 
ser pensadas no sentido do registo e controlo digital de indicadores 
de saúde, movimentos ou contactos dos cidadãos (porque no cenário 
atual essa discussão tenderá a ser possível) impliquem também a 
discussão da criação de uma estrutura que coordene e faça a gestão 
de todos os dados a obter. Algo próximo de um ‘sindicato de dados 
pessoais´ que, nesse cenário, geriria eventuais dados sempre e só 
em função do melhor interesse dos seus proprietários – os cidadãos. 
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Esta estrutura teria obrigatoriamente que assegurar a informação e 
o consentimento de utilização de dados por parte dos cidadãos, bem 
como ser profundamente independente de quem governa ou procura 
o lucro e por isso  organizada em torno de três eixos fundamentais: 
a) integrar as/os melhores numa perspetiva científica e ética, 
congregando as áreas das ciências da saúde e comportamentais; b) 
integrar as/os melhores da cibersegurança prevenindo o cibercrime 
que advirá da reorganização do crime e do crime organizado nesse 
cenário; e c) a necessidade de preservar os valores da democracia 
introduzindo democracia na própria estrutura – permitindo por isso 
representatividade e, com rotatividade e limitação de mandatos, a 
eleição das/os melhores que o assegurem. 
 
Vivemos um tempo de incerteza. Mas, a democracia e os seus 
valores não podem cair na incerteza. Aqui, urge certeza. Urge 
convicção, coragem e ação para os defender de demagogos, 
autoritários e populistas que, pandémicos, não se farão rogados 
no aproveitamento das nossas hesitações, inseguranças e receios, 
contrapondo soluções ´rápidas´ e ´simples´ que nunca resultam 
positivas. 

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

PROVAVELMENTE COM MAIOR 
APOIO ENTRE OS MAIS JO-

VENS, PODEREMOS CAMINHAR 
PARA UMA VERTIGINOSA 

“NORMALIZAÇÃO DOS INSTRU-
MENTOS DE VIGILÂNCIA”, CON-
FORME DEFINE YUVAL HARARI, 
QUE, SE NÃO CUIDADA, ATEN-
TARÁ CONTRA VALORES CHA-
VE DA DEMOCRACIA COMO A 

LIBERDADE E A PRIVACIDADE.
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A RECUPERAR EM CASA DO COVID-19? 
SE SIM,  LEIA O QUE PODERÁ FAZER 
PARA ENFRENTAR ESTE DESAFIO

Na última 5ª feira existiam nos Açores 66 pessoas com infeção pelo 
COVID-19 isoladas em contexto domiciliário. Fazer a convalescença 
em casa pode ajudar a conter a propagação do vírus, protegendo 
todos os que correm o risco de ficar doentes e assegurando ainda 
que os serviços de saúde terão a capacidade para responder aos 
casos mais graves. Parece evidente que a maior parte das pessoas 
que recupera em casa terá melhores condições e sentir-se-á melhor 
do que numa situação de hospitalização mas será que é assim tão 
fácil? Ficar confinado a um espaço ainda mais reduzido dentro da 
própria casa, ouvir as pessoas que ama sem poder interagir com 
elas, ver o seu acesso às diversas atividades de rotina e de prazer 
diário limitadas podem afectar o seu humor e a forma como se sente, 
neste sentido, aceite que estes sentimentos são reacções normais à 
situação na qual se encontra e: 

• Concentre-se em fazer tudo o que é possível para melhorar
• Mantenha o contacto com o “mundo lá fora”, com familiares e 
amigos.

• Confie em si e nas suas capacidades. As pessoas são fortes e 
resilientes e, geralmente, têm as competências de que precisam para 
lidar com as situações difíceis como esta.

• Use o humor. O bom humor diminui a dor, relaxa os músculos e 
reduz a ansiedade.

 • Peça ajuda, não vai conseguir fazer tudo sozinho enquanto estiver 
a recuperar. 

• Mantenha pensamentos positivos e de esperança. Lembre-se 
que esta situação é temporária e confie que vai correr bem. Faça 
planos para o futuro – o que vai fazer quando estiver recuperado e 
a pandemia tiver acabado? Fique bem, pela sua saúde e de todos os 
Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses. 
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

PARECE EVIDENTE QUE A 
MAIOR PARTE DAS PESSOAS

QUE RECUPERA EM CASA 
TERÁ MELHORES CONDIÇÕES 

E SENTIR-SE-Á MELHOR
DO QUE NUMA SITUAÇÃO DE 

HOSPITALIZAÇÃO MAS 
SERÁ QUE É ASSIM TÃO FÁCIL?

”
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TU PERGUNTAS E ELES RESPONDEM. 

Recentemente, a FPF deu por concluídas, sem vencedores, as provas 
nacionais não profissionais, por se entender não estarem reunidas 
as condições de saúde pública para que clubes com estruturas 
amadoras possam treinar e competir em segurança. 

Para os atletas, o isolamento e a permanência de um ambiente de 
incerteza quanto ao regresso das competições pode criar quebra 
nas rotinas (exercício/sono), práticas alimentares desajustadas e 
sentimentos de medo e ansiedade.

Neste contexto, é importante seguir protocolos e guidelines de 
atuação e partilhar boas práticas. Aproveito, por isso, a ocasião para 
divulgar a interessante intervenção promovida pelo Pevidém Sport 
Clube que apostou no reforço da comunicação junto da comunidade 
desportiva, de modo a enfrentar estes problemas.  

A iniciativa, criada no âmbito do Dia Mundial da Saúde, teve como 
objetivo reforçar a disponibilidade dos responsáveis pelos serviços 
de psicologia, nutrição e preparação física, bem como esclarecer 
as dúvidas de atletas, treinadores, encarregados de educação e 
adeptos, durante o isolamento.

Sob o tema “Tu perguntas, eles respondem: que cuidados devemos 
ter nesta altura especial?”, os seguidores do clube enviaram as suas 
questões para o Facebook e Instagram da instituição, as quais foram 
depois respondidas pelos diversos especialistas, através de vídeos 
publicados nestas aplicações.

A somar à participação, foi notória a qualidade e pertinência das 
questões colocadas por pais e adeptos. As perguntas colocadas 
à psicóloga do clube, Sandra Lopes, focaram essencialmente a 
manutenção da saúde psicológica e a motivação dos atletas no 
treino em casa durante a fase de confinamento. Os três técnicos 
mostraram elevado rigor técnico e uma adequada capacidade de 
interação comunicacional. 

No plano psicossocial vai ser necessário continuar a proporcionar 
apoio à população, bem como dar atenção individualizada aos atletas 
e treinadores, ajudando-os a lidar com o stress, a redefinir objetivos 
e a traçar planos de treino psicológico ajustados ao contexto, sem 
perder a perspetiva de retorno à competição. 

Uma gestão de proximidade com a garantia de trabalho 
multidisciplinar, assegurado por profissionais certificados, são 
indicadores de prognóstico de sucesso desportivo. A intervenção 
psicológica, baseada em evidências científicas, é um requisito 

indispensável para se preparar o regresso às competições e para se 
atingir e sustentar o alto rendimento desportivo.
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Gaspar Ferreira
Vogal da Delegação Regional do Norte

A R T I G OA R T I G O

SOB O TEMA “TU PERGUNTAS, 
ELES RESPONDEM: QUE CUI-
DADOS DEVEMOS TER NES-
TA ALTURA ESPECIAL?”, OS 

SEGUIDORES DO CLUBE EN-
VIARAM AS SUAS QUESTÕES 
PARA O FACEBOOK E INSTA-

GRAM DA INSTITUIÇÃO, AS 
QUAIS FORAM DEPOIS RES-

PONDIDAS PELOS DIVERSOS 
ESPECIALISTAS, ATRAVÉS DE 

VÍDEOS PUBLICADOS NESTAS 
APLICAÇÕES.
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PANRESPOSTA 

“Antecipar o que acontecerá para depois explicar o que não 
aconteceu”, assim se referia Churchill à arte da previsão. Quando 
passam 50 dias do primeiro doente covid-19 confirmado em Portugal, 
convidamo-lo a refletir como no início de março perspetivava os dias 
que agora vivemos e como perspetiva, neste momento, o próximo 10 
de junho. Mudança, volatilidade e incerteza são marcas que cremos 
coletivas destes nossos 100 dias e que imaginamos presentes na 
sua reflexão. 
 
Muito mudou muito rápido. Muito continuará a mudar, avolumando 
e tornando prolongado no tempo o enorme desafio com que nos 
confrontamos. Perdemos e perderemos bastante. No nosso modo de 
viver, na economia e emprego, na nossa saúde física e, especialmente, 
psicológica. Mas não apenas perdemos e perderemos. Resilientes 
e adaptativos que somos como indivíduos e como comunidade, 
rapidamente nos unimos em torno dos recursos individuais e 
coletivos que melhor nos podem proteger e ajudar, demonstrando 
uma vez mais o que é claro para a evidência científica e pouco claro 
para algumas opiniões. Não é o pânico generalizado que emerge 
em situações como as que vivemos, antes comportamentos pró-
saúde e pró-sociais, de cuidado connosco, com os outros e como 
comunidade, acompanhados de manifestações de solidariedade e 
cooperação. Assistimos ainda a um positivo retomar da valorização 
de profissões e profissionais (jornalistas, forças de segurança, 
professores ou profissionais de saúde), das suas associações 
representativas (associações profissionais ou sindicatos) e da 
ciência (comportamental, económica ou da saúde). 
 
Sempre existiu no mundo quem explorasse medos, expectativas e 
sonhos dos outros. Sempre existiram vendedores de banha da cobra 
e de loções milagrosas que resolviam todos os problemas. Sempre 
existiu quem lucrasse com a manipulação dos outros e se aproveitasse 
da sua necessidade de acreditar em algo. Nada disso acabou, mas 
tem vindo a transformar-se. Nos últimos anos, caminhamos de 
“curandeiros” (que continuam a existir em algumas sociedades, 
onde, como seria de esperar, logo se descobriram variadas e 
miraculosas soluções simples para a covid-19) para “curandices”, 
a partir de personalidades carismáticas que conseguem fazer do 
placebo tratamentos milagrosos, vendidos como valiosos segredos 
de vida. Desde alguns tipos de coaches e outros especialistas com 
termos anglófonos, com a indução de uma ligação propositada à 
psicologia, até “terapeutas”, com enorme diversidade, cujos pontos 
comuns são as intervenções não baseadas na prova científica e a 
não regulação das suas atividades.  
 

Paralelamente, assistimos à forte pressão da União Europeia, em 
conjunto com outros países, para a liberalização dos atos das 
profissões de saúde, atendendo mais a razões económicas e de 
mercado do que à proteção dos cidadãos ou da saúde publica. 
O alicerce dessa pressão é o pressuposto de respeito pela auto-
determinação individual assente num também pressuposto de ampla 
literacia para as questões de saúde dos cidadãos. Um pouco como 
se todas as pessoas tomassem todas as suas decisões de forma 
informada, ponderada e totalmente consciente. Como se o papel dos 
intervenientes atrás descrito não fosse exatamente o de manipular 
as dificuldades, expetativas e crenças de cada um, vendendo 
soluções fáceis e mágicas para problemas complexos, tendo em 
vista objetivos que, não raras vezes, não são o melhor interesse de 
cada pessoa ou a saúde pública.  
 
A sociedade existe em função da necessidade de nos apoiarmos 
uns aos outros face à complexidade dos seus desafios. O papel 
dos profissionais e das profissões é esse, o de apoiar ou orientar 
as pessoas nas suas decisões. O seu valor central é promover o 
bem das pessoas com quem trabalham, não podendo ser apenas o 
mercado e o lucro as prioridades do seu exercício profissional. Esse 
será sempre, aliás, o papel primordial das associações profissionais: 
garantir que o exercício profissional vai no sentido de promover o 
interesse público, compromisso esse estabelecido com o Estado e 
condição central para a sua existência.  
 
E porque ninguém consegue, sozinho, tomar as melhores decisões 
(na saúde, justiça ou no desenho de uma futura habitação), 
precisamos uns dos outros, e sobretudo precisamos de confiar uns 
nos outros. Esta pandemia, com todo o seu lado negativo, tem tido um 
retorno positivo no reforço da confiança nos profissionais. Vemos as 
pessoas mais próximas dos professores, dos médicos, enfermeiros 
e farmacêuticos, dos agentes da autoridade, dos bombeiros e até 
dos políticos. Vemos o reconhecimento da importância da psicologia 
e dos psicólogos. E vemo-lo quando mais disso necessitamos, numa 
situação onde não há certezas, muitas vezes nem certos e errados 
claramente definidos, e em que urgem decisões informadas e 
plurais, construídas colegialmente por quem reconhece dúvida e por 
isso está disponível para discutir com outros. Aliás, Desconfiemos, 
portanto, quem nunca tem dúvidas. 
 
António Costa disse recentemente que “os políticos têm de evitar 
que a sua vontade se sobreponha ao conhecimento da ciência, 
precipitando decisões de que depois se arrependam”. Invistamos, 
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portanto, na ciência, na sua valorização e transferibilidade. Nos 
profissionais e nas suas organizações representativas. Que sejam 
suporte sólido, sério e confiável para que os Antónios de cada país 
e de cada momento encontrem os seus kairos (momento oportuno) 
nas decisões, algo que cidadãos, na procura de segurança, estão 
agora a fazer. Se assim for, estaremos sempre mais próximos de 
com menos perda, iniquidade e sofrimento vencermos desafios, 
epidemias e pandemias diversas. Os desafios destes 100 dias e os 
múltiplos e também exigentes dos dias que se lhes seguirão.  

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

A SOCIEDADE EXISTE EM 
FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE NOS 

APOIARMOS UNS AOS OUTROS 
FACE À COMPLEXIDADE DOS SEUS 

DESAFIOS. O PAPEL DOS 
PROFISSIONAIS E DAS PROFISSÕES 
É ESSE, O DE APOIAR OU ORIENTAR
AS PESSOAS NAS SUAS DECISÕES.
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O QUE FAZER SE É CUIDADOR DE 
ALGUÉM INFETADO COM A COVID-19
A RECUPERAR EM CASA?

No domingo passado escrevi sobre os desafios de alguém que está a 
recuperar em casa da COVID-19, assunto que ficou em aberto já que 
a maioria das pessoas que se encontra nesta situação partilha o seu 
domicílio com outros familiares. 

Se é cuidador de alguém doente procure apoiá-lo na sua recuperação. 
Mostre-se disponível para o ajudar no que for preciso e para escutar 
as suas preocupações. Transmita-lhe tranquilidade, confiança e bom 
humor.

Procure garantir que a pessoa doente descansa, mantém os 
contactos à distância com os familiares e amigos e que realiza 
atividades que gosta, dentro das suas possibilidades.

Monitorize sintomas de agravamento do estado de saúde. Conheça 
os sinais de alarme e, se os observar, accione os contactos de 
emergência. 

Todavia, lembre-se, que tão importante como cuidar da pessoa que 
está doente é cuidar de si. 

Proteja-se da contaminação pelo vírus mas também proteja a sua 
saúde psicológica. 

É normal sentir-se exausto, tenso, preocupado e ansioso. É 
igualmente normal sentir-se injustiçado, culpado ou incapaz. Aceite 
esses sentimentos e procure fazer o seu melhor, respeitando a sua 
própria necessidade de descansar e de fazer pausas. Não se sinta 
culpado por reservar tempo para si e lembre-se que cuidar de si 
permite-lhe cuidar de quem está doente. Fique bem, pela sua saúde 
e de todos os Açorianos! Um conselho da Delegação Regional dos 
Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

É NORMAL SENTIR-SE 
EXAUSTO, TENSO, PREOCUPADO 

E ANSIOSO. É IGUALMENTE 
NORMAL SENTIR-SE 

INJUSTIÇADO, CULPADO 
OU INCAPAZ. ACEITE

ESSES SENTIMENTOS E 
PROCURE FAZER O SEU MELHOR, 

RESPEITANDO A SUA PRÓPRIA 
NECESSIDADE DE DESCANSAR 

E DE FAZER PAUSAS.
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O DESAFIO DOS PAIS SEPARADOS 
OU DIVORCIADOS!

São inúmeros os desafios que, todos os dias, a pandemia nos coloca 
e, para os pais separados ou divorciados, o bom senso e a cooperação 
são ferramentas imprescindíveis para a promoção da segurança e 
bem-estar dos filhos. Excecionalmente, e atendendo a cada caso, 
pode ser necessário alterar temporariamente o acordo estabelecido 
no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais 
quer porque um dos progenitores se encontra infetado, quer porque, 
por via das vicissitudes do seu trabalho, um dos pais coloca os filhos 
numa posição de maior exposição ao risco de contágio, entre tantas 
outras razões.

Se é este o seu caso, lembre-se que ambos os progenitores assumem 
um papel fundamental na gestão da crise e na manutenção de um 
ambiente seguro para os filhos: seja flexível face às necessidades e 
constrangimentos do outro progenitor; trabalhe em equipa, evitando 
conflitos e julgamentos; e transmita uma mensagem coerente no 
que concerne às medidas de combate à Covid-19 e ao suporte tão 
necessário nesta fase de adaptação à nova modalidade de ensino.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores
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LEMBRE-SE QUE 
AMBOS OS PROGENITORES 

ASSUMEM UM PAPEL 
FUNDAMENTAL NA GESTÃO 

DA CRISE E NA MANUTENÇÃO 
DE UM AMBIENTE SEGURO 

PARA OS FILHOS
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AS PREOCUPAÇÕES COM OS ECRÃS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Ainda me recordo de, há uns anos, um pai com quem reuni dizer-me: 
“O problema do meu filho é excesso de electricidade” referindo-se 
ele, não a uma atividade motora desmesurada por parte do filho, mas 
sim a um uso excessivo das tecnologias digitais.

As dependências online e a preocupação que os mais novos 
desenvolvam um cérebro de sinapses condicionadas pelos ecrãs 
e/ou competências socioemocionais empobrecidas não é uma 
preocupação recente, mas acentuou-se nesta fase pandémica em 
que todos vivemos. Nunca como agora se passou tanto tempo 
“ligado” ao ecrã. A sua utilização por longos períodos de tempo, 
durante o dia, é agora uma inevitabilidade, na medida em que o 
confinamento obriga à sua utilização pelos mais novos, para fins 
educativos, recreativos e de socialização.

A escola vista como um local de aprendizagem, com instrumentos 
de cultura importantes para todos nós, sempre foi, em primeiro, 
um lugar de encontro, que agora passou, fisicamente, para o 
espaço virtual. Se olharmos para uma fotografia de uma sala de 
aula dos primórdios do século XX e outra do início do século XXI, 
não encontraremos grandes alterações. A não ser talvez o uso de 
electricidade. Contudo, nos últimos anos essas diferenças foram-
se acentuando. Cada vez mais salas de aula estão equipadas com 
computador e quadros interactivos. Ainda assim, os mais novos 
nos países com um maior PIB per capita e provenientes de um 
meio socioeconómico médio a alto já tinham, na generalidade, um 
maior acesso ao mundo online nas suas próprias casas, do que nas 
escolas que frequentam. São eles os nativos digitais. Precisamente 
por esse aspecto, a sua adaptação tecnológica terá sido facilitada, 
por estes dias, comparativamente com os pais que são, na sua 
maioria, imigrantes digitais. Não obstante, se a facilidade de 
aprendizagem relativamente às novas tecnologias nos mais novos 
parece sobressair, por outro lado, coloca-se a questão de como 
desenvolverão e integrarão eles os relacionamentos sociais online.
Estudos no campo da psicologia, prévios à fase pandémica, revelaram 
que a utilização intensiva da Internet está associada a níveis mais 
elevados de solidão e que tempo dedicado a relações virtuais, 
também apelidadas de “snacks sociais”, pode ter efeitos depressivos, 
contribuindo para o isolamento social dos seus utilizadores.

É conhecido o impacto que a solidão tem na saúde, não só mental, 
como também física, sendo apontada como um dos factores que 
conduz à redução de anos de vida. Assim, nesta fase, promover 

nos mais novos, interacções online com amigos e familiares com 
quem tenham mantido até agora relações em presença, poderá 
ajudar a prevenir o efeito da solidão, mais associada a relações 
exclusivamente virtuais. Quem está bem integrado socialmente está 
mais protegido quando crises como esta batem à porta. Apostar na 
promoção das competências socioemocionais dos mais novos não é 
um luxo. É uma questão de saúde.

Toda a cautela é pouca, nos dias que correm, no que a previsões diz 
respeito. Começando logo pela duração da pandemia e seus efeitos. 
O cenário parece apontar mais para uma maratona, do que para 
uma prova de sprint ou sequer de 10.000 metros. Uma questão 
que, a pouco e pouco, nos vamos colocando é a de como será o 
mundo pós-covid-19? O que parece evidente é que será diferente. O 
ambicionado regresso à normalidade, ainda que progressiva, parece 
utópico, pois o mundo está a transformar-se e muito, com a extensão 
e a dimensão das mudanças em curso, por vezes dolorosas. 

Quanto mais vertiginosas são as mudanças, mais o ser humano sente 
necessidade de atribuir um significado ao que está a acontecer. 
Perante uma crise sanitária sem precedentes, na nossa geração, 
importa transmitir aos mais novos uma mensagem de esperança e 
salientar a importância da cooperação, as quais deverão prevalecer 
sobre o medo. Grandes eventos globais, como guerras, pandemias, 
crises, revoluções e rupturas constituem também uma oportunidade 
única, ao proporcionarem a criatividade necessária para resolver 
problemas desafiantes, criar novas tendências ou aprofundar as 
existentes.

2 8 . 0 4 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  P Ú B L I C O  ( Í M PA R )

Raquel Raimundo
Presidente da Delegação Regional do Sul
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O DISTANCIAMENTO SOCIAL,
O ISOLAMENTO E A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Todos nós, enquanto seres humanos, estamos condicionados a tomar 
decisões e a comportarmo-nos utilizando heurísticas e enviesamentos 
que funcionam como shortcuts para automatizar o comportamento, 
permitindo-nos sermos muito céleres e poupar apenas a proporção. 
Continuam a morrer muito mais pessoas diariamente por outras causas, 
mas não são notícias, e podemos, assim, desvalorizar a probabilidade, 
nesta fase, de padecer de outros males.

Outro enviesamento, é o de avaliarmos as situações de acordo com os 
nossos pontos de referência. Para quem está contagiado ou vive de 
perto situações de doença ou mesmo de fatalidade, esta doença é muito 
mais complexa do que para quem se mantém a salvo. Tal terá efeitos nos 
tipos de comportamento que as diferentes pessoas podem adotar em 
termos das regras de isolamento social, por exemplo.

Enviesamento interessante para este contexto é o da existência de um 
gap entre a nossa intenção e o nosso comportamento. Até colocamos no 
Facebook uma notificação “eu fico em casa” e podemos ter a melhor das 
intenções, mas depois torna-se diariamente imperioso sair, e há sempre 
uma razão imperiosa, a ida ao supermercado, à farmácia, à peixaria, ao 
talho…

Também a nossa tendência para procurarmos evidências confirmatórias 
às nossas opiniões tem destaque na situação atual. Talvez por aqui se 
expliquem as diferenças de perspetivas acentuadas entre quem considera 
estarmos perante uma situação alarmante, acentuando o número 
exponencial de contágios e mortes; e quem considera que as medidas 
de isolamento são excessivas tendo em conta a baixa percentagem 
na população geral ou comparamos energia. Estes mecanismos têm, 
contudo, alguns revezes, dado que prejudicam a tomada de decisão 
lógica e racional, munida de todos os factos para uma tomada de decisão 
objetiva, não emocional e que maximize proveitos.

Esta pandemia põe-nos à prova na nossa humanidade, na nossa 
capacidade de superarmos a nossa própria condição e contrariarmos 
os nossos erros e enviesamentos, que são muitos. Destaco alguns, que 
deixo para reflexão.

Desde logo, o efeito de tomarmos decisões e elaborarmos conhecimento 
com base na informação que temos acessível no momento. A 
massificação de informação sobre a pandemia nos media faz com que a 
saliência dos números atinja proporções maiores do que são, de facto. E 
que julguemos, por exemplo, uma probabilidade de contágio muito maior 
do que efetivamente é. Não retiro daqui a gravidade da situação, apenas 
a proporção. Continuam a morrer muito mais pessoas diariamente por 
outras causas, mas não são notícias, e podemos, assim, desvalorizar a 

probabilidade, nesta fase, de padecer de outros males.

Outro enviesamento, é o de avaliarmos as situações de acordo com os 
nossos pontos de referência. Para quem está contagiado ou vive de 
perto situações de doença ou mesmo de fatalidade, esta doença é muito 
mais complexa do que para quem se mantém a salvo. Tal terá efeitos nos 
tipos de comportamento que as diferentes pessoas podem adotar em 
termos das regras de isolamento social, por exemplo.

Enviesamento interessante para este contexto é o da existência de um 
gap entre a nossa intenção e o nosso comportamento. Até colocamos no 
Facebook uma notificação “eu fico em casa” e podemos ter a melhor das 
intenções, mas depois torna-se diariamente imperioso sair, e há sempre 
uma razão imperiosa, a ida ao supermercado, à farmácia, à peixaria, ao 
talho…

Também a nossa tendência para procurarmos evidências confirmatórias 
às nossas opiniões tem destaque na situação atual. Talvez por aqui se 
expliquem as diferenças de perspetivas acentuadas entre quem considera 
estarmos perante uma situação alarmante, acentuando o número 
exponencial de contágios e mortes; e quem considera que as medidas 
de isolamento são excessivas tendo em conta a baixa percentagem na 
população geral ou comparativamente com situações anteriores mais 
graves: cada um vê os números que quer ver e desvaloriza os que 
infirmam as suas convicções.

Mas há um mecanismo que gostava de destacar. Contrariamente ao que 
nos diz a teoria da racionalidade clássica, nós, humanos, não agimos 
sempre para maximizarmos os proveitos próprios. E tal está refletido 
na cadeia de apoio social a que temos assistido. Os seres humanos 
são capazes das melhores ações, em prol dos outros. Os profissionais 
de saúde estão na linha da frente, deixando para depois’ o cuidado da 
própria família. Várias organizações passaram a produzir os produtos 
necessários no combate à pandemia. Há informação jurídica disponível, 
webinars de formação gratuitos, avaliações online. Há toda uma 
abordagem de responsabilidade social ímpar que nos conforta.
Afinal, vale a pena termos enviesamentos e sermos humanos.

3 0 . 0 4 . 2 0 2 0  |  L I D E R A N Ç A  N O  F E M I N I N O

Susana Almeida Lopes
Vogal da Direcção Nacional da OPP
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COVID-19:  O EXEMPLO DA ENFERMARIA 
COVID-19,  NO NORDESTE!

Passaram-se quase dois meses e os desafios da pandemia 
parecem ser agora maiores: se antes, as cercas sanitárias nos 
obrigavam a ficar em casa, na nossa maioria, limitando as relações 
concelhias, agora, sem cercas em cinco concelhos, aumentam a 
nossa responsabilidade e o compromisso com o nosso dever cívico: 
protegermo-nos uns aos outros. 

Sigamos o exemplo da enfermaria COVID-19, no Nordeste. No único 
concelho onde a cerca ainda se mantém e onde um maior número de 
cidadãos tenta vencer a infeção, os profissionais desta enfermaria, 
na sua grande maioria sem a possibilidade de dormir nas suas 
casas, não só prestam os cuidados de saúde necessários, como o 
fazem cantando, contando piadas, partilhando as suas angústias, 
mas sobretudo conferindo alegria e esperança num ambiente onde 
o cansaço, as saudades e o medo de ser vencido pela doença estão 
quase sempre presentes. Camuflados pela proteção dos fatos que 
usam, os utentes identificam-nos pela voz, pela gargalhada, pela 
piada atrevida ou pelos olhos ternos e alegres. A todos, o nosso 
muito obrigada, pelo profissionalismo, pelo compromisso com a sua 
missão e pelo exemplo de alegria e esperança.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses

2 8 . 0 4 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores
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CAMUFLADOS PELA PROTE-
ÇÃO DOS FATOS QUE USAM, 

OS UTENTES IDENTIFICAM-NOS 
PELA VOZ, PELA GARGALHADA, 

PELA PIADA ATREVIDA OU 
PELOS OLHOS TERNOS 

E ALEGRES.
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PANMEMÓRIA 

Distanciamento histórico. No editorial da última Courrier Internacional, 
Rui Tavares Guedes afirma que só com distância poderemos avaliar 
com exatidão os impactos de determinados acontecimentos na 
evolução da humanidade. Exemplifica com 2001 questionando 
se, a esta distância, continuaremos todos a considerar que o 11 
de Setembro foi o acontecimento mais definidor da humanidade 
nesse ano, face à integração da China na Organização Mundial de 
Comércio também em 2001 e à sua subsequente ascensão global 
que, provavelmente, a conduzirá no futuro a primeira potência do 
Mundo em diversas áreas. 
 
Temos um pouco mais de 100 dias da crise que vivemos, 8 semanas 
da declaração de pandemia covid-19 pela Organização Mundial 
de Saúde. Hoje será difícil acreditarmos que nos próximos anos 
possamos considerar algo em 2020 como mais marcante para a 
humanidade que a covid-19. Percecionámo-lo sem o necessário 
distanciamento e sem termos uma visão clara do que sucederá nos 
próximos meses e anos relativamente ao vírus, às consequências 
sócio-económicas e psicológicas do isolamento de uma parte 
significativa da população mundial, aos impactos nas democracias 
e organizações internacionais e, finalmente, ao impacto do debate e 
da cada vez mais evidente introdução de sistemas de monitorização, 
rastreabilidade e controlo de contactos entre cidadãos. Este último 
ponto, pelo que acarreta em torno do modelo ético de sociedade 
e pelo impacto nas pessoas, na sociedade e nas suas instituições 
deve preocupar-nos e pode muito bem, quando olharmos 2020 com 
distanciamento histórico, competir com a covid-19 em torno do seu 
impacto na humanidade. E, sendo assim, choca alguma volatilidade 
e falta de clareza na discussão / decisão neste âmbito. 
 
No início de 2018 começaram a surgir notícias sobre a análise de 
dados pessoais como instrumento de controlo e classificação de 
pessoas, na China. Na altura as reações foram de espanto e de crítica 
para com as instituições e dirigentes da China, que frequentemente 
testava estas tecnologias em regiões específicas do país, regiões 
essas frequentemente palco de conflitos ou ameaças. Ou seja, como 
invariavelmente sucede, a segurança a justificar o recurso a estas 
medidas.  
 
Longe dos países ocidentais, este facto foi tratado um pouco à 
semelhança do que aconteceu com o início da actual pandemia em 
Wuhan. Como algo rotulado Chinês e que dificilmente chegaria ou 
seria possível nos apelidados “países ocidentais”. E, nem quando as 
tecnologias de monitorização foram sendo utilizadas no continente 
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asiático, à medida que o vírus avançava, incluindo em países com 
instituições e tradição democrática, se discutia ou sequer questionava 
que pudesse ser uma hipótese na Europa ou nos Estados Unidos da 
América. Não trocaríamos segurança por privacidade.  
 
Contudo, quando em março nos fomos confrontando, em Portugal, 
com a dimensão do desafio pandémico e o impacto económico 
subjacente, começaram, de forma “envergonhada”, a surgir algumas 
notícias a este propósito. Afinal a utilização deste tipo de tecnologia 
era já discutido em alguns países, mas que nunca se avançaria com 
medidas desse tipo que não fossem absolutamente voluntárias. Ou 
seja, apenas seria vigiado quem o desejasse. Confuso? Como já 
há muito nos mostra a evidência da ciência psicológica, o “desejo 
consentido”, ou seja, o facto de aceitarmos o assunto e de nele 
pensarmos, rapidamente nos pode impulsionar em direção à 
sensação de necessidade.  
 
Assim chegamos ao dia 3 de abril onde foi notícia no Público que 
a Google passaria a partilhar informação sobre os movimentos 
dos cidadãos utilizadores das suas ferramentas e plataformas 
para “ajudar a travar a propagação” da covid-19. Ao crescente 
debate sobre a necessidade de “reabrir a economia” e ao “desejo 
consentido” juntava-se um mote. Contudo, parece existir um 
evitar de discutir abertamente o tema e envolver as ciências mais 
relevantes (o direito, as ciências comportamentais e da saúde e a 
cibersegurança). Hoje, a discussão começa a preencher horários 
nobre da televisão, mas continua fora do debate político embora os 
testes da tecnologia já se tenham iniciado. Aqui chegados, cumpre 
perguntar, como foi possível que assim evoluíssemos sem nunca 
discutir e escrutinar o essencial? 
 
Partimos de uma premissa que já há muito é considerada falsa. 
Que a tecnologia tem valor neutro e que apenas a sua aplicação 
pode ser positiva ou negativa. Nada mais falso. A mera existência 
da possibilidade tecnológica de rastrear os movimentos e contactos 
das pessoas nada tem de neutro e não duvidemos que existindo, 
a possibilidade da sua aplicação vai sempre depender dos pesos 
de uma balança. No limite, não será o caso desta pandemia, mas, 
mais tarde ou mais cedo, existirá uma ameaça que justificará a sua 
utilização e, possivelmente, legitimará a sua aplicação. Simplesmente 
porque sim, porque é um instrumento possível e, eventualmente, 
eficaz. E vale pouco a voluntariedade na utilização da tecnologia, 
já que a história e a ciência também nos ensinam o poder do medo 
e que a forma como se coloca a questão é determinante para a 
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resposta à mesma. A pressão social fará o resto.  
 
Vamos ter (em bom rigor, já temos) esta tecnologia entre nós e urge 
que esta não coloque em causa os nossos valores de privacidade e 
de respeito pela autonomia individual. Tal apenas será possível com 
o recentrar do debate no essencial: quem terá acesso aos dados e 
como se garantirá que estes serão geridos de acordo com o interesse 
dos seus proprietários, os cidadãos. Acreditamos que o caminho 
passará pela criação de uma entidade não dependente do Estado ou 
de qualquer entidade privada, que funcione democraticamente e seja 
independente de (potenciais) interesses políticos ou económicos. 
Não sendo assim, é possível que pós ou ainda em pandemia nos 
tenhamos que debruçar sobre as consequências negativas para o 
nosso modo de vida desta tecnologia.  
 
Esperamos que, com distanciamento histórico, possamos olhar 
para este momento como um enorme desafio superado através 
de responsabilidade e respeito pelo auto-determinação. De outro 
modo, se embarcarmos em sistemas de controlo e monitorização 
não suficientemente enquadrados  e escrutinados, poderemos 
esperar impactos imprevisíveis, de tal modo que o distanciamento 
histórico marque 2020 como o ano em que aceitamos, sem de facto 
o saber, que não mais caminharemos na direção da igualdade de 
oportunidades, pois que alguns poderão vigiar e dominar os demais.  

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

ASSIM CHEGAMOS AO DIA 3 
DE ABRIL ONDE FOI NOTÍCIA 
NO PÚBLICO QUE A GOOGLE 

PASSARIA A PARTILHAR 
INFORMAÇÃO SOBRE OS 

MOVIMENTOS DOS CIDADÃOS 
UTILIZADORES DAS SUAS 

FERRAMENTAS E PLATAFORMAS
PARA “AJUDAR A TRAVAR 

A PROPAGAÇÃO” DA COVID-19.

”
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E AGORA?

Em Física, a primeira lei de Newton diz grosso modo que um objeto 
em estado de repouso permanece em repouso e um objeto em 
movimento move-se com a mesma velocidade e na mesma direção, 
a menos que lhe seja aplicada uma força contrária significativa. 
Tal como outros conceitos da Física, a designada lei da inércia 
tem alguma “transferibilidade” para a análise das dinâmicas do 
comportamento humano e, na realidade atual de pandemia, permite-
nos questionar se, após tudo isto, ou seja, após toda esta “força” a 
que estamos sujeitos, voltaremos ao nosso estado inicial... 

Apesar de termos iniciado uma trajetória de retoma de múltiplas 
atividades, neste equilíbrio permanente entre a contenção da 
epidemia e a tentativa de recuperação de alguma normalidade, 
permanece uma incerteza sobre vários aspetos da nossa vida. 
Vamos conviver com o vírus nos próximos tempos, sendo que, não 
existindo imunidade de grupo, nem terapia específica, nem vacina, 
a única arma que por enquanto continuamos a ter para lidar com 
esta ameaça é o nosso comportamento. Permanecemos, em suma, 
numa situação em que as exigências são elevadas e a capacidade de 
controlo da situação ainda é frágil. 

A magnitude de toda esta experiência, quer de confinamento, 
quer de viver sob uma ameaça, terá necessariamente impactos 
psicossociais. Todos os dados disponíveis, incluindo de experiências 
anteriores semelhantes, mostram que uma situação desta 
natureza tem efeitos, desde logo na probabilidade do aumento de 
alterações no funcionamento com significado clínico e perturbações 
psicológicas. Mas esta não é uma relação linear ou simples, já que é 
mediada por outros fatores, sejam individuais (experiência anterior, 
características de personalidade) ou socioeconómicos - bem 
sabemos que o desemprego ou a pobreza que decorrem da recessão 
tem consequências muito significativas para a saúde psicológica e 
para a construção da identidade pessoal. 

Mas há um outro plano de análise, que não tem a ver com separar 
de forma categorial as pessoas entre as que têm perturbações 
ou não, e que envolve outras questões igualmente importantes: 
como nos vamos relacionar uns com os outros? Como vamos 
trabalhar? Ou até, como nos vamos relacionar connosco próprios, 
por exemplo em termos de autoconhecimento, noção do tempo e 
vulnerabilidade, mundividência e procura de significado?... Isto faz 
com que, além da intervenção sobre as perturbações, se coloque a 
questão da prevenção e da promoção, e especificamente de quais as 
competências que as pessoas devem ter para lidarem com os novos 
desafios da vida, incluindo o autoconhecimento, a gestão do stress, 

as competências socioemocionais e interpessoais ou ainda a gestão 
da carreira. 

Para respondermos a todas estas questões, e portanto promovermos 
a adaptabilidade e a autodeterminação das pessoas, teremos de 
pensar nas dimensões do acesso aos serviços e às intervenções, 
bem como da melhor organização da resposta a ser dada às 
solicitações. E nesse sentido, tem um papel central a infraestrutura 
humana e material para dar resposta aos desafios, mas também 
a organização permanente da natureza, formato e estratégias de 
intervenção, a qual não se restringe ao setor da saúde, mas envolve 
os locais de trabalho, as escolas e a comunidade.

Se a lei da inércia se aplicará ou não a esta realidade e portanto 
voltarmos a tudo como era antes, só será possível verificar muito 
tempo depois de a pandemia estar “resolvida” e o vírus totalmente 
controlado, algo que não será para breve. Por isso, com estado de 
emergência ou sem ele, lidar com os efeitos da pandemia na saúde 
psicológica continuará a ser um desafio central para todos nós, 
indivíduos, serviços e comunidades.

1 3 . 0 5 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  D A  M A D E I R A

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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PANLEGITIMIDADE

O hindsight bias ou enviesamento de retrospetiva, à falta de melhor 
tradução, ajuda a explicar porque é que algo que acontece é por 
nós sentido como mais provável e possível do que era antes de 
acontecer. Porque é que era difícil imaginar um smartphone há 20 
anos como hoje é difícil imaginar o mundo e o futuro sem eles. 
Ou a democracia. E veremos se não acontecerá o mesmo com os 
sistemas de controlo e rastreabilidade de movimentos e contactos 
de cidadãos. 
 
A democracia não foi a forma de governo mais comum ao longo 
da história da humanidade. Mesmo olhando para o mundo atual, 
a maioria das pessoas não vive em países com democracias 
consolidadas e até os democratas são seus críticos. Ainda assim, 
como questionou Churchill, haverá algum modelo de organização da 
sociedade melhor?  
 
Na verdade, a democracia desenvolve-se como uma forma de 
governo preferencial nos países mais desenvolvidos muito pela 
necessidade de controlo da informação. O grande desenvolvimento 
tecnológico e científico do século XX trouxe maior complexidade à 
vida das pessoas e das comunidades. Pode argumentar-se que as 
raízes da valorização do indivíduo estão na revolução francesa. Em 
bom rigor, porém, o grande desenvolvimento da democracia acontece 
bem mais tarde porque antes do século XX, poucos dominavam todo 
o conhecimento, pelo que poucos dominavam muitos. A história do 
mundo foi assim construída com o domínio pelo medo e a partir 
de uma grande assimetria de conhecimento e de possibilidade de 
acesso ao mesmo.  
 
Com o desenvolvimento tecnológico e a cada vez maior necessidade 
de especialização, começou a ser impossível poucos dominarem 
toda a informação. Esta foi a grande oportunidade para uma forma 
de governo em que todos, de algum modo, participassem, porque as 
necessidades e a acessibilidade ao conhecimento assim o ditavam. 
Foi a grande oportunidade da democracia e uma significativa 
maioria dos países desenvolvidos até ao início do século XXI 
criaram e consolidaram regimes democráticos. No entanto, também 
por darmos por adquirida a democracia pelo enviesamento atrás 
descrito, tem-se assistido a um progressivo enfraquecimento da 
mesma em alguns países, parecendo que algo está a mudar. 
 
Com o grande desenvolvimento das tecnologias da comunicação, 
da inteligência artificial e os progressos na área do big data, tem 
sido possível obter e trabalhar uma cada vez maior quantidade de 
informação, de forma cada vez mais eficiente. Sem uma ampla 

e participada reflexão das implicações destes processos, muito 
rapidamente poucos parecem poder voltar a dominar a maior parte 
da informação do mundo e, adivinha-se, dominarem deste modo o 
mundo. Poucos e com motivações bem distintas. Uns, simplesmente 
devido ao ‘poder pelo poder’. Outros, com objetivos claramente 
económicos. E ainda outros porque, perigosamente, acreditam que 
são os mais capazes de definir o melhor para todos. Por muito 
que estes últimos pareçam mais legitimados, podem ser os mais 
nefastos porque, como a ciência nos informa, acreditando eles nisso 
mais facilmente fazem outros acreditar no mesmo.  
 
A riqueza da humanidade está na sua diversidade, pelo que ninguém 
é dono da razão quando se trata do bem de todos e por isso de 
cada um. Mas hoje, com o controlo da informação, com uma certa 
‘ditadura dos dados’, começamos a acreditar que sim, que existe 
uma resposta certa para todos e que por isso é legítimo promovê-la, 
para o bem de todos. Urge que desconfiemos de quem tem certezas 
sobre tudo e que sejamos muito críticos e reflexivos em relação à 
ideia de fornecer constantemente dados a alguns, poucos, com fins 
não claramente definidos e/ou legitimados. Temos, portanto, que 
encontrar formas de gerir os dados.  
 
Formas que, desde logo, evitem que os dados obtidos das mais 
diversas formas sejam utilizados para potenciar o impacto de 
qualquer interesse particular. Isto tem sido particularmente visível 
nos resultados de várias eleições em países democráticos, com 
aqueles que têm menos escrúpulos e que mais dominam este 
tipo de comunicação, a ganharem vantagem sobre os outros pela 
sua utilização e não pelo debate que fazem das suas propostas. 
E formas que previnam a exponencial polarização de opiniões. As 
pessoas assumem cada vez mais certezas e extremismo nas suas 
posições por acederem a cada vez mais informação que suporta 
as suas crenças e desejos, dando uma falsa sensação de verdade 
e unanimidade em relação às mesmas. Paradoxalmente, com o 
aumento do potencial de informação, estamos mais focados em 
verdades absolutas, em clivagens tipo ‘esquerda/direita’, em certos 
e errados, resumidamente um mundo de muitas cores a reduzir-se 
cada vez mais a preto e branco.  
 
A estes dois grandes perigos para a democracia junta-se o mais 
que provável desenvolvimento das tecnologias de rastreabilidade de 
movimento e contactos de cidadãos. Esta tecnologia já existe e fala-
se agora da sua possível implementação em países com democracias 
consolidadas. Razões à parte da sua utilização, colocam-se algumas 
questões face a esta tecnologia. Desde logo será maior a qualidade 
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e quantidade de dados sobre cada um de nós, proporcionando maior 
potencial de influência direta nos nossos gostos, escolhas e opiniões. 
Será, também por isso, maior o potencial poder de alguns sobre 
muitos e consequentemente a potencial emergência de um certo 
absoluto maioritário que poderá colocar em causa a diversidade de 
opiniões e condicionar a liberdade e autonomia individual, bases do 
modelo ético da nossa sociedade, da democracia e até do equilíbrio 
do nosso mundo atual.  
 
Por isso cremos que debater se a pandemia que enfrentamos pode 
justificar ou não a utilização destas medidas de rastreamento é 
frágil. As opiniões serão mais ou menos positivas em função da 
maior ou menor perigosidade percebida com a evolução do vírus 
e da doença. Mas bem sabemos que, num amanhã talvez mais 
próximo do que esperamos, além da tentativa ilegal da sua utilização 
com fins económicos ou de limitação da privacidade de algumas 
pessoas, alguém acenará com esta tecnologia para conseguirmos 
controlar pessoas com determinadas características, deter um 
homicida, prevenir fenómenos terroristas ou garantir a segurança 
de alguém ou de algum local. Tornando-se parte do quotidiano, será 
cada vez mais difícil discordar da sua aplicação. Temos por isso que 
nos preocupar imediatamente com a prevenção da má utilização dos 
dados e promoção da sua proteção, garantindo que estes só poderão 
ser utlizados no melhor interesse dos seus proprietários: cada um 
de nós.  
 
Neste sentido já propusemos e insistimos na criação de uma 
entidade totalmente independente de Estados e de grupos 
económicos, composta por personalidades eleitas democraticamente 
e com competências técnicas adequadas às necessidades – 
cibersegurança, ética, direito, psicologia e outras ciências sociais 
e da saúde. Esta entidade centralizaria e faria a gestão de todos 
os dados recolhidos, utilizando-os de acordo com os princípios 
de paternalismo libertário conforme Richard Thaler propõe – a 
possibilidade das instituições influenciarem um comportamento mas 
só e só se respeitando a liberdade de escolha e o comportamento 
dos cidadãos dela resultante.  
 
A democracia e os cidadãos precisam de algoritmos de gestão de 
informação que permitam liberdade de escolha e que deem aos 
cidadãos acesso ao contraditório, ao contrário do que tem sucedido. 
Algoritmos que mostrem também b e c mesmo que só se procure 
(e acabe por escolher) a. Precisamos de algoritmos que promovam 
as diversas cores do mundo e não que forcem o preto ou branco. O 
melhor interesse de cada um de nós, verdadeiros proprietários dos 
nossos dados, é sermos ajudados a ser mais iguais a nós próprios e 
não mais como aquilo que poucos gostariam que nós fossemos. Só 
e só isto legitima a utilização dos nossos dados e poderá resultar no 
melhor interesse de todos e de cada um. Miguel Ricou  / Tiago Pereira

Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 
Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP

A R T I G O

A RIQUEZA DA HUMANIDADE 
ESTÁ NA SUA DIVERSIDADE, 
PELO QUE NINGUÉM É DONO 

DA RAZÃO QUANDO SE TRATA 
DO BEM DE TODOS E POR ISSO 

DE CADA UM.

”
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COVID-19:  O PODER DO NOSSO 
COMPORTAMENTO!

Depois de algum tempo, e ainda que de forma gradual, começamos a 
retomar algumas rotinas tão elementares para a promoção do nosso 
bem-estar, como o regresso ao trabalho (ou ao local de trabalho), 
as caminhadas, os passeios de carro e os banhos de mar, por 
exemplo. E se é verdade que nos sabe bem poder vivenciar todas 
essas experiências, também é verdade que elas só continuarão a 
fazer parte das nossas vidas quanto mais conscientes estivermos 
da sua efemeridade.

Hoje, mais do que nunca nestes últimos dois meses, é preciso 
agirmos com responsabilidade e respeito. Responsabilidade para 
continuarmos a cumprir as medidas de distanciamento social, 
etiqueta respiratória, uso de máscara e higienização das mãos. 
Respeito para que, zelando pelas nossas vidas e pela vida dos outros, 
possamos usufruir dos ganhos que já conseguimos obter na luta à 
Covid-19 e dos que ainda viremos a alcançar.

Lembre-nos, sempre, que o melhor trunfo no combate ao vírus 
que nos obrigou a adaptarmo-nos, sem aviso prévio, a uma nova 
realidade, é o modo como nos comportamos. A vitória deste novo 
desafio depende de cada um de nós e do nosso comportamento 
consciente e responsável. Façamos a nossa parte: nunca o nosso 
comportamento foi tão poderoso.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!
Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

FAÇAMOS A NOSSA
 PARTE: NUNCA O NOSSO 

COMPORTAMENTO 
FOI TÃO PODEROSO.
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NO CAMINHO DA NORMALIDADE: 
CONTRIBUTOS DA CIÊNCIA PSICOLÓGICA

Num contexto de levantamento gradual das medidas restritivas 
regionais de confinamento, resultantes da pandemia pela COVID-19, 
e numa altura em que os Açores retomam gradualmente a 
normalidade, urge refletir sobre as estratégias que estão a ser 
implementadas para controlo do vírus e para a promoção do 
sentimento de confiança dos cidadãos. 

Como tem sido frequentemente noticiado pelas autoridades de 
saúde, esforços para controlo da propagação do vírus passam 
necessariamente pela adoção de medidas comportamentais, tais 
como o uso da máscara ou o afastamento social. Todavia, basta ir 
à rua ou assistir aos noticiários, para verificamos que esta última 
medida não cumpre a distância recomendada. Exemplo disso, são as 
filas na farmácia ou na segurança social, em que constatamos que 
embora as pessoas aguardem no exterior a distância interpessoal 
fica muito aquém dos 3 metros aconselhados.   

Num tempo que se segue a um longo período de isolamento social, 
nunca antes experimentado, é humanamente compreensível este 
desejo de proximidade física e de interação presencial. No entanto, 
(e por isso mesmo) torna-se neste contexto ainda mais significativo 
facilitar às pessoas a adoção de comportamentos preventivos, 
baseando as diferentes intervenções na ciência psicológica. 
Efetivamente, do ponto de vista psicológico, a transmissão de 
informação surge como uma condição necessária, mas não 
suficiente, para a adoção de comportamentos preventivos já que 
a adesão comportamental relaciona-se com outras dimensões 
psicológicas determinantes, como percepções, atitudes, crenças 
e valores. É ainda de salientar, tendo em conta os processos de 
influência social que ocorrem entre pessoas que estão em presença 
umas das outras em diversas situações e/ou vivem ou trabalham em 
conjunto, que a implementação eficaz destas medidas ultrapassa o 
comportamento individual e decorre igualmente de comportamentos 
relacionais e de grupo. 

Por outro lado, o nível de literacia em saúde - forma como as 
pessoas compreendem informação acerca da saúde e dos cuidados 
de saúde e de como a aplicam às suas vidas, utilizando-a para tomar 
decisões – constituiu outro factor incontornável na divulgação e na 
implementação de medidas a adotar pela população. Numa altura 
em que é necessário salvaguardar a saúde da população açoriana 
e aumentar a eficácia das respostas do Serviço Regional de Saúde, 
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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esta variável assume um valor central já que níveis elevados de 
literacia em saúde têm sido associados a resultados positivos 
nomeadamente a melhores resultados de saúde e aumento do bem-
estar; melhor utilização deste tipo de serviços; participação activa 
e informada dos cidadãos nos cuidados de saúde; diminuição dos 
comportamentos de risco para a saúde; diminuição dos gastos com a 
saúde; aumento da resiliência das comunidades face à adversidade. 
Tudo variáveis que poderão fazer muita diferença nos tempos atuais. 
Assim, importa promover o acesso de todos os cidadãos a informação 
qualificada sobre boas práticas em saúde e de auto-cuidado em 
resposta à COVID-19, nomeadamente consciencializando-as para a 
importância de distinguir entre comportamentos de risco e protetores 
através de mensagens claras e objetivas tendo em consideração o 
seu nível de literacia em saúde. A este propósito, se nos focarmos na 
utilização das máscaras, verificamos uma enorme variabilidade social 
o que aponta para a necessidade de não só manter a demonstração 
de como deverá ser usada mas também de clarificar se é ou não 
necessário utilizar a máscara e em que situações. 
Pelo que foi dito, torna-se necessário durante esta transição 
acautelar e clarificar situações desta natureza nas recomendações 
que são passadas à população, legitimando assim as decisões dos 
responsáveis das organizações e tranquilizando as pessoas para 
esta nova fase que terá de inevitavelmente de ser vivida para bem da 
nossa economia e da saúde física e psicológica de todos nós. 
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MEDOS E RECEIOS NUM TEMPO DE 
REGRESSO À NORMALIDADE 

Num tempo marcado pelo regresso às rotinas anteriores muitas 
são as dúvidas e os receios que emergem. Se para alguns é um 
tempo motivador, marcado pelo entusiasmo, pelo reencontro com os 
colegas, com as rotinas profissionais, com a vida antes da pandemia, 
para outros, o foco centra-se na incerteza sobre o que poderá 
acontecer. Será que estou seguro?  Será que poderei ficar infectado, 
ou infectar a minha família? Que atividades poderei fazer? Será que 
o meu emprego estará em causa? Como irei viver com esta quebra 
de rendimentos? Que consequências terá esta pandemia a médio, 
longo prazo para a economia do país?  

Estas são apenas algumas das questões com que se debatem muitos 
de nós. Um tempo claramente marcado pela imprevisibilidade 
conduz inevitavelmente a um sentimento de incerteza relativamente 
a diferentes dimensões da nossa vida.  

Neste contexto incontornável, torna-se fundamental ativar os 
recursos que possuímos para lidar com os desafios atuais. É um 
tempo de agir sobre os nossos receios, de aceitar os nossos limites 
e de valorizar o que é importante na nossa vida. Com esse fim, 
é fundamental aceitar a incerteza e imprevisibilidade; recordar 
situações anteriores que foram vividas com incerteza e tiveram um 
desfecho positivo mas também as que correram menos bem (o que 
aprendemos com esta situação?). Valorizar as rotinas diárias porque 
elas trazem previsibilidade e certeza ao nosso dia-a-dia e atribuir 
um significado ao que está a acontecer.  

Num tempo de incerteza, viver no presente, um dia de cada vez 
adaptando-nos às mudanças e desafios que esta situação nos 
coloca poderá constituir um elemento tranquilizador na gestão da 
ansiedade gerada pela situação em que vivemos.  

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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NESTE CONTEXTO 
INCONTORNÁVEL, TORNA-SE 

FUNDAMENTAL ATIVAR OS 
RECURSOS QUE POSSUÍMOS 

PARA LIDAR COM OS DESAFIOS 
ATUAIS. É UM TEMPO DE AGIR 
SOBRE OS NOSSOS RECEIOS, 

DE ACEITAR OS NOSSOS 
LIMITES E DE VALORIZAR O 

QUE É IMPORTANTE 
NA NOSSA VIDA.

”
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VENCER O MEDO

Estamos provavelmente num dos períodos mais desafiantes da 
pandemia. Se inicialmente, a mensagem era simples e a regra era 
“fique em casa”, estamos agora numa fase de desconfinamento e em 
que temos de conviver com o vírus e gerir o nosso comportamento 
conforme as contingências. Passamos assim para um cenário mais 
complexo e que requer um ajustamento contínuo da mensagem, em 
função de contextos, riscos e populações específicas. No fundo, um 
período de equilíbrio entre o controlo da disseminação do vírus e 
seguirmos com as nossas vidas em tudo o que for possível. 

Será justamente por estarmos num equilíbrio exigente que se têm 
identificado alguns indicadores de algum receio e inibição da ação 
por parte de muitas pessoas em retomarem as suas atividades. Por 
exemplo, uma sondagem do ISCTE/ICS realizada em meados de 
maio revelava que a maioria dos portugueses considerava “muito” 
ou “algo arriscado” o regresso às aulas e que “o pior está ainda para 
chegar”. Por outro lado, após a abertura das creches ou de diversos 
serviços, como é o caso da restauração, verificou-se uma retração 
da sua utilização. Estes indicadores acrescentam a outros, em que 
percentagens da população se mostravam disponíveis em ceder a 
sua liberdade pessoal a um controlo externo (por exemplo, por via 
tecnológica e de aplicações) ou mesmo até aos dados da mortalidade 
nos últimos meses, que foi superior ao período homólogo e que não 
é explicável pela COVID19, mas por evitamento de tratamentos e 
outros atos em saúde. 

Todos estes indicadores remetem para algo que merece atenção: 
do mesmo modo que existiu a capacidade de confinamento durante 
tanto tempo, tendo sido achatada a curva de crescimento das 
infeções, existe agora a necessidade de mobilização para devolver a 
normalidade que for possível às nossas vidas, num período em que 
ainda lutamos contra a pandemia. Isso significa naturalmente algum 
risco, mas o importante é que o mesmo seja controlado e gerido, e 
que o medo não paralise nem bloqueie o funcionamento pessoal e 
social. Em muitos casos, os receios, que são naturais e expectáveis 
até um certo nível, se atingirem uma determinada frequência, 
intensidade e duração, tornam-se disfuncionais e impedem as 
pessoas de um funcionamento normal, o que requererá o recurso a 
serviços de psicologia (como já se tem verificado). 

Não podemos suster a respiração e colocar a vida em pausa, na 
expetativa de recomeçar apenas quando houver uma vacina ou 
todos os problemas da pandemia estiverem resolvidos. Não só 
porque não sabemos se e quando isso acontecerá, como também 
não é viável para a nossa saúde física e psicológica ficarmos 

numa espécie de limbo sem fim. E, além disso, bem sabemos que 
a recessão, o desemprego e a pobreza também são letais. Quem 
perdeu o emprego ou o seu rendimento, não está a lutar apenas 
contra o vírus, mas também está a lutar pela sua sobrevivência e até 
pela sua identidade. 

Em suma, não podemos ignorar a natureza da ameaça, que é real, 
mas também é essencial procurarmos a normalidade que for possível, 
asseguramos protecção a pessoas em situação de vulnerabilidade 
e sobretudo não nos derrotarmos a nós próprios. Até porque - e 
como de resto evidencia a história de 900 anos de Portugal, cujo dia 
assinalamos hoje - ter coragem não significa não ter medo, mas sim 
lidar com ele e enfrentá-lo. 
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira

A R T I G OA R T I G O

NÃO PODEMOS SUSTER A 
RESPIRAÇÃO E COLOCAR 

A VIDA EM PAUSA, NA 
EXPETATIVA DE RECOMEÇAR 

APENAS QUANDO HOUVER 
UMA VACINA OU TODOS OS 
PROBLEMAS DA PANDEMIA 

ESTIVEREM RESOLVIDOS.

”
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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VIVER NUM CLIMA DE INCERTEZA 

O conhecimento público de uma nova pessoa infetada pela 
COVID-19 nos Açores, no passado dia 10 de junho, veio de certa 
forma ativar o sentimento de insegurança junto de muitos que após 
um interregno de vários dias sem registos já viam o regresso à 
normalidade como algo de adquirido e de consolidado. Esta notícia, 
de certa forma veio relembrar que a pandemia é ainda uma realidade 
presente, inevitavelmente imprevisível, o que naturalmente conduz 
a sentimentos de incerteza em relação a diversas e diferentes 
dimensões na nossa vida. 

A incerteza ganha novamente protagonismo. Em situações de 
crise prolongada como a que vivemos, em que muitas perguntas 
estão ainda por responder, os sentimentos perante esta perceção 
de ameaça podem ser particularmente difíceis de gerir, podem 
comprometer a nossa ação, ou até paralisar-nos. 

Perante esta realidade, torna-se importante refletir sobre o que 
todos nós já sabemos mas nem sempre consciencializamos, que 
todos os dias lidamos e “sobrevivemos” à incerteza. Esquecemo-
nos que apesar da incerteza ser, talvez, um dos denominadores 
mais comuns na vida de um ser humano, não costuma (nem pode) 
impedir-nos de conduzir a nossa vida para a frente.  

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
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EM SITUAÇÕES DE CRISE 
PROLONGADA COMO A QUE 

VIVEMOS, EM QUE MUITAS 
PERGUNTAS ESTÃO AINDA POR 
RESPONDER, OS SENTIMENTOS 

PERANTE ESTA PERCEÇÃO 
DE AMEAÇA PODEM SER 

PARTICULARMENTE 
DIFÍCEIS DE GERIR, PODEM 

COMPROMETER A NOSSA AÇÃO, 
OU ATÉ PARALISAR-NOS. 

”
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KIT PSICOLÓGICO PARA O 
DESCONFINAMENTO

LEMBRE-SE QUE É NATURAL QUE NÃO SE SINTA “PREPARADO” 
PARA DESCONFINAR. A pressão para “voltar ao normal” pode ser 
muito grande, mas é importante lembrar-se que cada um tem o 
seu ritmo. Foi difícil adaptarmo-nos à nova rotina do isolamento. 
Também poderá não ser fácil desconfinar. 

SEJA PACIENTE CONSIGO PRÓPRIO. Tem direito aos seus 
sentimentos, mesmo quando eles parecem ser contraditórios. É 
natural sentir emoções diferentes relativamente ao desconfinamento.
 
VOLTE À ROTINA ANTERIOR. Sempre que possível, volte à rotina 
que tinha antes do confinamento (mesmo que apenas em parte ou 
com as necessárias adaptações às novas regras). As rotinas que nos 
são familiares podem ajudar a reduzir a ansiedade e garantir maior 
percepção de controlo sobre as situações. 

ADAPTE. Voltar “ao normal” não significa voltar à realidade tal como 
ela era antes da pandemia, mas sim adaptarmo-nos a um “novo 
normal”. Pense naquelas que são as suas necessidades actuais: o 
que preciso? Como é que esta situação me vai fazer sentir? Faça 
um plano que lhe permita manter algumas das coisas boas, de que 
gostou, na situação de confinamento e identifique estratégias para 
se ajustar ao que é novo no dia-a-dia. 

DÊ PEQUENOS PASSOS. Alguns medos e receios podem diminuir 
se formos dando pequenos passos e nos formos expondo, em 
pequenas “doses”, às situações que nos causam medos e receios. 
Por exemplo, comece por uma ida rápida ao supermercado ou 
um encontro com um amigo ao ar livre. Planeie as saídas de 
casa, antecipando os comportamentos e medidas de protecção, 
recomendados pelas autoridades de saúde, que irá adoptar. 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses. 
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Raquel Vaz de Medeiros
Vogal da Delegação Regional dos Açores
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PENSE NAQUELAS QUE SÃO AS 
SUAS NECESSIDADES ACTUAIS: 

O QUE PRECISO? COMO É QUE 
ESTA SITUAÇÃO ME VAI FAZER 

SENTIR? FAÇA UM PLANO
 QUE LHE PERMITA MANTER 

ALGUMAS DAS COISAS BOAS, 
DE QUE GOSTOU, NA SITUAÇÃO 

DE CONFINAMENTO E 
IDENTIFIQUE ESTRATÉGIAS 

PARA SE AJUSTAR AO QUE É 
NOVO NO DIA-A-DIA. 

”
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OBRIGADA DIÁRIO DOS AÇORES

A convite do Diário dos Açores iniciamos no passado, já distante, dia 
18 de março uma rubrica diária.

Num tempo único e particularmente difícil do ponto de vista da 
experiência humana, como foi o do confinamento (e para muitos 
também o é o do regresso à normalidade) acreditamos que, 
diariamente, possamos ter contribuído para responder aos interesses 
gerais das pessoas, na área em que temos competência para o fazer: 
a Psicologia.

Julgamos, também, com esta colaboração ter contribuído para a 
prossecução de fins de interesse público, cumprindo desta forma 
atribuições previstas nos Estatutos da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses.

Neste dia, que não é de despedida, mas de transição para um novo 
modelo de cooperação, gostaríamos de agradecer publicamente 
a todos os colegas que connosco tornaram possível manter uma 
rubrica com esta periodicidade, durante tanto tempo. Estamos 
convictos que através da partilha da sua experiência profissional 
e pessoal e do seu conhecimento científico, em áreas tão distintas 
da Psicologia, terão concorrido para a promoção do bemestar dos 
açorianos.

E por fim, hoje, as nossas últimas palavras de reconhecimento vão 
para o Diário dos Açores e para o seu Diretor, o jornalista Osvaldo 
Cabral, por fazer acontecer.

Este é um exemplo como os media em situações de crise podem 
funcionar como aliados importantes na promoção da Saúde 
Psicológica e no combate ao estigma associado à Saúde Mental.

Até breve!

2 8 . 0 6 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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ESTAMOS CONVICTOS QUE 
ATRAVÉS DA PARTILHA DA SUA 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
E PESSOAL E DO SEU 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO, EM 
ÁREAS TÃO DISTINTAS DA 

PSICOLOGIA, TERÃO 
CONCORRIDO PARA A 

PROMOÇÃO DO BEMESTAR
 DOS AÇORIANOS.

”
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PANPOPULISMO 

 “São 750 mil milhões contra os populismos”. Frase de Matteo 
Renzi, antigo primeiro ministro de Itália, a propósito do apoio aos 
Estados Membro, discutido no seio da União Europeia na sequência 
dos impactos da pandemia que vivemos. Porque, como Carl Sagan 
tão bem frisava, “afirmações extraordinárias requerem provas 
extraordinárias”, propomos um fact checking à afirmação, partindo 
do pressuposto que se cumpre a disponibilização da verba referida: 

1. Embora o conceito de populismo tenha na sua raiz a ideia 
de “povo”, hoje tende mais para a perspetiva de ´popular’ ou 
seja, algo que vá ao encontro das preocupações (por vezes 
não publicamente assumidas) de uma parte da população. 
É, por isso, muitas vezes associado a um discurso sobre 
os assuntos relacionados com dimensões económicas 
(corrupção, por exemplo) e com a segurança face a outros 
grupos populacionais ou a cidadãos de outros países;  

2. O populismo vive da identificação de ‘inimigos’, algo que resulta 
na criação de ‘grupos’ não tanto por ‘terem muito em comum’ mas 
por ‘terem um inimigo em comum’. Grupos que se desenvolvem 
e crescem a partir da segurança que o próprio grupo confere, 
a par da identificação de e com líderes, também eles populares, 
por populistas. Líderes a quem normalmente são reconhecidas 
características salvíficas (de abnegação pela causa, de nada 
temerem, de aceitarem o sacrifício pelo ideal do grupo);  

3. Líderes que se desenvolvem e crescem a partir da 
descredibilização, caricatura e confronto com quem possa 
produzir qualquer tipo de contraditório: desde a pessoa que 
pensa diferente ou simplesmente questiona, seja ela um cidadão 
comum ou uma figura pública. Procura-se a descredibilização 
dos políticos, dos profissionais da área da comunicação social ou 
mesmo de áreas científicas que questionem crenças base do seu 
grupo. Procura-se, no limite, a deslegitimação do próprio sistema 
democrático através de teorias tendencialmente conspirativas;  

4. O populismo promove sociedades e cidadãos polarizados e 
acredita que quanto maior a polarização maior é o seu espaço 
de afirmação e de crescimento. O populismo, dicotomiza. Força 
os extremos, procurando anular o meio termo, algo aos olhos 
dos populistas reservado a cidadãos sem coragem e manietados 
pelo sistema do ‘politicamente correto’. Força o ‘seguidismo’ e 
a certeza permanente, procurando anular o debate e a dúvida, 
algo aos olhos dos populistas reservado a cidadãos fracos e 
pactuantes com o sistema do ‘politicamente correto’. 

5. O populismo tende a tornar simplistas realidades e situações 
complexas. Vive de exemplos que são depois exagerados, 
intensificados e generalizados. H. Rosling no seu Factfulness 
dá alguns exemplos: Negatividade, notícias negativas são 
mais salientes e duradouras; Medo, o que é assustador 
capta mais a nossa atenção; Tamanho, números isolados 
e solitários impressionam; Generalização, categorias 
são úteis para se justificar o que se defende, ignorando 
diferenças dentro dos grupos; Perspetiva única, culpa e 
urgência, procurar ideias e soluções simples, identificar 
vilões e mudanças drásticas ou pessoas providenciais 
com respostas imediatas para problemas complexos.  

6. A falácia simplista vive ainda da utilização de lógicas e, 
essencialmente, de uma retórica também simplista, recheada 
de pressupostos errados mas não diretamente comprováveis 
ou refutáveis. A razoabilidade e a negociação são estranhas 
ao populismo e aos populistas e, a par de qualquer 
confronto direto, apenas geram maior polarização, algo que 
promove maior dicotomização das pessoas e da sociedade.  

7. A era que vivemos – do risco, como Rui Marques recentemente 
descreveu – assente em sucessivos ciclos de medo (migrantes, 
terrorismo, pandemia) e baseados numa perceção constante 
da ameaça, fomenta o desenvolvimento do populismo. A 
revolução tecnológica que vivemos exponencia-o: das redes 
sociais, sem mediação, ferramenta poderosa para fazer 
chegar e multiplicar mensagens simples sem espaço para o 
contraditório; aos media, por vezes assemelhados a tribunais 
populares que ̀ condenam´ antes do sistema julgar as situações; 
passando pelo big data que permite personalizar mensagens 
de acordo com dados sobre pessoas ou grupos; pelas fake 
news que promovem a prova sobre informações prévias 
veiculadas; até aos algoritmos de inteligência artificial que 
apenas fornecem o acesso ao “mesmo ângulo” das notícias, 
consoante os interesses partilhados e os grupos criados.   

8. Aqui chegados, mudam os 750 mil milhões de 
euros estes pressupostos? Não. Mas podem dar-
nos tempo e contribuir para que a ameaça diminua 
através do crescimento da confiança nas instituições.  

9. Precisamos de tempo e condições para provocar mudanças nos 
pressupostos anteriores. Um bom exemplo é utilizar o contributo 
do prémio Nobel da Economia, Richard Thaler, com o seu 
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conceito de paternalismo libertário, baseado em pressupostos do 
comportamento e tomada de decisão das pessoas, construídos 
ao longo de décadas com base, também, em significativa 
investigação e estudo do campo da Psicologia. É fundamental 
dar às pessoas o acesso ao contraditório, a diferentes pontos de 
vista. Como? Através da alteração na forma como os algoritmos 
hoje funcionam que, ao invés de nos darem sempre aquilo que 
procuramos, passariam a dar-nos também o seu contraditório. 
Promovendo, ainda, o multilateralismo, intervindo na prevenção 
e inoculação das fake news e na garantia da utilização da 
multiplicidade de dados pessoais disponíveis apenas no 
interesse dos cidadãos, seus verdadeiros e únicos proprietários.  

10. Neste sentido, o fact checking da afirmação de Matteo Renzi 
resulta num Sim, mas... Com um mas do tamanho da importância 
de por estes dias se fazerem múltiplos fact checking e de se 
compreenderem (e pela compreensão, prevenirem) as diversas 
formas de polarização e populismo. Através do respeito de 
todos e de cada um de nós. Pelo bem-comum. 

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

O POPULISMO VIVE DA 
IDENTIFICAÇÃO DE ‘INIMIGOS’, 

ALGO QUE RESULTA NA 
CRIAÇÃO DE ‘GRUPOS’ 

NÃO TANTO POR 
‘TEREM MUITO EM COMUM’ 

MAS POR ‘TEREM UM INIMIGO 
EM COMUM’.

”
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ENSINAMENTOS PANDÉMICOS

É certo que ninguém desejaria que uma situação de pandemia 
tivesse acontecido. Mas, passados vários meses desta experiência 
e numa fase muito desafiante da pandemia, de equilíbrio entre a 
necessidade de contenção da epidemia e a de seguirmos com a 
nossa vida em tudo o que for possível, não deixa de haver diversas 
linhas de reflexão, que nos ajudam a pensar a nossa realidade e 
aquilo que nos rodeia. 

#1. Não esquecermos as coisas que têm significado e que realmente 
importam. O confinamento e o distanciamento físico prolongado de 
milhões de pessoas é uma experiência pela qual provavelmente 
nunca pensaríamos passar. Rapidamente se tornou necessário 
alterar estilos de vida e a rotina, normalmente acelerada e até 
“desligada”, em piloto automático. Esta contenção forçada teve 
aparentemente o efeito de nos obrigar a pensar, em nós e na relação 
com os outros. E a pensar sobre o que realmente é importante: a 
nossa identidade e autodeterminação como indivíduos, o papel da 
forma como nos relacionamos e o valor que tem a coesão e o sentido 
de comunidade. 

#2. O nosso comportamento e a forma como trabalhamos. Terá 
sido necessária uma pandemia para nos alertar para a higiene das 
mãos e etiqueta respiratória? Ou para a extensão pegada ecológica 
humana? E será que, em muitas profissões, é realmente necessária 
uma deslocação diária para um determinado local de trabalho, onde 
permanecemos várias horas num horário semanal fixo? Há muito 
que se fala no teletrabalho e na gestão de regimes de trabalho que 
beneficiam a motivação dos trabalhadores e a produtividade das 
organizações. Que esta realidade possa contribuir para a redução 
da rigidez de muitas crenças que persistem sobre como podemos 
trabalhar e que favoreçam novos equilíbrios na forma como está 
organizado o trabalho.

#3. O valor de instituições com qualidade. Aparentemente foi preciso 
uma pandemia para o Financial Times defender fervorosamente 
a intervenção do Estado. A realidade tem-nos mostrado bem, em 
qualquer uma das áreas setoriais, como é importante assegurarmos 
serviços públicos com qualidade. O investimento em serviços 
públicos, quer em dinheiro mas sobretudo em organização, é um 
investimento com retorno e não tem de ser apresentado como 
estando oposto ao papel do setor privado na dinamização da 
economia. Estado com qualidade e setor privado dinâmico não são 
categorias mutuamente exclusivas.

#4. O papel das lideranças. Nos últimos tempos, temos assistido em 
todo o mundo a uma ascensão de figuras populistas e demagógicas, 

que se expressam num tom agressivo, salvífico, e afirmando-se por 
via do incentivo à divisão e ao que pior tem a natureza humana. 
A ilusão de personalidades fortes que vão resolver problemas 
complexos de formas simples e “limpar” tudo pode ser muito atrativa, 
mas como se viu o seu resultado é o caos. A realidade que vivemos 
exige sobriedade e coordenação, lideranças que promovam a coesão 
e instituições públicas que funcionem. Quem vive da divisão e de 
uma autocentração narcísica, não é capaz de construir nada ou de 
gerar a confiança e a eficácia na resolução dos problemas que os 
tempos difíceis exigem. 

#5. O papel da ciência e do pensamento científico para o 
desenvolvimento da humanidade. Temos assistido a um crescendo 
de movimentos anti vacinas, a abordagens que não acreditam na 
ciência e a misticismos. Pois, situações mais extremas como a da 
pandemia vêm mostrar algo que por vezes é esquecido: não são as 
energias ocultas ou o obscurantismo que faz avançar a humanidade 
- é o debate livre e honesto, a capacidade de refletir, o pensamento 
crítico e a ação fundamentada. E isto aplica-se às questões de 
saúde, mas a todas a nossa vivência em sociedade.

A pandemia não tem nada de romântico, muito menos se 
pensarmos nas suas consequências sociais e económicas. Mas 
uma vez que passamos por esta experiência e continuamos a dar 
o nosso contributo para a contenção da disseminação do vírus, que 
possamos refletir sobre a experiência e extrair algo útil da mesma, 
para benefício de cada um de nós e da nossa comunidade. Pode ser 
que, em vez do vírus e através da nossa ação individual e coletiva, 
essas aprendizagens se possam tornar também pandémicas.
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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CAMPEÕES DE MÁSCARA: 
A UM PONTO DA GLÓRIA

Quinta-feira, depois da vitória do FC Porto frente ao Tondela e do 
empate do Benfica em Famalicão, muitos adeptos do clube nortenho 
receberam a sua equipa em apoteose no regresso ao Dragão. Embora 
fosse evidente a falta de distanciamento social, a generalidade dos 
participantes no festejo usava máscara.

A partida foi bem disputada. Danilo, capitão de equipa, marcou o 
primeiro golo. Marega marcou o segundo tento e quis bisar quando 
surgiu a oportunidade de cobrar um penálti. Sérgio Conceição assim 
não entendeu e terá dado a indicação de que a grande penalidade 
seria marcada pelo jovem Fábio Vieira, que converteu de forma 
exemplar o lance capital. Marega reagiu intempestivamente, tendo 
pontapeado a bola para fora do campo, mostrado alheamento na 
celebração desse golo e falta de concentração nos últimos minutos 
do jogo. 

O espírito altamente combativo do atleta prevaleceu, sendo notória a 
dificuldade imediata de lidar com a frustração, que degenerou num 
comportamento desorganizado e pouco empenhado na realização 
das tarefas técnicas e relacionais que se impunha cumprir dentro 
da sua equipa. 

O atleta precisa de trabalhar o que reconhece como agressão, 
identificar claramente todos os gatilhos que ativam este mecanismo, 
e deve desenvolver estratégias para regressar a uma situação de 
autocontrolo, usando esta energia mobilizadora de forma positiva 
ajustando-se às necessidades do grupo. O atleta pode e deve 
beneficiar de apoio psicológico para prevenir estes episódios. 

Interessa também perceber o que esteve na origem da falta de 
compromisso social de muitos adeptos ao festejarem sem máscara 
a chegada dos atletas.

Com efeito, quando não existe um planeamento para o trabalho 
em grupo, acontece o que se chama de “social loafing” em que 
determinados membros de um grupo exercem menos esforço do 
que fariam se trabalhassem sozinhos, escondendo-se atrás do 
esforço realizado pelos outros membros (Ringelman). 

O uso da máscara e o cumprimento do distanciamento social, são 
tarefas simples e incómodas, mas são muito importantes nesta fase.  
O campeonato ainda não acabou. Sérgio Conceição e a sua equipa 
podem vir a precisar de mais um ponto. Os adeptos do FC Porto ainda 
não podem festejar o título e não devem esquecer-se que também 

estão a lutar num campeonato de saúde pública. A cidade do Porto 
tem dado um exemplo de grande maturidade neste campeonato. Não 
nos deixemos vencer pela preguiça social. Estamos a um ponto da 
glória.  
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Gaspar Ferreira
Vogal da Delegação Regional do Norte
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INTERESSA TAMBÉM 
PERCEBER O QUE ESTEVE NA 

ORIGEM DA FALTA DE 
COMPROMISSO SOCIAL DE 

MUITOS ADEPTOS AO
 FESTEJAREM SEM MÁSCARA 

A CHEGADA DOS ATLETAS.
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LIDAR COM DESAFIOS

Há mais de uma década que sabíamos que as novas gerações se 
teriam de se preparar para desafios desconhecidos, que participariam 
no desenho de soluções para problemas que à data não tinham sido 
identificados. Teremos todos dito ou ouvido, em vários contextos, 
que vivíamos tempos exponenciais, que o conhecimento tem rápida 
e constante atualização e que a interferência humana desordenada 
no planeta iria ter custos elevados. E que as gerações seguintes 
iriam pagar essa pesada fatura, com a acrescida responsabilidade 
de inverter o processo.

Estes tempos chegaram. A pandemia que vivemos é uma das 
roupagens deste futuro desconhecido de que, afinal, estávamos mais 
ou menos à espera. Vendo com mais atenção, podemos ver outros 
sinais, uns mais claros que outros, uns mais protetores que outros, 
uns mais antigos e outros mais recentes. O avanço da tecnologia e 
da robótica, as alterações climáticas e a greve climática estudantil, a 
globalização e as desigualdades, a depressão e resiliência humana, a 
solidão e também a capacidade de cooperação.

Tudo isto faz parte da nossa vida. O que chamamos de bom e o que 
chamamos de mau. E faz parte também da Vida que se segue.

Como encontrar a melhor forma de lidar com os desafios, presentes 
e futuros?

Notando que tudo é transitório e que temos, de forma colaborativa, 
capacidade para alterar o curso da história. Vivemos a época 
geológica do Antropoceno e este ano, o Dia de Sobrecarga da Terra 
- a data em que a humanidade usou todos os recursos naturais que 
o planeta pode renovar durante o ano inteiro- avançou cerca de três 
semanas, para o dia 22 de agosto.

Assumindo o Bem-Estar como uma competência que pode ser 
desenvolvida. Cuidar de nós permite-nos manter a tranquilidade e 
ter acesso ao nosso centro de tomada de decisão que permite tomar 
decisões boas para nós e para os outros. Poderá implicar pedir ajuda 
de quem está próximo ou de profissionais.

O futuro é por nós construído, dia a dia. Será o que dele fizermos. 
Será um Mundo Melhor, se o soubermos fazer de forma atenta e 
colaborativa.
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Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro
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A PANDEMIA QUE VIVEMOS É 
UMA DAS ROUPAGENS DESTE 

FUTURO DESCONHECIDO DE 
QUE, AFINAL, ESTÁVAMOS 

MAIS OU MENOS À ESPERA.
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PANCONSPIRAÇÕES

Letra normalmente associada ao nível de acesso máximo a 
informação classificada. 

Assinatura utilizada por um anónimo (ou grupo de anónimos) 
em fóruns como o 4chan desde o final de 2017 para veicular as 
primeiras “informações” acerca da “tempestade”. Momento em 
que, por ação de Donald Trump e seus apoiantes, predestinados e 
únicos capazes de combater uma poderosa rede, vários democratas, 
incluindo Barack Obama e Hillary Clinton, a par de outras 
personalidades Americanas como Lady Gaga ou Tom Hanks, serão 
detidos pela liderança / participação numa organização secreta (um 
“deep state”) que promove tráfico e abusos sexuais de menores, 
atividades satânicas e conluios em negócios ilegais com diversos 
Estados, incluindo a Rússia. 

Inicial de Qanon, teoria ou conspiração hoje disseminada pelos 
EUA por apoiantes de Donald Trump, defendida e promovida em 
eleições por candidatos e eleitos locais e nacionais, com marca 
e merchandising diverso associado e discutida abertamente em 
diversos círculos da sociedade civil e na comunicação social. 
 
Em tempos como o que vivemos, à incerteza provocada pela 
evolução da pandemia, junta-se a ausência de conhecimento sobre 
o vírus, a ansiedade decorrente das inúmeras notícias negativas com 
as quais fomos confrontados nos últimos meses, e esperamos vir a 
ser confrontados nos próximos, e uma sensação de falta de controlo 
por parte dos cidadãos, tudo “condimentos” para o aparecimento 
de (e o envolvimento em) narrativas “contra-oficiais” que garantem 
uma ilusão de controlo e, habitualmente, uma explicação para ações 
menos adequadas de pessoas / grupos que quem as dissemina ou 
promove apoiam. 
 
Narrativas que assentam em inimigos (reais ou imaginários) externos 
à pessoa ou ao grupo e que funcionam como cimento para o vínculo 
à narrativa e/ou ao grupo que a promove. Narrativas que crescem 
em círculos ao sabor dos medos e das vulnerabilidades de quem a 
elas adere, procuradas em fóruns ou espaços (reais ou virtuais) de 
encontro, de proximidade e de confiança cega – porque a referência 
e a reverência têm mais valor que a procura da verdade, a ciência ou 
mesmo a razoabilidade. Narrativas que se desenvolvem alicerçadas 
em estados afetivos indutores de mecanismos específicos de 
controlo cognitivo sobre o processo de escolha, que quem as espalha 
utiliza procurando manipular os outros.  
 
A conspiração vive, portanto, da polarização que se previne com 

diálogo e com a promoção de indivíduos e comunidades mais 
empáticas. A conspiração vive do obscurantismo que se previne com 
mais conhecimento disponível e com mais literacia. A conspiração 
vive da vulnerabilidade de indivíduos e de comunidades que se 
previne com maior capacitação e menor desigualdade. A conspiração 
vive da repetição e procura do mesmo ângulo que se previne com 
atividades e algoritmos que através do “paternalismo libertário” 
orientem ferramentas tecnológicas para estimularem acesso ao 
“diferente” e ao contraditório. A conspiração vive do contágio que 
se previne com inoculação. 
 
É necessário investir no (re)conhecimento das emoções, que estão 
no centro da nossa vida mental e dos processos de decisão. Há 
mais de 20 anos António Damásio fez referência aos “marcadores 
somáticos”, ou seja, ao que sentimos e que tantas vezes nem 
percebemos que sentimos, como base da orientação da pessoa nas 
suas escolhas. Sendo a democracia baseada em escolhas livres e 
conscientes das pessoas, só poderá ser plena se poucos não tiverem 
possibilidade influenciar muitos no sentido que desejam a partir da 
exploração dos seus estados afetivos.  
 
É também necessário ter presente que a comunicação mediada pela 
tecnologia, particularmente as redes sociais, é distinta remetendo 
para estados emocionais diversos e propícios a comportamentos 
diferentes daqueles que adotamos na comunicação face a face com 
outras pessoas. Aqui o “certo”, o correto, assume-se muitas vezes 
como dogma percursor de clivagens “nós” vs “eles”, da linguagem 
dos amigos vs inimigos e as sensações do medo e da urgência. 
Sendo a democracia baseada na liberdade, o paradigma da verdade 
deve avançar da procura da “razão” e de estarmos sempre “certos” 
para um maior acolhimento das “verdades” dos outros. 
 
Finalmente, sendo a democracia assente no respeito pela diversidade, 
é essencial o reconhecimento que os movimentos discriminatórios 
das pessoas são normalmente automáticos e não-voluntários. Por 
isso mesmo não se resolvem a partir de imposições ou acusações 
de ignorância ou com discussões bipolares. São resultantes 
de aprendizagens não-conscientes, podendo ser trabalhados, 
e progressivamente alterados, a partir desse reconhecimento 
voluntário e do acréscimo de atenção e cuidado aos processos de 
tomada de decisão face a pessoas “diferentes” de nós.  
 
Muito, muito naturalmente, se tem refletido sobre as consequências 
sanitárias da pandemia. Também muito, muito naturalmente, se tem 
refletido sobre as consequências sócio-económicas da pandemia. 
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Pouco, muito pouco, se tem refletido sobre as consequências para as 
democracias, liberdades e para o nosso modo de vida da pandemia. 
Pouco, muito pouco, se tem pensado nas vulnerabilidades individuais 
e comunitárias como terreno fértil ao autoritarismo, totalitarismo e às 
conspirações. Fenómenos promovidos por indivíduos e grupos que 
utilizam conhecimento, hoje significativo, de como as pessoas tomam 
decisões e do que determina o seu comportamento. Fenómenos 
que deveriam ser prevenidos pelos Estados e pela sociedade civil 
dos países utilizando conhecimento, hoje significativo, de como as 
pessoas tomam decisões e do que determina o seu comportamento.  
 
A ciência psicológica aí está, à disposição e ao serviço da democracia 
e da liberdade. 

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

É NECESSÁRIO INVESTIR 
NO (RE)CONHECIMENTO DAS 

EMOÇÕES, QUE ESTÃO
NO CENTRO DA NOSSA VIDA 
MENTAL E DOS PROCESSOS 

DE DECISÃO.

”
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FÉRIAS DE VERÃO EM TEMPO DE 
PANDEMIA

As férias de Verão são um período do ano muito desejado e muito 
sonhado. Sabemos que o stresse laboral, tem um impacto negativo 
na nossa saúde física (pressão alta, doenças cardíacas, problemas 
intestinais e no sono) e psicológica (irritabilidade, dificuldades de 
memória, ansiedade ou depressão). Para evitarmos estes efeitos 
negativos é fundamental reservarmos tempo para “recarregar 
baterias”. As férias correspondem a esse momento em que 
podemos “desligar” do trabalho, relaxar e descontrair. Se precisa de 
razões para tirar férias, diversos estudos confirmam que as férias 
reduzem o stresse, diminuem o risco de ataque cardíaco e melhoram 
o nosso sono e produtividade (quando voltamos a trabalhar). As 
férias trazem-nos ainda bem-estar e satisfação com a vida. Contudo, 
este ano, a pandemia COVID-19, que nos tem afetado a todos, em 
diferentes dimensões da nossa vida, afetou também, provavelmente, 
os planos de férias. A incerteza e a imprevisibilidade que têm 
caracterizado os últimos meses, manter-se-ão nos meses de Verão. 
E, portanto, a necessidade de adaptação, a resposta resiliente aos 
desafios e a flexibilidade para lidar com a mudança, continuarão 
a ser imprescindíveis para podermos desfrutar das férias de 
Verão. Apesar das medidas de restrição e da evolução incerta do 
desconfinamento, as férias de Verão podem e devem ser gozadas 
com tranquilidade e prazer. Propomos um conjunto de sugestões 
para que todas as famílias possam usufruir de um tempo de pausa e 
dos seus inúmeros benefícios.

As férias servem para “desligar”, mas sobre questões de saúde é 
importante manter-se atualizado sobre as recomendações atuais e 
medidas de restrição impostas a nível nacional e internacional, para 
o acesso à praia, às atividades ao ar livre ou à frequência de espaços 
de restauração e hotelaria.

As férias servem para “descontrair”, mas as medidas de proteção 
individual são para cumprir. 

Para que tenha umas férias de “sonho” será necessário ajustar 
expectativas. Provavelmente, as férias deste ano não serão como as 
idealizou antes da pandemia. Serão as férias possíveis e, sobretudo, 
serão aquilo que fizermos delas. Ter umas boas férias este ano 
depende de si (e da sua família). 

As férias servem para nos “divertirmos”, mas devem respeitar 
o ritmo de cada um. Cada um de nós viverá de forma distinta o 
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Francisco Faria
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

desconfinamento e o Verão deste ano. O ritmo de adaptação e os 
sentimentos de medo, ansiedade e zanga devem ser respeitados, 
mantendo as estratégias para a sua minimização.

As férias são para “relaxar”, mas é preciso manter-se alerta. É 
provável que se verifiquem tentativas de aproveitamento e/ou burla 
relacionadas com a marcação de férias. Mantenha-se atento a 
possíveis fraudes, confirmando a veracidade das fontes e ofertas 
apresentadas. Seja criativo, mas em segurança, realizando escolhas 
que reduzam a probabilidade de cancelamentos e privilegiem 
espaços seguros, para que possa, efetivamente, relaxar e descansar.

Férias são férias! Com mais ou menos condicionantes, as férias 
distinguem-se dos restantes períodos do ano, essencialmente, 
pela alteração das rotinas e horários, pela possibilidade de 
realizar atividades que habitualmente não realizamos, pela 
ausência de obrigações escolares e/ou profissionais. Portanto, 
independentemente de gozar ou não as férias em casa, marque 
o início (e o fim) do período de férias com alterações nas rotinas, 
horários e atividades que realiza durante o dia e prepare esse tempo 
para ser um tempo de descontração.

Um conselho da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
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PANINFORMAÇÃO

Parecendo um contrassenso, aquilo que mais une os seres humanos 
é exactamente o que os distingue. Todos somos diferentes uns 
dos outros, sendo a diferença e a especificidade que dela resulta a 
característica mais identitária de cada pessoa. Isto ajuda a explicar 
porque é tão difícil distinguir o “normal” daquilo que “não é normal” 
e, por isso, patológico.  

Vem este pensamento a propósito das normalidades e novas 
normalidades em tempos de pandemia. Diz-se que o nosso normal 
mudou e/ou terá de mudar e que precisamos de nos habituar a um 
novo normal. O que não se diz, pelo menos tantas vezes, é que esse 
novo normal não pode ser o mesmo para todos, e que a forma, a 
capacidade e a velocidade de cada um para fazer essa transição e 
mudança não é, seguramente, a mesma.  

Na verdade, quando alguém se sente forçado a mudar, motivado 
por fatores externos, o mais comum é que lhe resista, procurando 
razões para evitar a necessidade de mudança. Razões que lhe 
permita sentir-se certo e seguro, algo fundamental particularmente 
em tempos de incerteza e mudança. 

Não gostar de estar errado é outra característica que nos une 
enquanto seres humanos. Num mundo que rapidamente se tornou 
altamente tecnológico e com informação (e acesso a ela) abundante, 
poderia parecer difícil encontrarmos razões e respostas fora da 
ciência. Se assim fosse, tenderíamos a caminhar todos na mesma 
direção e, por mais difícil e demorado que fosse ensinar ciência, 
dirigir-nos-íamos para um consenso global sobre o que estaria certo 
ou errado, ainda que dentro dos limites da dúvida científica. Contudo, 
além de estarmos longe disso, nada faz prever que esse seja um 
objetivo a concretizar até porque a diversidade desafia, constrói 
e desenvolve aliando-se à capacidade das pessoas de atuarem 
em conjunto, tornando viável a vida humana, e de partilharem os 
conhecimentos entre si, como grandes riquezas e desafios da nossa 
vida em comum.  

Mas, se é então claro que precisamos da diferença e da diversidade 
para viver, não deveria ser esta nossa necessidade e característica 
incompatível com fundamentalismos, sejam eles científicos ou 
religiosos, políticos ou ideológicos? E, neste quadro, como podemos 
responder à necessidade de segurança que todos temos provocada 
pela propalada necessidade de mudança e adaptação a novos 
normais?  

Não raras vezes o último argumento de alguém que afirma ser-lhe 

impossível mudar é um definitivo “eu sempre fui assim”! A pessoa, 
nessa circunstância, nem precisa de estar certa, trocando aceitar 
que está ou pode estar errada, pela impossibilidade da mudança e 
pela normalização dessa incapacidade de mudar. Também não raras 
vezes, nessa circunstância, a pessoa não tem argumentos para 
contrariar as razões que lhe são apontadas mas, não conseguindo 
mudar, defende-se com este imutável argumento (“eu sempre 
fui assim!”) para não lhe restar a insegurança que decorreria da 
incoerência.  

Este exemplo, que todos já experimentamos em pessoas próximas, 
demonstra claramente que o nosso conhecimento se mistura com 
as nossas crenças, experiências e hábitos culturais, que fazem 
parte e constroem os nossos grupos e comunidades, maiores ou 
mais pequenas. Também por isso são tão difíceis de alterar sem 
sofrimento e perda. Também por isso são por vezes defendidos 
de forma quase tribal, com pouca razoabilidade e, muitas vezes, 
afirmados por oposição ou mesmo confronto face a crenças, 
experiências ou hábitos culturais distintos. Mudar as nossas razões, 
assumindo que não estávamos certos, pode implicar cortes sérios 
com o nosso passado e com as nossas relações, muitas vezes nas 
mais fundamentais. Tal é compreensivelmente difícil e, porque 
influenciado pelas nossas condições psicológicas (auto-estima, por 
exemplo) e sócio-económicas (dependência, por exemplo), nem 
todos poderemos conseguir. Neste processo, literacia e informação 
são importantes, e primeiros passos para uma narrativa tendente à 
mudança, mas não são por si suficientes e por vezes podem até ser 
contraproducentes ao processo de mudança.  

Quando procuramos informação tendemos a procurá-la no sentido 
de confirmar as nossas crenças, as nossas razões. E quanto mais 
informação procuramos, mais achamos que sabemos, algo muitas 
vezes ilusório. Apesar do acesso rápido, aprendemos muito pouco 
a partir da informação e temos, geralmente, pouca capacidade 
para armazenar informação “solta”, não enquadrada. Para que a 
informação tenha impacto a médio e longo prazo (nas mudanças), é 
necessário que ela passe a fazer parte de nós nos, que seja integrada 
na nossa história, na nossa prática, no fundo, na nossa vida. Veja-se 
o exemplo, hoje particularmente comum, da pessoa que vai procurar 
factos sobre a sua potencial doença antes da consulta com o seu 
médico. Quando perante o médico essa pessoa nada mais sabe do 
que outra pessoa que antes da consulta não procurou informação, 
mas acredita que sabe muito mais, torna a consulta mais difícil 
para o médico e pode no limite ser contraproducente para si. É a 
ilusão do conhecimento, que decorre da procura de informação sem 
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experiência e integração. Ao contrário do conhecimento do médico, 
com experiência vivida no seu trabalho e partilha de conhecimento 
com colegas e outros profissionais. O conhecimento daqui resulta e 
a mudança terá que passar por aqui.  

O momento desafiante e incerto que a pandemia nos trouxe, deve 
permitir-nos uma reflexão mais profunda sobre o desenvolvimento 
das pessoas e a promoção de condições psicológicas e sócio-
económicas que permitam e ajudem as pessoas na adaptação e 
mudança perante razões não razoáveis e acontecimentos de vida 
significativos (não apenas uma pandemia, mas uma perda, um 
divórcio, uma doença, uma situação de desemprego). Deve também 
suscitar uma reflexão sobre como se transmite a informação e como 
ela deve ser segmentada e adaptada às pessoas a quem se dirige. 
Se assim for, teremos pessoas e comunidades mais resilientes e 
com mais informação. Teremos mais literacia, saúde psicológica 
e prevenção. Teremos menos desinformação, desigualdade, 
sofrimento, doença mental e estigma. 

Miguel Ricou  / Tiago Pereira
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogo / 

Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP
A R T I G O

QUANDO PROCURAMOS 
INFORMAÇÃO TENDEMOS A 
PROCURÁ-LA NO SENTIDO

 DE CONFIRMAR AS NOSSAS 
CRENÇAS, AS NOSSAS RAZÕES. E 

QUANTO MAIS INFORMAÇÃO 
PROCURAMOS, MAIS ACHAMOS 

QUE SABEMOS, ALGO MUITAS 
VEZES ILUSÓRIO.

”
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COMEÇAR DE NOVO

Termina hoje a Global Goals Week – Semana das Objetivos Globais 
2020, que relembra o compromisso partilhado das Nações Unidas 
e mais de 100 parceiros da Sociedade Civil, Empresas e Academia 
para acelerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É vista 
como uma oportunidade de falar a uma só voz, compartilhar ideias 
e soluções transformadoras que permitam recuperar melhor dos 
desafios globais. Todos são convidados a participar. Todos são 
precisos. 

A pensar nos mais novos, foi também lançada “ A maior lição do 
Mundo - 2020”, este ano apoiada num magnifico texto de Arundhati 
Roy “A pandemia é um portal”. Com um plano de aula de 45 minutos, 
destinado a crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos, inclui um 
vídeo e um texto inspirador da autora. Cria oportunidade de reflexão 
para todos nós:

 “Seja o que for, o coronavírus fez o poderoso ajoelhar-se e fez o 
mundo parar, como nada mais poderia. 

As nossas mentes ainda estão a correr para a frente e para trás 
desejando um retorno à normalidade, tentando ligar o futuro com o 
passado e recusando-se a reconhecer a rutura. 

Mas a rutura existe e no meio deste terrível desespero, oferece-nos 
a chance de repensar a máquina do fim do mundo que construímos 
para nós mesmos. Nada poderia ser pior do que um retorno à 
normalidade. 

Historicamente, as pandemias forçaram os humanos a romper com 
o passado e imaginar o mundo de novo. Esta não é diferente. É um 
portal. Um portal entre um mundo e o outro. 

Podemos escolher caminhar por ele, arrastando as carcaças do 
nosso preconceito e ódio, a nossa avareza, os nossos bancos de 
dados, as nossas ideias mortas, nossos rios mortos e céus cinzentos 
ou podemos caminhar levemente, com pouca bagagem, prontos para 
imaginar outro mundo, e prontos para lutar por isso.”
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Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

É VISTA COMO UMA 
OPORTUNIDADE DE FALAR 

A UMA SÓ VOZ, COMPARTILHAR 
IDEIAS E SOLUÇÕES 

TRANSFORMADORAS QUE 
PERMITAM RECUPERAR MELHOR 

DOS DESAFIOS GLOBAIS. 
TODOS SÃO CONVIDADOS 

A PARTICIPAR. TODOS SÃO
PRECISOS.

”
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“DUAS VEZES SOMOS CRIANÇAS” OU…
VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS?

No dia 16 de março a Delegação Regional dos Açores participou na 
Conferência “Violência sobre Idosos” organizada pela Unidade de 
Geriatria do Hospital do Divino Espírito Santo. Congratulamo-nos 
com esta iniciativa.

O número crescente de pessoas idosas suscita que alguns autores 
designem o século XXI como o século do envelhecimento. Em 
Portugal, 26,6% da população tem mais de 65 anos e estima-se que 
em 2050 esse valor possa ultrapassar os 40% da população. Mas 
será que este aumento corresponde a um maior respeito por este 
grupo de pessoas?

Os dados do relatório “Global Status Report on Violence Prevention 
2014” elaborado pela OMS apontam exatamente para o contrário.

A valorização do crime de violência praticada contra as pessoas idosas 
é um fenómeno recente. Só nos anos 80 é que foi identificado como 
um grave problema social e apenas em 1999 – Ano Internacional do 
Envelhecimento - ganha relevância em Portugal com o lançamento 
pela APAV do “Manual TÍTONO:Para o Atendimento de Pessoas 
Idosas Vítimas de Crime e de Violência”. 

Muitos idosos sofrem em silêncio com as inúmeras formas de 
violência a que são sujeitos a falta de respeito e o preconceito são 
apenas algumas delas. Até quando?
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Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

EM PORTUGAL, 26,6% DA 
POPULAÇÃO TEM MAIS DE 

65 ANOS E ESTIMA-SE QUE 
EM 2050 ESSE VALOR POS-
SA ULTRAPASSAR OS 40% 

DA POPULAÇÃO.
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DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA

Dois milhões de portugueses celebram hoje o seu dia. Um quinto 
de nós tem mais de 65 anos. Este número promete aumentar nas 
próximas décadas, com o aumento da esperança média de vida, a 
diminuição da natalidade e a emigração dos jovens portugueses. 

Muitos destes idosos - leia-se pessoas cheias de idade - não 
necessitarão de atenção particular. Estarão a trabalhar com salário 
adequado ou estarão reformados, a participar ativamente na vida da 
comunidade e a ser apoio dos filhos e netos.

Mas muitos mais estarão sozinhos, com pensões miseráveis. Estarão 
doentes e/ ou dependentes. Muitos estarão privados do direito de 
tomar decisões sobre a sua própria vida.

As Nações Unidas escolheram como tema para este 1 de outubro de 
2018 “Celebrating Older Human Rights Champions”, num convite a 
celebrarmos os que, agora idosos, dedicaram a sua vida à luta pelos 
direitos humanos.

Em Portugal, é clara a necessidade de fazermos muitíssimo mais 
para garantir aos mais velhos um ambiente saudável e seguro, bem 
como cuidados de saúde física e psicológica, nunca abdicando de 
promover e facilitar a sua participação continua na vida social, 
económica, cultural, espiritual e cívica.

É também clara a oportunidade para, neste dia e em Portugal, 
celebrarmos e enaltecermos os agora idosos que de forma 
persistente e heroica, lutaram contra a ditadura para nos permitir 
viver hoje em liberdade. Celebrar e enaltecer os agora idosos que 
criaram e que continuam hoje em associações e coletividades, 
em clubes de serviço, em projetos de voluntariado. E seguir o seu 
exemplo.

É dia de ouvir as histórias destes heróis que vivem na nossa casa, 
na nossa rua, na nossa cidade. Dia de convidar estes heróis a ir às 
salas de aula dar lições de História que se tornarão inesquecíveis. 
Dia de juntar crianças e idosos que convivem num mesmo edifício 
sem nunca se cruzarem. Dia de lhes (e nos) dar tempo e atenção. E 
de fazer de cada dia, um dia assim.

Sabemos que vamos viver mais. Saibamos viver melhor, 
independentemente de mais ou menos cheios de idade.
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Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

EM PORTUGAL, É CLARA A 
NECESSIDADE DE 

FAZERMOS MUITÍSSIMO MAIS 
PARA GARANTIR AOS MAIS 

VELHOS UM AMBIENTE 
SAUDÁVEL E SEGURO,

 BEM COMO CUIDADOS DE 
SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA, 

NUNCA ABDICANDO DE 
PROMOVER E FACILITAR A SUA 

PARTICIPAÇÃO CONTINUA 
NA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA, 

CULTURAL, ESPIRITUAL 
E CÍVICA.

”
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A PROPÓSITO DO DIA INTERNACIONAL 
DA PESSOA IDOSA

No ano, em que se assinala 70 anos de adoção da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, as Nações Unidas escolheram 
o tema “Celebrating Older Human Rights Champions” para o 
Dia Internacional da Pessoa Idosa. Pretenderam desta forma 
homenagear as pessoas idosas de todo o mundo que dedicaram/
dedicam as suas vidas à defesa dos direitos humanos. 

Para Portugal e para os portugueses o tema escolhido poderá 
parecer longínquo da realidade social, cultural ou política existente. 
No entanto, se olharmos para a história recente, constatamos que 
aos idosos, que viveram parte da sua vida num regime ditatorial, 
muito devemos deste legado que é o Portugal de hoje democrático 
e livre. 

Será que reconhecemos o seu enorme contributo para a sociedade 
atual? Ou, de forma intencional ou negligente, os reduzimos a 
inúmeras formas de isolamento?

Num país em que dois milhões de portugueses são idosos, dos quais 
um quinto tem mais de 65 anos, e em que muitos vivem sozinhos 
ou sofrem de solidão, estão doentes e/ou dependentes e recebem 
baixas pensões, será que estamos a salvaguardar os seus direitos e 
a sua dignidade humana?

Enquanto psicólogos acreditamos ser parte da solução para esta 
realidade.
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

UM QUINTO TEM MAIS DE 
65 ANOS, E EM QUE

 MUITOS VIVEM SOZINHOS 
OU SOFREM DE SOLIDÃO, 

ESTÃO DOENTES E/OU 
DEPENDENTES E RECEBEM 

BAIXAS PENSÕES, SERÁ 
QUE ESTAMOS A 

SALVAGUARDAR OS SEUS 
DIREITOS E A SUA 

DIGNIDADE HUMANA?
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

OS AVÓS 

Avó, avô. A língua inglesa transmite melhor com as palavras 
GRANDmother e GRANDfather o significado afetivo destas figuras 
familiares de suporte que a maioria de nós teve o privilégio de ter, 
em quadruplicado. 

Quem não ama ou recorda os seus avós? 

Avós, representa um amor incondicional, frequentemente sem 
tensões, pleno de afetos, com uma disponibilidade inigualável. 
Num mundo desafiador, com múltiplas solicitações, ter um avô/avó 
transforma-se num preciosidade humana, numa espécie de oásis 
num mundo frequentemente caótico e desprovido da autenticidade 
dos afetos.  

Múltiplas são as recordações que guardamos dos nossos avós, as 
histórias que nos liam e/ou nos contavam e que faziam crescer a 
nossa imaginação; as nossas comidas preferidas, que comíamos 
vezes sem conta, sem proibições; os cheiros das suas casas; as 
atividades diferentes que nos proporcionavam; os seus abraços e 
beijos e muito mais que nos acompanharão como um porto seguro 
até ao final da nossa vida.  

O vazio que se cria em volta do núcleo familiar sem avós pode 
provocar solidão e tristeza. Num mundo em que se vive cada vez 
mais apressado porque não “adoptar” um avó/avó dum lar de idosos, 
onde nada parece acontecer? 

MÚLTIPLAS SÃO AS 
RECORDAÇÕES QUE 

GUARDAMOS DOS NOSSOS 
AVÓS, AS HISTÓRIAS QUE 

NOS LIAM E/OU NOS 
CONTAVAM E QUE FAZIAM 

CRESCER A NOSSA 
IMAGINAÇÃO
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COMO AJUDAR OS NOSSO SÉNIORES EM 
SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL?

Hoje é domingo e, em muitos Lares de Apoio ao Idoso, é dia de visita, 
reunião e expressão do nosso amor por quem tanto significado 
concede às nossas vidas. E hoje, particularmente, a melhor forma 
de expressar esse sentimento é evitando as reuniões familiares, os 
abraços, os beijos e demais contactos físicos. Assim, preservamos 
não só a sua saúde, mas também a dos que deles cuidam.

Reconhecemos que a distância física e a sua situação de maior 
vulnerabilidade aumentam a nossa insegurança, desânimo e revolta. 
E, por isso mesmo, é tão necessário transmitirmos-lhes esperança 
e confiança. Trata-se de uma situação transitória e juntos já 
superamos tantos obstáculos.

Adotemos, por isso, um discurso claro, verdadeiro e positivo; 
liguemos-lhes regularmente; mostremo-nos disponíveis para ouvir 
e validar os seus sentimentos; reforcemos as manifestações verbais 
de afeto; procuremos monitorizar o seu estado de saúde e bem-
estar junto dos seus cuidadores e não nos esqueçamos jamais de 
lhes agradecer pelo seu contributo em prol da sua saúde e o de toda 
a comunidade! 

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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LIGUEMOS-LHES 
REGULARMENTE; 
MOSTREMO-NOS 

DISPONÍVEIS PARA OUVIR E 
VALIDAR OS SEUS 

SENTIMENTOS; REFORCEMOS 
AS MANIFESTAÇÕES VERBAIS 

DE AFETO; PROCUREMOS 
MONITORIZAR O SEU ESTADO 

DE SAÚDE E BEM-ESTAR 
JUNTO DOS SEUS 

CUIDADORES E NÃO NOS 
ESQUEÇAMOS JAMAIS DE 

LHES AGRADECER PELO SEU 
CONTRIBUTO
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E-HEALTH E A PREVENÇÃO EM SAÚDE

“As mais recentes actualizações tecnológicas propiciam um contexto 
positivo e de muitas oportunidades para potenciar alterações 
comportamentais com impacto na saúde”

Nos próximos dias 4, 5 e 6 de Abril, realiza-se o Portugal eHealth 
Summit, um evento que se centra no processo de transformação 
digital da saúde que está em curso um pouco por todo o Mundo. 
Ainda no mandato do Governo anterior, foi assinado entre este e 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) um protocolo que previa a 
criação e desenvolvimento de um Plano nacional de e-health.

O Relatório da OMS de 2013 indica que quase 10% da população 
adulta mundial tem diabetes. Na Europa 12,5% das crianças têm 
excesso de peso, 3.3 milhões de pessoas morrem anualmente 
devido ao consumo excessivo de álcool e 1.25 milhões em acidentes 
rodoviários.

A promoção de práticas saudáveis durante a infância e adolescência 
e a realização de acções concretas para melhor proteger os jovens de 
vários riscos de saúde é fundamental para saúde dos países e para a 
sua coesão social. A urgente política de saúde preventiva, defendida 
pela OMS, tem como elemento nuclear a mudança comportamental 
e, como tal, a prevenção das “doenças do comportamento”. 
Paralelamente a OMS recomenda a promoção do desenvolvimento 
de competências de tomada de decisão, auto-estima e resistência 
à pressão dos pares como promotoras de saúde mental entre os 
adolescentes e a promoção do auto-cuidado através da utilização de 
tecnologias electrónicas e móveis da saúde.

Não é fácil lidar com estes diferentes problemas, agravados pela 
necessidade de se intervir com grandes populações. A prevenção é 
essencial, assente em acções concretas, no terreno, com avaliação 
da sua eficácia. Em Portugal, é necessário assumir uma Agenda 
Nacional para a Prevenção, que contrarie a lógica de curto prazo 
dos ciclos políticos. Para concretizar esta estratégia no terreno 
em termos de concepção, planeamento, execução e avaliação 
é necessário o envolvimento de equipas multidisciplinares com 
particular enfoque nos profissionais com conhecimentos na área das 
ciências psicológicas, tendo em conta a necessidade de compreender 
os fundamentos, instrumentos e acções de comprovada eficácia, em 
diferentes modelos, que permitam as mudanças comportamentais 
necessárias.

A mudança de comportamentos enquanto estratégia preventiva conta 
com novos aliados, bem como as suas áreas conexas relacionadas 
com a monitorização para a tomada de decisão. As mais recentes 

actualizações tecnológicas propiciam um contexto positivo e de 
muitas oportunidades para potenciar alterações comportamentais 
com impacto na saúde. Noutras patologias é essencial que o doente 
monitorize e siga terapêuticas rigorosamente como parte crítica do 
sucesso clínico.

O futuro da saúde também passa por aqui. E os psicólogos e 
psicólogas, independentemente dos contextos e áreas de formação, 
devem ser chamados e estar disponíveis para dar contributos para 
a concepção e desenvolvimento dos sistemas informáticos que 
pretendam contribuir para a mudança do comportamento, no âmbito 
deste processo de transformação digital da saúde.
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ASSENTE EM ACÇÕES 

CONCRETAS, NO TERRENO, 
COM AVALIAÇÃO DA SUA
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A DEPRESSÃO PREVINE-SE?!

A Organização Mundial de Saúde estima que, em todo o mundo, 
mais de 300 milhões de pessoas sejam afectadas pela depressão, 
que se tornou a principal causa de incapacidade a nível mundial

A Organização Mundial de Saúde estima que, em todo o mundo, 
mais de 300 milhões de pessoas sejam afectadas pela depressão, 
que se tornou a principal causa de incapacidade a nível mundial. 
Prevê-se que a depressão seja a segunda maior causa de encargos 
com doença em 2030, sendo já hoje a principal causa para as 
mortes por suicídio.

De acordo com o Programa Nacional de Saúde Mental em Portugal, 
em 2010, a depressão correspondia a 7,9% do total das doenças 
mentais sendo que, segundo alguns estudos, tem uma prevalência 
ao longo da vida de cerca de 17% e tudo indica que nos últimos 
anos, também por influência da crise económica e financeira, a 
prevalência e o impacto da doença tenha aumentado junto da 
população portuguesa e, em particular, dos grupos mais vulneráveis.

A depressão é hoje já o terceiro problema de saúde mais frequente 
nas consultas dos Cuidados de Saúde Primários, correspondendo 
a 7,6% do total dos doentes atendidos. Portugal é também um 
dos países onde a depressão assume maior gravidade e em que o 
intervalo de tempo entre o aparecimento dos sintomas e o início do 
tratamento é mais elevado: apenas 37% das pessoas com depressão 
major teve uma consulta médica no primeiro ano da doença.

A depressão está associada a níveis de sofrimento significativo, a 
diferentes graus de incapacidade e, também, à utilização excessiva 
dos serviços de saúde. Em termos gerais, a depressão é mais 
debilitante do que a maior parte das doenças físicas. Para além 
disso, a depressão constitui um factor de risco para todas as grandes 
causas de morte relacionadas com doenças físicas: no geral, está 
associada a um aumento da mortalidade em 50%. A depressão 
representa encargos individuais, sociais e económicos enormes.

Mas... a depressão pode muitas vezes ser prevenida. E o custo-
efectividade das intervenções psicológicas baseadas em evidências 
no seu tratamento e a sua contribuição para a redução do encargo 
com a doença, permitem concluir que as intervenções psicológicas 
têm potencial para reduzir o encargo com a depressão entre 10% 
a 30%, evitando entre 7 a 14 milhões (de 65 milhões) de DALYs 
(Disability-adjusted life year). Mesmo em regiões pobres e com 
poucos recursos, cada DALY evitado através de tratamentos 
psicológicos eficazes nos Cuidados de Saúde Primários custa 
menos de que um ano médio de salário per capita.

Estes e outros dados foram agora amplamente divulgados 
junto da opinião pública através da comunicação social, numa 
iniciativa da Ordem dos Psicólogos. Neste sentido, tendo em 
conta as repercussões físicas, psicológicas, sociais, laborais e, 
consequentemente, os custos económicos e de sofrimento para o 
próprio, para a família e para a comunidade, é hoje apresentada na 
Assembleia da República uma proposta para um Programa Nacional 
de Prevenção da Depressão. Este é um forte e importante contributo 
da Psicologia e das/os Psicólogas/os para o país. Vamos agir!
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PIOR OU MELHOR VELHICE!

O Governo português refere na apresentação da discussão da 
proposta de Estratégia para o Envelhecimento Activo e Saudável, que 
Portugal é um dos países, do espaço europeu, onde o processo de 
envelhecimento demográfico tem sido mais rápido e mais acentuado

O Governo português refere na apresentação da discussão da 
proposta de Estratégia para o Envelhecimento Activo e Saudável, 
que Portugal é um dos países, do espaço europeu, onde o processo 
de envelhecimento demográfico tem sido mais rápido e mais 
acentuado. Em 2015, os/as portugueses/as com 65 ou mais anos 
residentes em Portugal eram já mais de 20% da população. Esta 
realidade em conjunto com a diminuição da natalidade sentida nos 
últimos anos reforçou a importância do envelhecimento tornando-o 
visível nas Grandes Opções do Plano.

A população activa da UE-27 tenderá a crescer cerca de 16% no 
grupo etário dos 55-64 anos entre 2010 e 2030, enquanto outros 
grupos etários apresentam uma tendência decrescente (por exemplo 
5,5% o grupo de 40-54 anos ou 15% no grupo de 25-39 anos de 
idade).

As políticas e medidas a adoptar deverão ter em conta quem 
envelhece mas também as implicações socio-económicas deste 
envelhecimento mais ou menos activo ou mais ou menos saudável. 
E sabemos que envelhecemos como vivemos. Com mais ou menos 
saúde e actividade decorrente dos nossos comportamentos e 
hábitos ao longo da nossa vida. Não menos importante é pensarmos 
nos cuidadores e de que forma poderemos criar condições para 
melhores cuidados, seja ao nível familiar sempre que possível, seja 
na comunidade e nas organizações que tantas vezes asseguram os 
últimos dias com algum conforto e apoio.

Considero que muito tem sido feito nos últimos 30 anos para fazer 
face a mutações muito rápidas na organização social, particularmente 
na célula familiar, permitindo criar respostas de apoio. Todavia, 
sabemos que são manifestamente insuficientes e necessitam 
por vezes de mais ou melhores recursos, das melhores práticas 
disponíveis e de acesso ao que de melhor se faz e sabe fazer, com 
fundamentação científica, relacionada com o envelhecimento.

A promoção de um estilo de vida activo, saudável, em que haja 
envolvimento social com a comunidade e que permita manter e 
melhorar a qualidade de vida e autonomia, intervindo nos problemas 
que a solidão, o isolamento, a demência e a depressão causam aos 
idosos, assim como desenhar e implementar de sistemas de gestão 
e monitorização da saúde que permitam promover competências, 

prevenir e tratar a dor e a doença, são medidas essenciais para a 
sustentabilidade da nossa sociedade neste período de maior invernia 
demográfica.

A custo-efectividade da intervenção psicológica junto do processo de 
envelhecimento, em adultos e idosos, no combate ao declínio físico e 
intelectual, à solidão, ao isolamento e à marginalização social, assim 
como na promoção da independência, autonomia, participação na 
vida social e adaptação a este processo devem merecer particular 
atenção dos decisores políticos.

Entre os vários profissionais que podem dar novas, eficientes 
e eficazes respostas e ter abordagens preventivas perante esta 
realidade, estão os/as psicólogos/as, entre os quais quase duas 
centenas já especialistas em psicogerontologia, número que a curto 
prazo deverá triplicar.

Escreveu Florbela Espanca...

“Pior Velhice

Sou velha e triste. Nunca o alvorecer 
Dum riso são andou na minha boca! 
Gritando que me acudam, em voz rouca, 
Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

[...]

E dizem que sou nova ... A mocidade 
Estará só, então, na nossa idade, 
Ou está em nós e em nosso peito mora?! 

Tenho a pior velhice, a que é mais triste, 
Aquela onde nem sequer existe 
Lembrança de ter sido nova ... outrora ... “

... ou melhor velhice!
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QUANTAS PESSOAS TERÃO DE MORRER 
ATÉ SE ACABAR COM O ESTIGMA DA 
SAÚDE MENTAL?  

Este mês, a 7 de abril, comemorou-se o Dia Mundial da Saúde. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2017 elegeu como tema 
da sua Campanha “Vamos Falar de Depressão”.  

A depressão é a segunda causa de morte em todo o mundo na faixa 
etária dos 15 aos 29 anos. Apesar da OMS ter indicado este grupo 
como um dos de maior risco, juntamente com as mulheres no período 
do puerpério e as pessoas com mais de 60 anos, a depressão afeta 
pessoas de todas as idades, género, nível socioeconómico e cultura, 
ao todo a OMS estima que 350 milhões de pessoas em todo o mundo 
sofrem deste problema de saúde psicológica. 

Apesar dos custos mundiais elevadíssimos com a depressão (e a 
ansiedade) que ultrapassam um trilião de dólares e a depressão 
ser mais debilitante do que a maioria das doenças físicas, muitas 
pessoas permanecem sem tratamento. Uma das principais causas 
da manutenção deste problema é o estigma associado à doença 
mental. Será que me viu entrar para a sua consulta? E se viu, o que 
é que irá pensar de mim? São perguntas partilhadas pelos nossos 
clientes enquanto aguardam nas salas de esperas dos diferentes 
serviços públicos ou privados. Até quando iremos manter esta 
situação? 
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SAÚDE PSICOLÓGICA. 

”
”



SAÚDE PágPág 182 

APOSTAR NA PREVENÇÃO

A prevenção é desde há muito uma palavra vã. A sustentabilidade do 
nosso modo de vida, do nosso sistema educativo, do nosso sistema 
de segurança social ou dos cuidados de saúde a que acedemos, 
depende de uma aposta e de um investimento forte na prevenção.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são hoje cerca 
de 450 milhões as pessoas que sofrem de transtornos mentais e 
comportamentais em todo o mundo. Uma em cada quatro pessoas 
desenvolverá um ou mais destes distúrbios ao longo da vida. As 
perturbações mentais representam não apenas um imenso fardo 
psicológico, social e económico para a sociedade, mas também são 
uma causa determinante de um número significativo de doenças 
“físicas”.

A revista The Economist refere na sua edição de 29 de Abril de 2017 
que são necessárias mudanças na forma como os sistemas de saúde 
lidam com as doenças mais prevalentes e graves e que os cuidados 
prestados às doenças crónicas têm de sair cada vez mais dos 
hospitais - o que significará mais recursos financeiros disponíveis 
para áreas como “apoio social”. Nesta edição é ainda defendido 
que o paradigma de financiamento e dos incentivos financeiros aos 
hospitais tem de ser alterado, porque hoje é maioritariamente dado 
por (cada) acto praticado junto dos utentes (e, muitas vezes, na 
doença), ao invés de financiarem a tentativa de prevenção da doença 
ou melhoraria da qualidade de vida dos utentes e literacia em saúde.
Num recente Relatório, a EFPA (European Federation of Psychologists’ 
Associations) refere que a diferença entre os problemas e as 
políticas efectivas implementadas parece tão grande hoje quanto 
há dez anos.  A EFPA sugere ainda que a OMS (e os governos) 
pode aprender com o Banco Mundial, que criou uma Iniciativa Global 
(“INsights”) para incorporar conceitos comportamentais e sociais da 
economia, psicologia e áreas relacionadas.

Hoje sabemos muito mais sobre factores de risco em saúde mental 
e estes incluem condições sociais, culturais, físicas e económicas, 
tais como ter ou não ter um emprego e quais as condições e 
características do mesmo.

A Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU que aponta ao 
fim de todas as formas de violência contra as crianças até 2030, 
estabelecendo metas específicas a serem cumpridas por governos 
de todo o mundo, é um importante exemplo de iniciativas que 
relevam a importância da prevenção, tendo em conta que a violência 
contra as crianças tem consequências negativas na saúde mental 
e física quando adolescentes e adultos. A ciência psicológica deve 
desempenhar um papel central na identificação e prevenção desses 

casos dentro das comunidades, a fim de reduzir a incidência e a 
prevalência, bem como contribuindo para a prevenção de efeitos 
a longo-prazo, conduzindo assim a uma melhor qualidade de vida 
e bem-estar nos futuros adultos, indispensável à preservação do 
nosso modo de vida e à sustentabilidade dos nossos sistemas.

Em 2016, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) entregou 
ao Ministério da Saúde um contributo dos Psicólogos para o 
desenvolvimento e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Neste contributo, defendemos a mudança de paradigma na 
saúde, apostando nos resultados das intervenções e na prevenção, 
em vez de colocarmos a grande maioria dos nossos recursos na 
remediação. Já este ano, propusemos ao Primeiro-Ministro, António 
Costa, que abraçasse uma Agenda para a prevenção, desenvolvimento 
das pessoas e coesão social que defenda e promova um modelo 
desenvolvimento económico sustentável.
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DÉFICE EXCESSIVO DE. . .

Muito se tem escrito, falado e discutido sobre a saída de Portugal 
do procedimento por défice excessivo. O Vice-presidente da 
Comissão Europeia, em declarações esta semana, afirmou que é 
“crucial que Portugal continue empenhado num ambicioso plano 
de reformas estruturais que deve incluir, entre outros, continuar 
no caminho das políticas orçamentais responsáveis e garantir uma 
despesa pública mais eficiente; fazer face ao aumento dos custos 
dos sistemas de saúde e pensões”. Para além destas áreas, referiu 
ainda a necessidade de continuar a reforçar o sistema financeiro e 
as medidas de apoio à procura de emprego.

A literacia em saúde, tão importante para os cidadãos, aplicada aos 
governantes significa a necessidade do Ministério das Finanças e 
da Secretaria de Estado do Orçamento conhecerem e utilizarem 
instrumentos e acções que vão para além dos modelos económicos 
ou da contabilidade do Estado e/ou que podem estar presentes na 
sua base. As questões que envolvem o comportamento e como 
se comportam as pessoas, sendo fundamentais para a sua saúde, 
não são menos importantes para a economia e para “saúde” dos 
sistemas – financeiro, de segurança social, de saúde, de educação....
Há demasiado tempo que meras 55 contratações de Psicólogas/os, 
que visam minimamente cumprir o definido em programa de governo 
e amplamente anunciado pelo Ministério da Saúde (a existência 
de pelo menos 1, repito 1! Psicóloga/o em cada Agrupamento de 
Centros de Saúde) estão pendentes de validação pela Secretaria de 
Estado do Orçamento. Mesmo após apresentação de estudos que 
demonstram o custo-efectividade das intervenções psicológicas e 
logo que a sua contratação significará poupanças significativas em 
diferentes rúbricas do Orçamento de Estado.

A leitura desta situação permitirá uma análise que aponta para que 
para o Ministério das Finanças é claro e inequívoco que precisamos 
de mais Médicas/os e Enfermeiras/os, mas Psicólogas/os...

Aqui enquanto escrevo imagino qual poderá ser a reacção do 
“Ministério”... Para quê mais este custo? O que fazem estas/es 
senhoras/es para que os contratemos? Mesmo que não sejam uns 
milhares, mas 55!! Pois estes Psicólogos e Psicólogas são essenciais 
para termos mais respostas preventivas. São essenciais para reduzir 
a quantidade e os tempos de internamento. São essenciais para 
maior e melhor adesão às terapêuticas e à medicação em particular, 
combatendo riscos e custos da automedicação, utilização incorrecta 
ou da não conclusão dos tratamentos. São essenciais para evitar 
o consumo excessivo de psicofármacos. E são muitos mais os 
exemplos que poderei dar a que se somam o quão essenciais são 

na prevenção do sofrimento das pessoas (e das suas famílias) e na 
promoção do bem-estar.

O Ministério das Finanças certamente fará o esforço de procurar (e 
aceitar) mais informação nesta área e assim perceber as vantagens 
para Portugal e para o seu SNS de ter mais destes profissionais 
nos seus quadros, reduzindo despesa desnecessária em saúde e 
garantindo mais recursos para os investimentos necessários e maior 
sustentabilidade e eficácia no sistema. Estas medidas que referi 
também devem fazer parte das reformas estruturais acima pedidas 
pelo Vice-presidente da Comissão Europeia.

É muito importante e urgente aproveitar esta oportunidade, 
enquanto crescemos e estamos num ciclo positivo, para tomar 
agora, no momento certo, as decisões que serão preventivas e 
de estímulo a uma boa resiliência do país em cenário ou risco de 
crise, contribuindo assim para evitar algumas das situações mais 
dramáticas que os portugueses e as portuguesas tiveram que viver 
nestes últimos anos. Evitemos um défice excessivo de ... Prevenção. 
Evitemos um défice excessivo de... Psicólogas/os.
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UMA OPORTUNIDADE... PELAS PESSOAS!

O país necessita de aproveitar o crescimento e a melhoria de 
alguns indicadores económicos, para contrariando o mais fácil, 
acelerar rumo a um futuro mais sustentável e com maior valor 
acrescentado para os cidadãos e cidadãs. Uma das áreas onde 
devemos investir desde já é na inovação nas medidas de apoio à 
procura de emprego. Um plano que valorize transversalmente o 
desenvolvimento das ditas soft skills (combinação de competências 
interpessoais, sociais, de comunicação, atitudes, inteligência social 
e emocional), como forma de melhorar a empregabilidade individual 
e a competitividade seria verdadeiramente uma pedrada no charco 
e um bom aproveitamento de recursos para preparar o futuro com 
pessoas mais aptas para lidar com a mudança, para o trabalho em 
equipa, com foco na resolução de problemas e comunicação eficaz. 
Tudo competências muito procuradas hoje pelo mercado de trabalho 
e apontadas para necessidades futuras. E o que fazem as políticas 
de emprego e os serviços de emprego para valorizarem os seus 
utentes, desenvolvendo as competências destes para que melhorem 
as suas possibilidade de ajustamento ao que as organizações 
procuram? Muito pouco! Portugal tem aqui uma oportunidade. E 
porquê? Já lá vamos.

Mas na mesma lógica de valorização e promoção das soft skills (e 
de dimensões que rodeiam os aspectos centrais do negócio mas 
muito contribuem para o seu sucesso), se Portugal deve investir 
ao nível da dinamização da procura de emprego, mais deverão as 
organizações investir na gestão estratégica de recursos humanos. 
Os/as profissionais de RH serão cada vez mais chamados a 
colaborar e definir estratégias de gestão de talentos e retenção de 
colaboradores, apostando cada vez mais numa marca distintiva do/a 
colaborador/a desta ou daquela organização. Num Mundo onde cada 
vez há menos distinção entre vida profissional e vida pessoal os 
RH precisam ser o agregador das necessidades organizacionais 
e objetivos de desenvolvimento dos/as colaboradores/as e o seu 
equilíbrio enquanto pessoas. Locais de trabalho saudáveis não 
são um slogan são um imperativo para a retenção de talentos, 
maior competitividade e desenvolvimento organizacional e dos 
negócios. A personalização e o destaque da individualidade de cada 
colaborador/a naquilo que acrescenta à organização, a gestão das 
diferenças e dos perfis variados e o apoio ao desenvolvimento do 
potencial de cada um/a como forma de “recrutamento interno”,  
eventualmente já alinhados com a cultura da organização são outra 
função diferenciadora importante dos RH – olharem para cada 
um/a dos/as colaboradores/as como ele/ela é!. Colaboradores que 
atribuam significado ao seu trabalho pela pertença e vinculação, 
alinhamento com valores e cultura e que se sintam vistos como 

são, e por isso valorizados, serão mais produtivos. Os RH podem e 
devem ser promotores de oportunidades para o desenvolvimento de 
competências que melhorem a qualidade de vida e o bem estar dos/
as colaboradores/as. A humanização do local de trabalho é, portanto, 
um desafio.

Por tudo isto e para tudo isto os/as Psicólogos/as são indispensáveis 
e recursos disponíveis no mercado de trabalho português para ajudar 
as organizações e os/as trabalhadores/as à mudança e à adaptação, 
fora ou dentro do quadro dos RH de hoje e do futuro próximo; dentro 
das organizações ou no apoio à procura de emprego. É por isto que 
Portugal tem aqui uma oportunidade!

0 8 . 0 6 . 2 0 1 7  |  R E V I S TA  S Á B A D O

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

NUM MUNDO ONDE CADA VEZ 
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O DIA SEGUINTE

No rescaldo dos incêndios ficam muitas feridas abertas. Ao rasto de 
destruição, de floresta, casas, pertences, animais e pessoas somam-
se os problemas psicológicos decorrentes desta tragédia.

Nesta catástrofe, o socorro psicológico, essencial desde as 
primeiras horas, esteve disponível e prestado por profissionais muito 
qualificados e experientes. Infelizmente, para além dos primeiros 
socorros psicológicos, é necessário garantir a continuidade da 
intervenção em crise e catástrofe e o acompanhamento subsequente 
a muitas das vítimas que continuaram e continuarão a necessitar 
de apoio. Após a saída das equipas de emergência urge garantir 
recursos para as fases seguintes de intervenção – o pós-crise.

Numa região onde os recursos disponíveis são muito escassos 
e claramente insuficientes para as necessidades regulares, o 
senhor Primeiro Ministro e o Sr. Ministro da Saúde já garantiram 
publicamente que não faltará o necessário apoio psicológico para 
esta situação excepcional, em continuidade, de forma estruturada e 
para os próximos anos. É importante relembrar que, para que isto 
passe das palavras, é necessário dotar o Serviço Nacional de Saúde 
do mínimo de recursos humanos, nomeadamente Psicólogos/as, o 
que hoje não se verifica.

Se o Estado Português não conseguir alocar recursos financeiros 
para a contratação de 55 (não 500 ou 1000, 55!) psicólogos/as para 
os cuidados saúde primários em 2017, conforme repetidamente 
já prometido, ainda mais após um acontecimento trágico desta 
dimensão, quando conseguirá?

Mas voltemos a quem esteve e está no terreno. Antes de mais, 
é importante e essencial que todos aqueles que, em cenários 
de catástrofe, apoiam as populações seja de que forma for, 
salvaguardando o autocuidado, se centrem nas necessidades das 
vítimas e da população em geral.

A ajuda psicológica necessita de estar articulada, coordenada e 
supervisionada de modo a garantir a segurança, continuidade da 
eficácia das intervenções. A abnegação e esforço não substituem 
a formação e as boas práticas na intervenção psicológica, pelo que 
o voluntarismo deve ser evitado tanto quanto neste momento a 
intervenção, em grande parte das situações, vai ser longa e, para 
eficaz, deve ser continuada e suportada pela criação de laços 
e relações, o que necessariamente não se coaduna com uma 
intervenção casuística e não continuada.

A comunicação social tem um duplo papel muito importante no 

que concerne à saúde psicológica nestas situações: informar, 
sensibilizar e disseminar orientações práticas para as populações 
sobre sinais de alerta e acções preventivas que podem ser levadas 
a cabo pelos próprios cidadãos, a título exemplo; evitar imagens que 
possam mais intensamente reavivar as experiências que as vítimas 
directas e indirectas vivenciaram e que podem levar à revitimização 
ou retraumatização.

Nós Ordem dos Psicólogos, no âmbito da nossa missão pública, 
continuaremos a acompanhar activamente o nível de acesso, 
pelos cidadãos, aos serviços prestados por psicólogos/as, estando 
disponíveis de forma responsável e constructiva para encontrar as 
melhores soluções. Assim foi também agora. Lançamos em conjunto 
com a Direcção-geral da Saúde um Guia “Como lidar com um desastre 
natural” e entregámos ao Ministério da Saúde uma proposta para 
garantir o apoio psicológico continuado às populações nas diferentes 
fases, mantendo-nos a acompanhar de forma participativa as acções 
do executivo nesta matéria.
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7 PERGUNTAS PARA O ORÇAMENTO 
ESTADO 2018

Fazendo desde já mea culpa pela adesão à moda dos títulos com 
números ao jeito de receitas para o sucesso, proponho que os/as 
cidadãos/cidadãs, psicólogos/as ou que usufruem e/ou pretendem 
usufruir de serviços de psicologia se questionem e reflictam se e 
em que medida, o orçamento de estado de 2018 virá dar resposta às 
seguintes questões:

1.  Tendo em conta que é consensual a necessidade tomar medidas 
que garantam a sustentabilidade do SNS, que planos e acções 
concretas o governo propõe iniciar para a prevenção em saúde, 
nomeadamente nas doenças crónicas (diabetes, obesidade, ...) 
e em saúde mental (ansiedade, depressão, ...), enquanto grandes 
consumidores de recursos do SNS?

2.  Na sequência da questão anterior, e uma vez que o compromisso 
de admissões de psicólogos no SNS em 2017 já dificilmente será 
cumprido (foi de 0 até ao momento), irá o governo emendar este 
erro de prioridades, e não só contratar os 55 prometidos (promessa 
repetida ao longo de todo o ano) para os cuidados de saúde primários 
mas também reforçar esse número, respeitando o compromisso de 
reforço gradual ao longo da legislatura?

3.  Sendo este Governo suportado no parlamento por vários partidos, 
há nas suas propostas de negociação do orçamento a condição que 
todos dizem concordar de apostar na contratação e de uma vez por 
todas iniciar esse pequeno esforço?

4. Na educação, de que forma o orçamento do estado aponta ao fim 
do “desperdiçio” de recursos e do sacrificio pessoal e profissional, 
deixando as habilidades legais ou conceptuais e abrindo caminho à 
colocação efectiva de Psicólogas/os nos Agrupamentos de Escolas 
e Escolas não agrupadas?

5. Uma vez que todos grupos parlamentares já declararam ver com 
bom os olhos a criação da figura legal da/o psicóloga/o do trabalho, 
vão avançar com a mesma, sendo esta uma peça importante numa 
política de prevenção, desenvolvimento das pessoas e melhoria da 
competitividade das organizações públicas, privadas ou sociais e 
cooperativas?

6. Um país pequeno que se tem distinguido nos últimos 40 anos pela 
sua dimensão de compromisso com os direitos humanos não pode 
desconsiderar e esquecer-se dos que cumprindo com penas que 
são devidas à sociedade e vivendo num estabelecimento prisional, 
a bem da sociedade e dos próprios, devem ser ajudados na sua 
reinserção social e transição. Este trabalho faz-se essencialmente 

no próprio estabelecimento prisional e com a/o reclusa/o, sendo 
para isso são necessárias/os psicólogos/as, o que o estado já 
reconhece, mas como uma necessidade temportária já que, na sua 
maioria, intervêm “à tarefa” e contratados por empresas para tal 
vocacionadas. As/os Psicólogas também nestes contextos são uma 
necessidade permanente não podendo continuar a ser contratados 
como tarefeiros, em número e condições de trabalho insuficientes 
ao cumprimento da sua missão e do legalmente estabelcido e sem 
direito ao desenvolvimento profissional condigno. A reincidência 
custa social, pessoal e financeiramente. Que novidades trará o 
orçamento do estado sobre isto?

7. O envelhecimento da sociedade portuguesa é uma realidade 
crescente. O envelhecimento activo e saudável é uma necessidade 
civilizacional, independente dos níveis de natalidade no país, 
mas particularmente urgente devido aos mesmos. A aposta 
preventiva no desenvolvimento de hábitos de vida saudável e 
concomitantemente na estimulação cognitiva das/os mais idosas/
os é um trabalho essencial para a melhoria da qualidade de vida e 
para a sustentabilidade dos apoios sociais ao mais séniores. Que 
medidas sociais, nomeadamente na prioridade ao financiamento de 
projectos preventivos nas áreas acima referidas estão contidas no 
próximo orçamento?

Em campanha um Governo promete! Quando entra em funções e 
há pouco tempo no exercício promete! Mas não pode continuar só a 
prometer passados 2 anos. Não são necessárias remodelações (que 
servem para o novo Governante dizer que só agora entrou e precisa 
de tempo). É preciso assumir a responsabilidade pelas promessas 
feitas. É preciso respeitar as/os eleitoras/es a bem da democracia. É 
preciso cumprir com que é negociado a bem da confiança. É preciso 
agir já e passar das palavras ao actos!

1 8 . 0 7 . 2 0 1 7  |  R E V I S TA  S Á B A D O



SAÚDE PágPág 187 

A PROPÓSITO DO DIA MUNDIAL DA 
DOENÇA DE ALZHEIMER 

No passado dia 21 de setembro assinalou-se o Dia Mundial da 
Doença de Alzheimer, patologia que atinge 40 milhões de pessoas  
no mundo. Corresponde à forma mais comum de demência que sob 
as diferentes formas abrange 47 milhões de pessoas (OMS, 2017). 
Em Portugal, apesar da ausência de um estudo epidemiológico, 
estima-se que atinge 50 a 70% das pessoas com demência, num 
total de 182 526 portugueses (Alzheimer Europe, 2013). 

A doença caracteriza-se por uma situação clínica crónica, com 
carácter irreversível que resulta na perda progressiva de múltiplas 
funções cognitivas (visuais, abstração, conhecimento dos números, 
capacidades de organização e de execução…) e capacidade para 
executar as atividades diárias. Para além da deterioração que 
provoca origina um processo de despersonalização “a pessoa 
transforma-se numa outra pessoa” (diferente da que conhecíamos), 
processo este, com enorme impacto físico, psicológico, social e 
económico sobre os cuidadores, famílias e sociedade.

A dimensão desta problemática contribuiu para que a Organização 
Mundial de Saúde reconheça a demência como um problema de 
saúde pública (OMS, 2017). 

Apesar de ser incurável a deteção precoce, através do despiste 
psicológico, poderá retardar a sua evolução. 
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O PARENTE POBRE. . .

Todos nós podemos vir a desenvolver uma perturbação mental. 
Quem não tem um amigo ou um familiar que tem ou já teve uma 
doença mental? No Dia Mundial da Saúde Mental que se assinala a 
10 de Outubro, tenta-se dar destaque a um conjunto de perturbações 
mentais e de necessidades na área da saúde mental. Esta área, ainda 
tantas vezes “vítima” de um enorme desconhecimento e mesmo 
de um forte estigma, é recorrentemente colocada à margem dos 
holofotes da sociedade, ainda que isso não determine – talvez pelo 
contrário – o fim dos problemas que directa e indirectamente nos 
chegam. Não afasta o sofrimento, nem afasta o enorme custo social 
e económico da doença mental.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) a depressão e 
as perturbações de ansiedade são problemas de saúde mental 
que impactam na nossa capacidade para trabalhar e na nossa 
produtividade. A  OMS estima que sejam hoje 300 milhões as 
pessoas que sofrem de Depressão e mais de 260 milhões com 
perturbações de ansiedade. A OMS indica ainda que a depressão 
e as perturbações de ansiedade custam, à economia global, cerca 
de 1 trilião de dólares por ano apenas em perdas de produtividade.
Em Portugal, o Relatório da Avaliação do Plano Nacional de Saúde 
Mental 2007-2016 e Propostas Prioritárias para a extensão a 2020 
traça um cenário negro no nosso país, pontuado pelo aumento 
destas perturbações, pelo significativo crescimento do consumo 
de psicofármacos e dos custos associados aos mesmos e refere 
determinados indicadores de “sucesso” (número de consultas, 
por exemplo) baseados num modelo ultrapassado que ignora 
os resultados das intervenções clínicas e da prevenção (quase 
inexistente) e por isso perpetua e acentua a evolução negativa dos 
números e do sofrimento dos cidadãos.

Este Relatório explana a ausência de uma estratégia que assente 
numa mudança de paradigma para a saúde mental, através da 
definição de prioridades na prevenção e apostando nos Recursos 
Humanos necessário para isso. Segundo este Relatório, a Depressão 
subiu, as perturbações de Ansiedade aumentaram, as consultas de 
psiquiatria foram superiores a 100.000 e aumentou o número de 
psiquiatras. Salvaguardando o dado positivo que respeita ao aumento 
do número de psiquiatras, o que nos resta de evolução positiva e de 
perspetivas até 2020? Nada de novo. Infelizmente, nada de novo.

Neste contexto, a Ordem dos Psicólogos (OPP) continua a alertar 
e fazer propostas ao Governo (como a de criação de um Programa 
Nacional de Prevenção da Depressão), Conselho Nacional de Saúde 
Mental ou ao Parlamento (nomeadamente para a discussão do 

Orçamento do Estado, a todas as forças políticas com representação 
parlamentar), fundamentando as mesmas no seu custo benefício 
para as populações. Além disso, a Ordem dos Psicólogos entregou 
pela primeira vez os selos “Escola Saudávelmente”, numa iniciativa 
que destaca e contribui para a promoção de boas práticas de saúde 
psicológica nas Escolas e mantém o sítio na Internet , contribuindo 
para a literacia em saúde psicológica, esclarecendo os cidadãos sobre 
várias situações em que podem encontrar ajuda de um Psicólogo 
ou Psicóloga. Para além disso a Ordem estimula as organizações 
portuguesas através do Prémio Locais de Trabalho Saudáveis, com 
a terceira edição a decorrer, a avaliarem e prevenirem os riscos 
psicossociais dos seus colaboradores, nomeadamente o stress e o 
burnout.

Também neste dia da Saúde Mental, a OPP e o Ministério da Saúde, 
assinam um protocolo com o compromisso de desenvolverem 
actividades conjuntas na área da prevenção da depressão, da 
redução do consumo de psicofármacos em crianças e jovens e para 
a humanização dos serviços de saúde.

Fica este alerta! Para que não sejam só os números e os 300 
milhões de pessoas em sofrimento em todo o mundo, os 216 
milhões de euros em psicofármacos gastos em 2016 em Portugal e 
as 100.000 consultas de psiquiatria realizadas a ter destaque neste 
dia. Essencialmente, para que haja coragem política para assumir 
uma agenda nacional de prevenção e desenvolvimento das pessoas, 
conforme a Ordem dos Psicólogos tem vindo a propor e que ela 
contribua para que a saúde mental deixe de ser um parente pobre 
da saúde e deixe de empobrecer o nosso país.
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O IMPOSTO SOBRE O CONSUMO DE SAL

Hoje, os deputados Portugueses vão votar uma medida proposta 
no Orçamento do Estado que dita a introdução de uma taxa de 80 
cêntimos por quilo em produtos que tenham mais do que 1 grama 
de sal por cada 100 gramas de produto. O objectivo é a promoção 
da mudança dos hábitos alimentares e a adopção de estilos de vida 
mais saudáveis.

Os hábitos alimentares dos portugueses, a acessibilidade (também 
das crianças e jovens) e a disponibilização por parte da indústria 
alimentar de alimentos com alto teor de açúcar e/ou sal, juntamente 
com outros factores de risco como o tabagismo, o excesso de 
consumo de álcool, o sedentarismo e o excesso de peso, têm 
fortemente contribuído para a carga de doença em Portugal. Os 
portugueses vivem hoje mais, mas vivem mais anos mais doentes. 
A saber:

• Portugal é um dos países da OCDE com menor número de anos de 
vida saudável vividos depois dos 65 anos;

• Portugal é um dos países com maior prevalência de diabetes da 
OCDE, doença que custa ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) cerca 
de 250 milhões de euros anuais apenas com medicamentos;

• Portugal está acima da média dos restantes países da OCDE no 
que diz respeito à hipertensão arterial (um terço dos portugueses 
sofre com esta condição), ao excesso de peso e à pré e obesidade 
infantil;

• Portugal tem como principal causa de mortalidade as doenças 
cardiovasculares (todos os anos morrem cerca de 35 mil 
portugueses de enfarte agudo do miocárdio ou AVC) e esta doença 
é responsável por cerca de 350 milhões de euros por ano apenas 
em medicamentos.

Conforme referi, além da enorme carência de investimento do 
SNS e do País na prevenção, na literacia nestes domínios e na 
“intervenção precoce” junto destes problemas, um dos principais 
factores que nos conduzem a estes indicadores prende-se com os 
nossos hábitos alimentares, nomeadamente a excessiva ingestão de 
sal e de açúcar. Por exemplo, os dados indicam que os Portugueses 
consomem, por dia, cerca de 50% mais do que a dose diária de sal 
recomendada, algo que corresponde a mais 30 toneladas de sal em 
excesso todos os dias. A alimentação desadequada dos portugueses 
é, por si, responsável por quase 16% dos anos de vida saudável 
por nós perdidos, o que faz de “doenças evitáveis”, causadas por 
comportamentos e factores de risco preveníeis, sejam hoje doenças 

com forte impacto no SNS e causadoras de enorme sofrimento para 
os próprios e para as suas famílias e/ou pessoas próximas.

Desta forma, reveste-se de especial importância e urgência a 
regulação do teor de sal e de açúcar que são adicionados aos alimentos 
que os portugueses (e as crianças portuguesas) consomem. Aliás, a 
Organização Mundial de Saúde defende que estas são das medidas 
que podem ter maior e mais efectivo impacto na redução da carga 
de doença e da mortalidade precoce dos cidadãos.

Em Portugal existem vários exemplos de sucesso, um deles 
particularmente recente. Depois de ao longo de vários anos 
o consumo de tabaco ter caído significativamente, após a 
implementação da “sweet tax” a venda de bebidas açucaradas 
diminuiu entre 20% a 25% em apenas um ano, o que significa 
que os Portugueses ingeriram cerca de menos 4.250 toneladas de 
açúcar através de refrigerantes.

O aumento dos impostos, além de nos permitir em fase das 
discussões reflectir e partilhar sobre este problema, aumentando a 
literacia sobre o mesmo, faz com que os cidadãos tendam a diminuir 
a compra por impulso e emotiva destes alimentos e, não menos 
importante, que a indústria reaja e tendencialmente reduza o teor 
de sal ou açúcar nos alimentos de modo a ficar abaixo do limiar do 
escalão de taxação mais elevado, repercutindo-se isso directamente 
na saúde dos portugueses, por consumirem produtos mais saudáveis. 
Inversamente, e ao contrário do que se poderia pensar, há estudos 
que demonstram que subsidiar ou reduzir o preço dos alimentos 
saudáveis é menos eficaz na promoção de comportamentos de 
consumo saudável face aos resultados do aumento dos impostos ou 
do preço dos produtos menos saudáveis. Os modelos psicológicos 
ajudam a explicar estas alterações comportamentais que parecendo 
pouco relevantes têm um enorme impacto.

Mas o preço não é o único factor que influencia a tomada de decisão. 
Por isso, a resposta para as grandes epidemias de Saúde Pública que 
nos assolam (as tais “doenças do comportamento”) e que implicam 
encargos crescentes e insustentáveis para o SNS, passa também 
por medidas adicionais de promoção da adopção de estilos de vida 
saudáveis (na alimentação, na prática de exercício físico, na gestão 
da relação vida profissional/pessoal, ...), de desenvolvimento da 
literacia em Saúde (por exemplo, com a sensibilização e educação 
dos consumidores para uma alimentação saudável e capacitação 
para a leitura informada da publicidade e a interpretação dos rótulos 
nos produtos alimentares) e da utilização das ciências psicológicas 
da economia comportamental para a concepção de rótulos/

2 3 . 1 1 . 2 0 1 7  |  R E V I S TA  S Á B A D O



SAÚDE PágPág 190 

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

mensagem/imagem que promova a tomada de decisão por opções 
mais saudáveis.

A ciência e o conhecimento psicológico e os Psicólogos e respectivas 
intervenções psicológicas constituem grandes mais-valias, 
comprovadamente custo-efectivas, neste âmbito. Várias áreas da 
Psicologia (nomeadamente as áreas Clínica e da Saúde, Educação, 
Trabalho, Social, Ambiental e Comunitária) aportam modelos e 
ferramentas úteis para a prática em contexto de Saúde Pública, 
contribuindo para trazer a compreensão e o conhecimento sobre 
os aspectos motivacionais, cognitivos e inconscientes dos hábitos 
e comportamentos humanos fundamentais para iniciar e manter 
acções que previnam doenças e promovam a saúde em diferentes 
contextos, desde os Serviços de Saúde, às Escolas ou Locais de 
Trabalho.

É imperativo que a receita prevista com este novo imposto (tal 
qual deveria acontecer com a relativa às bebidas açucaradas) seja 
investida em programas para a promoção da Saúde e a prevenção da 
doença e, para que isso aconteça, é essencial investir em Psicólogos 
e Nutricionistas, enquanto profissionais de saúde que podem fazer 
diferente e a diferença nesta matéria. Mas não chega! É que mais 
20-30% de aumento da verba destinada à prevenção (é positivo), 
mas mesmo que seja efectiva (se não for cativada pelo Ministério 
das Finanças), é um crescimento em cima do 1% de investimento 
actual do SNS em prevenção. O dobro de nada é nada ... O dobro de 
muito pouco é ainda muito pouco. Implementemos a taxa, mas não 
fiquemos por aqui!

DEPOIS DE AO LONGO DE 
VÁRIOS ANOS O CONSUMO 

DE TABACO TER CAÍDO 
SIGNIFICATIVAMENTE, APÓS 

A IMPLEMENTAÇÃO DA 
“SWEET TAX” A VENDA DE 

BEBIDAS AÇUCARADAS
DIMINUIU ENTRE 20% A 25% 
EM APENAS UM ANO, O QUE 

SIGNIFICA QUE OS PORTUGUESES 
INGERIRAM CERCA DE MENOS 

4.250 TONELADAS DE AÇÚCAR 
ATRAVÉS DE REFRIGERANTES.
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UM NOVO ANO PARA A PREVENÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS

O início de um novo ano, após a época festiva, é, normalmente, um 
momento em que se planeia, traçam objectivos e se estabelecem 
novas ambições. É talvez o melhor momento para pensarmos 
naqueles que por uma ou outra razão se veem em situações mais 
difíceis e que precisam mais do apoio de toda a sociedade.

Aqueles que muitas vezes são mais incompreendidos, que não 
cativam amizades, de quem nos afastamos por não querermos sentir 
o desagradável desconforto que certas emoções nos transmitem. 
Os mais frágeis, os doentes, os excluídos e transversalmente todos 
aqueles que sofrem de uma perturbação mental ficam fora dos 
nossos radares, dos nossos interesses e das nossas prioridades. 
Preferimos fazer de conta que não conhecemos, que não nos toca, 
que não é connosco, que são pessoas diferentes e que nós jamais 
seríamos assim.

Talvez essa seja a razão para a muito fraca aposta na saúde mental 
nos cuidados de saúde. Mesmo quando os números indicam o 
impacto, a prevalência e a incidência elevada de muitas perturbações 
mentais entre os portugueses, os recursos disponibilizados para 
programas e implementação das políticas de saúde nesta área 
são dos mais escassos no Serviço Nacional de Saúde, realidade 
extensível a outras políticas públicas.

Uma população particularmente vulnerável é a dos sem-abrigo. 
O projecto “HOME_EU: Homelessness as unfairness”, financiado 
no âmbito do programa da Comissão Europeia Horizon 2020, 
pretende contribuir para novas políticas públicas baseadas na 
evidência científica que resolvam as situações de sem-abrigo de 
longa duração. Este projecto baseia-se num modelo de Housing 
First, caracterizado entre outros aspectos por “acesso imediato a 
uma casa individual de forma permanente; separação entre casa e 
o tratamento, não exigindo a participação prévia em programas de 
tratamento ou reabilitação, mas considerando a  casa como um ponto 
de partida para um percurso de recuperação e integração social; 
espaço habitacional disseminado na comunidade em zonas comuns 
da cidade sem qualquer diferenciação”. É um excelente exemplo da 
aplicação da psicologia na resolução de importantes desafios sociais 
e na alteração de políticas públicas.

É um projecto de intervenção, mas também de prevenção e 
destaca-se por priorizar alterações de estrutura de acordo com os 
resultados esperados dessas alterações com base no conhecimento 
científico existente. Será importante que cada vez mais os decisores 
políticos estejam abertos e procurem fundamentar as suas opções 

na efectividade das soluções políticas propostas, quando estão em 
causa a resolução de problemas dos cidadãos.

Este é apenas um de muitos exemplos do que pode ser uma mudança 
de paradigma das políticas públicas, voltando-as para a prevenção 
e promoção. Projectos como este demonstram-se custo-efectivos, 
quando comparados com outro tipo de soluções, quer sejam os 
centros de alojamento, os custos associados à utilização de serviços 
de urgência ou internamentos hospitalares ou ainda ao nível da 
intervenção de forças de segurança. E, acima de tudo, este tipo de 
programas, mudando o contexto de vida, abrem perspectivas de 
futuro a quem até aqui não conseguia olhar em frente, potenciando 
para alguns uma participação muito mais satisfatória, integrada e 
contributiva no seio da restante comunidade. No fundo, está em linha 
com o que se pode depreender de um conhecido estudo realizado 
por psicólogos americanos que concluíram ser a pobreza em si um 
factor condicionador do explanar do potencial individual, ao ponto 
de afectar a medida de inteligência de forma dramática. Assim, a 
pobreza em si encerra uma limitação da utilização das competências 
do indivíduo, do seu potencial criativo e da sua capacidade para se 
realizar e contribuir para o desenvolvimento da sociedade de uma 
forma quase estrutural.

A mudança do estado financeiro das pessoas, para cima do limiar 
da pobreza é em sim potenciador de muito mais que ter dinheiro 
para o básico de subsistência, pois é em si mesmo, por garantir esse 
básico de habitação, alimentação e educação, garantia de inversão 
de dependência, fraca mobilidade social, doença e exclusão para 
uma participação activa na sociedade, mais realizada, saudável e 
capaz de cumprir o potencial diferenciador que todos temos. Fica o 
mote para o início de um novo ano e de um ano novo de regeneração 
e progresso.
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ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES 
ASSINA PROTOCOLO COM A SECRETARIA 
REGIONAL DA SAÚDE 

Foi assinado no passado dia 6 de fevereiro o protocolo com a 
Secretaria Regional de Saúde no âmbito do Programa Nacional para 
a Prevenção da Depressão. 

A depressão é o terceiro problema de saúde mais frequente nas 
consultas dos Cuidados de Saúde Primários, correspondendo a 7,6% 
do total de doentes atendidos. Portugal é também um dos países 
onde a depressão assume maior gravidade e em que o intervalo de 
tempo entre o aparecimento dos sintomas e o início do tratamento é 
mais elevado: apenas 37% das pessoas com depressão major teve 
uma consulta médica no primeiro ano da doença. 

A depressão está associada a níveis de sofrimento significativo, a 
diferentes graus de incapacidade e, também, à utilização excessiva 
dos serviços de saúde. Em termos gerais, a depressão é mais 
debilitante do que a maior parte das doenças físicas e constitui um 
fator de risco para todas as grandes causas de morte relacionadas 
com essas doenças, nomeadamente, a um aumento da mortalidade 
em 50%. 

O programa vai arrancar com um projeto piloto em três centros 
de saúde, em Stª. Maria, S. Jorge e Terceira, onde serão criadas 
equipas multidisciplinares e será dada formação aos profissionais 
de saúde. 
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A DEPRESSÃO ESTÁ 
ASSOCIADA A NÍVEIS DE 

SOFRIMENTO SIGNIFICATIVO, 
A DIFERENTES GRAUS DE 

INCAPACIDADE E, TAMBÉM, À 
UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE.
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CÂMARA DA LAGOA PROMOVE 
EXPOSIÇÃO “A DEPRESSÃO NA 
OBJETIVA DE UM FOTÓGRAFO”

Está patente no Colégio de Franciscanos até ao dia 20 de abril a 
exposição “A Depressão na Objetiva de um Fotógrafo” uma iniciativa 
da Delegação Regional dos Açores desenvolvida com a Associação 
dos Fotógrafos Amadores dos Açores.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses congratula-se pelo sentido 
de dever público da Câmara Municipal da Lagoa, no ano que a 
Organização Mundial de Saúde lançou no passado dia 7 de abril a 
Campanha “Vamos Falar de Depressão” chamando a atenção para 
uma problemática que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

A exposição procura, através de vinte fotografias, sobre o “que é” 
e “não é” a Depressão, sensibilizar o público para a importância 
da saúde mental, combater o estigma associado a essa doença e 
promover a literacia sobre este problema de saúde psicológica.

Pretende-se que as Escolas, as Casas de Povo as IPSS e demais 
interessados, possam promover, juntos dos seus públicos, visitas 
guiadas à referida exposição. Estas  visitas dinamizadas por um 
fotógrafo e um psicólogo constituem um momento de reflexão e 
debate sobre a Depressão a partir das fotografias produzidas pelos 
autores. Qualquer grupo de pessoas poderá agendar com a Câmara 
Municipal da Lagoa uma visita  guiada através do telefone 296 912 
510.
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A EXPOSIÇÃO PROCURA, 
ATRAVÉS DE VINTE 

FOTOGRAFIAS, SOBRE O “QUE 
É” E “NÃO É” A DEPRESSÃO, 

SENSIBILIZAR O PÚBLICO 
PARA A IMPORTÂNCIA DA 

SAÚDE MENTAL, COMBATER 
O ESTIGMA ASSOCIADO A 

ESSA DOENÇA E PROMOVER 
A LITERACIA SOBRE ESTE 

PROBLEMA DE 
SAÚDE PSICOLÓGICA.
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TRILHOS DA PSICOLOGIA 
TRILHO 1 -  NA ROTA DA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE PSICOLÓGICA NOS AÇORES  

Os trilhos de Psicologia são uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos 
que visa destacar uma problemática da área da Psicologia durante 
um determinado período de tempo.  

Para os primeiros meses de 2018 a Delegação Regional dos Açores 
selecionou o tema Promoção da Saúde Psicológica e a Prevenção 
da Doença Mental e das Perturbações do Comportamento. 
Durante este período será desenvolvido um conjunto de ações que 
visam envolver e divulgar junto da população açoriana; do poder 
político regional e local e entidades públicas e privadas da Região 
Autónoma dos Açores a realidade das perturbações psicológicas 
nos Açores, em Portugal, na Europa e no Mundo. 

A Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses pretende, assim, chamar a atenção de 
diferentes públicos para o estigma associado às perturbações 
psicológicas, desenvolver medidas de sensibilização sobre 
esta problemática, promover a literacia sobre a doença 
mental, implementar ações que visem a promoção da 
saúde psicológica junto das crianças e dos adolescentes e a prevenção 
da doença mental nos açorianos, em particular a Depressão. 

O relatório Intercalar do Plano Regional dos Açores, publicado no 
passado mês de fevereiro, revela que 1 em cada 3 açorianos (32%) 
dos 20 – 75 anos tem um problema de saúde psicológica. De entre 
eles, a Depressão surge em primeiro lugar com um valor de 12,8. Se 
tivermos em atenção que muitas pessoas continuam sem procurar 
ajuda, por desconhecimento da sintomatologia depressiva e/ou por 
vergonha, é bastante provável que os resultados estejam aquém 
da realidade atual. De referir ainda, que a Organização Mundial 
de Saúde (OMS, 2017) considera como dois dos três principais 
grupos de risco para a Depressão os jovens entre os 15 e os 29 anos e 
os adultos com mais de 60 anos. Se tivermos em atenção a faixa etária 
apresentada no supracitado relatório, facilmente constamos que os 
açorianos entre os 15 e os 19 anos e os acima dos 75 anos estão fora 
dos dados referidos. Estes números verdadeiramente preocupantes 
colocam (ou pelo menos deveriam colocar) esta problemática na 
ordem do dia da sociedade açoriana. 

Perante esta realidade a Delegação Regional dos Açores da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses tem procurado envolver várias 
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entidades políticas, culturais, educativas na Campanha Depressão: 
Vamos agir promovida pela Direção Nacional e estar presente em 
iniciativas do poder político. 

Como exemplo de atividades a desenvolver, destacamos as dirigidas 
ao público jovem das escolas de S. Miguel, desenvolvidas em 
colaboração com a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de 
Ponta Delgada e as JornadasContributos da Psicologia para 
os Desafios Atuais, que acontecerão de 23 a 25 de abril no 
Faial, numa parceria com a Câmara Municipal do Faial, constituirão 
um momento de reflexão importante abordando temas atuais, como 
as competências parentais ou a dependência de vídeo jogos.  
 

...1 EM CADA 3 AÇORIANOS (32%) 
DOS 20 – 75 ANOS TEM UM

 PROBLEMA DE SAÚDE
 PSICOLÓGICA. 

DE ENTRE ELES, A 
DEPRESSÃO SURGE EM 

PRIMEIRO LUGAR...
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AS VIDAS DESFEITAS PELO CONSUMO 
DE TABACO

As vidas desfeitas pelo consumo de tabaco são as histórias que 
temos de nos lembrar. Quantos de nós recordam com saudade 
aqueles que connosco partilharam a vida, mas que já nos deixaram 
pelo hábito de fumar ou ajudados por ele? Quantas crianças deixaram 
de brincar com a sua mãe, pai ou avós e de com eles poder crescer 
por esse vício se intrometer nas suas vidas? Quantas vezes ficou 
um colo para dar? Quantas vezes um truque, jogo ou brincadeira 
não foi ensinado? Quanto afecto perdido, quanto carinho… Quantas 
mortes evitáveis, desestruturantes de famílias, condenando ao 
suplício, sofrimento ou criando disrupções com tantos outros efeitos 
secundários? O tabaco mata. E continua a matar. Muito já foi feito 
para ajudar na redução deste flagelo, mas ainda há muito por fazer 
como atestam os últimos números.

Medidas muito recentes terão, certamente, o seu efeito no futuro. 
A alteração de 2017 à Lei do Tabaco, além de ter aumentado os 
locais onde é proibido fumar (nomeadamente parques infantis) 
e equiparado os novos produtos ao tabaco mais tradicional, 
implementou pela primeira vez a comparticipação de medicamentos 
antitabágicos sujeitos a receita médica, o que possibilitou um aumento 
muito significativo na sua utilização e significou a diminuição dos 
constrangimentos económicos ao seu acesso.

Mas estas alterações não são ainda suficientes. A prevenção e 
redução do consumo do tabaco deve convocar-nos a todos. O 
tabaco é uma das principais causas evitáveis de morte prematura 
por cancro, por doenças respiratórias e por doenças cérebro-
cardiovasculares. Em Portugal, em 2016, estima-se que o tabaco 
tenha contribuído para uma morte a cada 50 minutos (cerca de 
11.800 pessoas, aproximadamente 10% das mortes). As pessoas 
fumadoras perdem, em média, cerca de 10 anos de vida e embora 
existam hoje menos homens a fumar, há actualmente mais mulheres 
a fumar.

A Campanha Nacional de Luta Contra o Tabagismo 2018, da Direção 
Geral da Saúde, “Opte Por Amar Mais”, agora lançada, é um bom 
exemplo deste esforço que devemos todos continuar a fazer. 
Particularmente pela forma como se enquadra no Plano Nacional 
de Prevenção do Tabagismo e pela articulação com outras medidas, 
como é exemplo a anunciada articulação entre os Ministérios da 
Saúde e da Educação, permitindo que conteúdos da campanha e 
com ela relacionados sejam trabalhados nas Escolas por todo o país, 
rentabilizando estes recursos e trabalhando desde cedo a literacia 
em saúde dos portugueses.

O crescimento muito significativo do consumo de tabaco entre as 
mulheres implica necessariamente acções específicas, incluindo de 
sensibilização, como esta campanha é, aliás, exemplo. A evidência 
científica é substancial e clara: As campanhas públicas antitabágicas 
possibilitam a redução do número de pessoas que começam a 
fumar, aumentam o número de fumadores que cessam o consumo 
tabágico, tornam o marketing utilizado pela indústria tabágica menos 
eficaz e, portanto, tendem a salvar vidas e a poupar dinheiro. Estas 
conclusões são apresentadas em relatórios como “Report of the 
Surgeon General 2012”, “Preventing Tobacco Use Among Youth and 
Young Adults” ou o “Report of the Surgeon General 2014, The Health 
Consequences of Smoking – 50 Years of Progress” (Riordan, 2017). 
Este tipo de campanhas é também considerado custo-efectivo. As 
mensagens que usam imagens ou testemunhos que relatam as 
consequências negativas para a saúde do consumo do tabaco são 
as mais eficazes no aumento do conhecimento, crenças positivas e 
comportamento de cessação tabágica.

Estes são passos importantes num desafio que deve ser abraçado 
por todos, não só decisores políticos e profissionais de saúde e de 
educação, mas de toda a sociedade. É da saúde e do bem-estar 
de todos que se trata. As consultas de cessação tabágica têm 
que continuar a ser reforçadas por todo o país, mas é necessário 
apostar mais em acções de prevenção e em estratégias de mudança 
de comportamento e de adesão às terapêuticas. Para isso é 
indispensável contar com mais conhecimento e mais especialistas 
em comportamento na definição de políticas e nos cuidados de 
saúde primários, como são os Psicólogos e Psicólogas.

Aos avós que já não estão entre nós e aos que ainda por cá andam 
e animam a vida dos seus netos.
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POR UMA POLÍTICA INTEGRADA DE 
SAÚDE MENTAL

“Isso com o tempo passa” ou “É só uma depressão?” são alguns 
exemplos do que ouvimos e que remetem para a desvalorização dos 
problemas de saúde mental. Mas a verdade é que estes problemas 
têm prevalência e impacto significativos, quer para os indivíduos, 
quer para a economia e a sociedade. Se 1 em cada 5 pessoas tem 
um problema de saúde psicológica, ou se a depressão é hoje um 
problema de saúde pública, ou ainda se as perturbações psicológicas 
têm elevada cronicidade e são causa de morte prematura, não 
podemos desvalorizar a saúde mental, nem deixar que seja o parente 
pobre das políticas de saúde.

Todos os indicadores alertam para a importância de se resolverem 
problemas que impedem melhores resultados neste domínio de 
intervenção. Mas os problemas não se restringem a carências de 
recursos humanos e materiais. Estendem-se à necessidade de 
perspetivas estratégicas em cada setor e de uma política trans-
setorial para a saúde mental na comunidade - uma questão ainda 
mais premente numa região como a nossa, em que diversas 
valências existem e podem ser melhor organizadas.

As recomendações internacionais em saúde mental mostram que 
é mais eficaz e eficiente um modelo de intervenção em rede e não 
apenas baseado em interações casuísticas entre instituições. Uma 
intervenção mais organizada, com continuidade temporal e partilha 
de recursos. Além disso, porque os determinantes da saúde mental 
remetem para setores não necessariamente tutelados pela área da 
saúde (como as políticas de inclusão, fiscais ou de educação e de 
emprego), são necessárias ações coordenadas e em vários níveis, 
incluindo o desenvolvimento precoce na infância, a prevenção do 
bullying e outros problemas nas escolas, ou a redução dos riscos 
psicossociais nos locais de trabalho. É portanto uma prioridade o 
estabelecimento de parcerias entre políticas de saúde, trabalho, 
educação e assuntos sociais.

É uma tarefa exigente, mas a realidade está à vista de todos. A 
necessidade de ação na área da saúde mental continuará a existir 
e os custos de não agir são muito elevados. Para que sejamos 
bem sucedidos como comunidade, há que ir além da resolução 
de problemas em certas instituições. Somente uma política clara 
e planos integrados em saúde mental, que valorizem a prevenção 
e adotem uma perspetiva trans-setorial, envolvendo diferentes 
níveis de intervenção e agentes, conduzirão a nossa comunidade a 
melhores resultados.
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AS RECOMENDAÇÕES 
INTERNACIONAIS EM SAÚDE 

MENTAL MOSTRAM QUE É MAIS 
EFICAZ E EFICIENTE UM 

MODELO DE INTERVENÇÃO EM 
REDE E NÃO APENAS BASEADO 

EM INTERAÇÕES CASUÍSTICAS 
ENTRE INSTITUIÇÕES

”
”



SAÚDE PágPág 197 

OS PSICÓLOGOS E O SNS

O Dia Nacional do Psicólogo comemorou-se pela primeira vez no 
passado dia 4. Foi a 4 de setembro de 2010 que foi publicado em 
Diário da República a criação da Ordem dos Psicólogos. Sem dúvida, 
datas com significado e história marcantes para nós. Recentemente, 
foi publicado concurso para estágio da carreira nos cuidados de 
saúde primários. Caminho que se vai fazendo, não com a velocidade 
que desejamos, mas com a certeza que o papel dos psicólogos 
se vai afirmando. Ao nível do SNS, o contributo dos psicólogos é 
inquestionável e a sua intervenção traz benefícios reconhecidos. 
São exemplos não só as intervenções ao nível da saúde mental, mas 
sobretudo, ao nível do controlo comportamental, nomeadamente a 
diabetes, a obesidade, o consumo de álcool, tabaco e drogas.

O Despacho 11347/2017 determina que os psicólogos no SNS 
estejam organizados em núcleos/unidades/serviços. O que está 
a acontecer nalgumas instituições hospitalares, e que perpetua o 
que antes sucedia, é um combate feroz à aplicação deste despacho, 
promovido essencialmente pelos psiquiatrias (que sempre se 
opuseram, com honrosas exceções, à autonomia técnica e funcional 
dos psicólogos).

Nestas práticas há algo que se entende, algo que se subentende e 
algo que não se entende! O que se entende é que não querem perder 
poder; o que se subentende é que não querem perder poder; e o que 
não se entende é que não querem perder poder.

Este é o poder que faz com que, nalguns centros hospitalares, as 
consultas de psicologia sejam inicialmente feitas por pedopsiquiatras, 
registadas como primeiras consultas dessas especialidades (sem 
observar os doentes) e só depois encaminhados para consulta de 
psicologia. Em alguns casos, meses depois.

Este é o poder que não percebeu que trabalhar em equipa 
exige respeito pelos atos dos diferentes profissionais e sua 
complementaridade.

Este é o poder que não percebeu que os psicólogos são dos 
profissionais que mais trabalham em equipa, não só na saúde, mas 
em todas as áreas e níveis de ação.

Este é o poder anquilosado, parado no tempo e que age ao total 
arrepio das boas práticas da saúde e da evidência científica. Este é 
o poder com pés de barro....

zA concretização objetiva dos serviços autónomos de Psicologia 
é um dever ético, para além do dever legal de concretização do 
despacho governamental. É um dever que beneficiará diretamente as 
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pessoas alvo dos seus cuidados por ser mais eficiente, promovendo 
uma maior abrangência dos cuidados, bem como a diferenciação de 
respostas prestadas, levando inequivocamente a ganhos de saúde e 
uma maior sustentabilidade do SNS.

O QUE ESTÁ A ACONTECER 
NALGUMAS INSTITUIÇÕES

 HOSPITALARES, E QUE 
PERPETUA O QUE ANTES 

SUCEDIA, É UM COMBATE FEROZ 
À APLICAÇÃO DESTE DESPACHO, 

PROMOVIDO ESSENCIALMENTE 
PELOS PSIQUIATRIAS...
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL: 
“OS JOVENS E A SAÚDE MENTAL NUM 
MUNDO EM MUDANÇA”

Vivemos, talvez, um dos momentos mais desafiantes da nossa 
História. Num mundo que sempre foi feito de mudança, encontramos 
um período em que esta mudança acontece de forma veloz e 
exponencial. 

No emergir da IV Revolução Industrial vivemos entre o entusiasmo 
e o receio do impacto da robótica e da cibernética nas nossas 
vidas. Vivemos num mundo global, com informação que pode ser 
atualizada ao segundo, mas conhecendo na verdade pouco do que 
nele se passa. Usamos as redes sociais como extensão, e por vezes 
como substituição, da própria vida. Vivemos ainda com o desafio 
de lidar/ reverter o impacto ambiental das revoluções industriais 
anteriores.

Esta (estranha) forma de vida cria a ilusão da falta de tempo e a 
necessidade de acompanhar as mudanças externas, acelerando 
também o nosso passo. Nesse passo apressado e distraído, 
arrastamos os mais novos. Somos a geração mais stressada de 
sempre a educar a geração mais stressada de sempre.
Impacto nos jovens

Este mundo em mudança reclama uma educação que prepare os 
jovens do seculo XXI  para novas formas de emprego e para novos 
estilos de vida.

Às competências académicas tradicionais da literacia, numeracia, 
ciência e história, juntam-se competências que permitam resolver 
desafios, como o trabalho de equipa, a comunicação, o pensamento 
critico e a criatividade. São ainda requeridas competências que 
permitam lidar com os outros e com os contextos em mudança, 
como a curiosidade, a iniciativa, a persistência, a adaptabilidade, a 
liderança e a consciência social e cultural. 

Num ritmo herdado da geração anterior, sobrepõe-se tarefas e 
atividades, multiplicam-se exigências, aumenta a competição. Uma 
geração sobreprotegida é confrontada com exigências  emocionais 
para as quais não possui, muitas vezes recursos internos e/ou 
externos adequados.

IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL
Como forma de lidar com os desafios do mundo de hoje, é 
reconhecida a necessidade de, desde cedo, ajudar os jovens a 
desenvolver resiliência.

A resiliência, como capacidade de recuperar da adversidade, 
assume agora novas dimensões na preparação para a mudança e na 
transformação dos desafios em novas oportunidades. 

A resiliência, como as restantes competências, só se revelará se o 
desenvolvimento cognitivo estiver a par do desenvolvimento socio-
emocional, tendo sempre como pano de fundo a saúde física, a 
saúde psicológica e o bem-estar. 

Todas estas competências estão fortemente interconectadas 
e vão para além do contexto escolar. Estas competências são 
desenvolvidas, desde cedo e de forma experiencial, onde todos 
vão tendo o seu papel e lugar: Família próxima e alargada, amigos 
e vizinhos. Pofissionais de saúde, educadores, professores e 
treinadores.

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 
Na promoção e prevenção da saúde mental será importante 
considerar:  acompanhamento psicológico individual ou em grupo de 
jovens com vulnerabilidade; programas de promoção de competências 
socioemocionais; programas de treino de competências parentais; 
mudanças organizacionais criando escolas promotoras de ambiente 
seguro e positivo;  programas na comunidade de mentoria ou apoio 
de pares, programas de prevenção de comportamentos de risco, 
tempo livre e capacitação para a escolha.

É ainda  essencial  a deteção precoce de vulnerabilidades e doença, 
a intervenção baseada na evidência realizada por profissionais 
especializados, a capacitação de  cuidadores e o privilegiar 
intervenção psicossocial.

Acima de tudo, e como refere Flavia Bustreo, Subdiretora Geral da 
ONU, é necessário um “modelo de participação que coloca os jovens 
no banco do motorista, compatível como o poderoso lema - nada 
sobre nós, sem nós”. 

Na comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, estamos 
conscientes que a promoção e proteção da saúde mental dos jovens 
trará benefícios para os jovens e suas famílias a curto e a longo prazo, 
terá impacto social e económico importante, com  jovens e adultos 
saudáveis,  e contribuirá de forma marcante para o sucesso global 
da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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UMA REMODELAÇÃO NA SAÚDE OU DA 
SAÚDE?

O primeiro-ministro, decidiu remodelar o Governo. Do Ministério da 
Saúde saiu o ministro e a equipa de secretários de Estado. O PS 
no programa eleitoral e depois de Governo, comprometeu-se com 
mudanças no sistema de saúde, insistentemente anunciadas pelo 
anterior ministro e que em grande medida pretendiam responder ao 
desígnio de garantir a sustentabilidade do SNS. Para tal, promover-
se-ia uma mudança de paradigma, assente em mais prevenção e, 
a partir de um modelo bio-psico-social, mais promoção da saúde, 
com reforço dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), em particular 
em áreas profissionais até aqui descuradas (nutricionista, psicólogos 
entre outros).

A anterior equipa ministerial procurou investir em medidas preventivas 
ao nível do desenho das políticas públicas, acompanhando a evidência 
científica das ciências comportamentais, como foi exemplo a “taxa 
do açúcar” e as alterações ao nível da disponibilização de alimentos 
“saudáveis” nas unidades de saúde. Infelizmente, noutras medidas, 
o Governo foi mais veloz na sua apresentação pública do que na 
sua concretização tendo sido necessários 30 meses para abrir o 
primeiro concurso para 40 psicólogos. Refiro esta medida concreta 
pois, embora insuficiente, foi histórica e é paradigmática da acção 
da equipa Ministerial: focada num programa, disponível para ouvir, 
deixando trabalho nas matérias em que detinha autonomia mesmo 
na prossecução de temas e de desafios complexos.

Daqui decorrem duas questões: o primeiro-ministro não estava 
satisfeito com a política seguida pela equipa do seu ministro da 
Saúde no cumprimento do programa apresentado pelo PS? Ou 
pretendia maior velocidade na implementação dessas políticas?

Aquilo que aconteceu nestes três anos permitiu trilhar um caminho, 
em várias áreas da saúde, no sentido das melhores práticas 
internacionais. Para a nova equipa da saúde, desejo sucesso e 
espero que possam continuar estas medidas e até aprofundá-las, 
aproveitando renovadas condições políticas e um OE2019 reforçado 
em 540 milhões de euros. Também os senhores deputados têm, 
no âmbito da sua discussão na especialidade, responsabilidades 
acrescidas, e não podem ser indiferentes às omissões da actual 
proposta, algumas contrariando recomendações por si votadas nesta 
legislatura ou compromissos deste e do anterior Governo, como é 
exemplo,  “a aprovação da carreira especial de (…) farmacêutico 
e do regime legal da carreira especial de técnico superior das 
áreas de diagnóstico e terapêutica”, deixando de fora outros 
profissionais de saúde como os nutricionistas e psicólogos. Também 
têm responsabilidade na introdução de alterações, à semelhança 

do OE2018, que apontem ao reforço de psicólogos no SNS, em 
particular nos CSP, no sentido do programa do Governo e da 
diminuição das carências assumidas pelo Ministério e por todos os 
grupos parlamentares.

Ao contrário do que disse o Presidente da República, não temos 
de adiar (como nos últimos 10 anos) o reforço da acção na área da 
saúde mental por a proposta de OE2019 já ter sido apresentada. Pelo 
contrário, podemos e devemos começar já neste OE2019 a mudar 
o cenário de crescimento das perturbações mentais e do consumo 
de psicofármacos. Os portugueses não compreenderão outra coisa 
e mais tarde ou mais cedo todos terão que se questionar se fizeram 
tudo o que estava ao seu alcance… ou não!
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PSEUDOTERAPIAS: UMA AMEAÇA À 
LIBERDADE E À SAÚDE PÚBLICA 

“A felicidade é a sua escolha”, “descubra a essência do ser”, 
“conheça a sua verdadeira personalidade”, “experimente esta 
terapia revolucionária”, “conheça a solução para ser a melhor mãe”, 
“identifique a energia oculta que influencia a sua vida”... No nosso 
dia-a-dia, vemos uma oferta muito ampla de intervenções que se 
propõem resolver um rol de dificuldades que as pessoas podem 
ter na sua vida. Por se apresentarem como panaceias e recorrendo 
a uma linguagem comercial e até mística, são frequentemente 
atrativas. Contudo, a simplicidade da mensagem e as suas aparentes 
boas intenções escondem algo que poderá corresponder a uma 
ameaça à saúde pública.

A realidade ao longo da nossa vida é cada vez mais exigente e 
necessitamos de recursos para lidar com ela. Isto frequentemente 
significa procurar intervenções especializadas ou oportunidades 
de autoconhecimento e desenvolvimento de competências. 
Mas quando o fazemos, convém avaliar e saber a qualidade e 
a eficácia do que estamos a “comprar”- o facto de alguma coisa 
apresentar uma certa lógica não significa que seja verdade ou 
esteja demonstrado. Infelizmente, o espaço público está repleto de 
ofertas de “terapias”, workshops, métodos e outras intervenções 
que não têm fundamentação, validade ou demonstração científica 
de eficácia. Correspondem por isso a pseudoterapias, normalmente 
dinamizadas por agentes sem qualificação profissional adequada, e 
muito problemáticas para a saúde dos clientes, que já se encontram 
em situação de vulnerabilidade psicológica, a qual poderá ser 
acentuada por estas intervenções. Em muitos casos, qualquer efeito 
obtido corresponde apenas a um placebo - se eu quiser acreditar 
que determinada coisa resulta, então é possível que me convença 
que houve um resultado.

Felizmente que todos somos livres de escolher o que pretendemos 
para nós. Mas no que se refere à mudança do comportamento, às 
perturbações psicológicas e aos processos de desenvolvimento 
pessoal e construção da identidade, é de desconfiar de soluções 
fáceis para problemas complexos e associadas a ausência de 
qualificação profissional. No caso da avaliação e intervenção 
psicológica, esta somente pode ser levada a cabo por profissionais 
que têm as suas técnicas descritas e que estão vinculados a um 
Código Deontológico.Sabemos que, quando algo é demasiado bom 
para ser verdade, então é mesmo demasiado bom para ser verdade! 
Como comunidade, devemos estar atentos e conscientes dos efeitos 
nefastos de pseudoterapias e pseudoestratégias de intervenção que 
são vendidas no espaço público.
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NO QUE SE REFERE À MUDANÇA 
DO COMPORTAMENTO, ÀS 

PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS 
E AOS PROCESSOS DE

 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, É 
DE DESCONFIAR DE SOLUÇÕES 

FÁCEIS PARA PROBLEMAS 
COMPLEXOS E ASSOCIADAS A 
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL
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EXISTEM MESMO SINTOMAS OU 
DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS?

Embora haja realidades clínicas diferentes e que afetam as pessoas 
de diferentes modos e com diferentes graus de incapacidade, existem 
sintomas psicossomáticos e também doenças psicossomáticas. Os 
sintomas psicossomáticos afetam predominantemente adultos 
jovens, mais mulheres do que homens. Atualmente denominados 
sintomas somáticos funcionais ou sintomas medicamente 
inexplicáveis, são experiências de sintomas corporais que não têm 
causa biológica demonstrável: a avaliação médica é inconclusiva. 
Podem ser variados, aparecendo isoladamente ou não: dores de 
cabeça, fadiga, hiperventilação, dor torácica, cólon irritável, dispepsia 
não ulcerosa, dores pélvicas, múltiplas alergias, entre outros. Com 
grande frequência, acompanham-se por insónia. São vividos com 
mal-estar, preocupação, medo e graus variáveis de incapacidade. 
Levam a múltiplas consultas médicas e exames, na tentativa de se 
chegar a um diagnóstico. Os resultados dos exames médicos são 
normais ou, nalguns casos, apresentam alterações mas insuficientes 
para explicarem a intensidade e a persistência das queixas. Os 
pacientes são pouco recetivos à possibilidade de o seu sofrimento 
corporal ter explicação psicológica, mesmo quando para eles próprios 
é evidente a relação dos seus sintomas com experiências de stresse 
e/ou conflitos familiares ou profissionais.

DOENÇAS CARDIOVASCULARES, RESPIRATÓRIAS, DIGESTIVAS 
E OUTRAS 
No modelo biomédico, estes sintomas são considerados a expressão 
de alterações do funcionamento de órgãos, não acompanhadas por 
lesões da sua estrutura. São experimentados com preocupação 
ansiosa, dada a incerteza resultante de viver com sensações 
recorrentes de mal-estar corporal geradoras de maior ou menor 
incapacidade sem que haja um diagnóstico médico que as explique. 
Ao mesmo tempo, muitos profissionais de saúde com quem estes 
pacientes contactam tendem a ver estes sujeitos como não estando 
realmente doentes, não reconhecendo o seu sofrimento. É pouco 
frequente serem referenciados precocemente para consulta de 
Psicologia. O modelo psicofisiológico supõe que estados emocionais 
se associem a estimulação excessiva do sistema nervoso vegetativo 
em situações de stresse. Esta desregulação seria responsável 
pelas alterações funcionais dos órgãos e tem sido relacionada com 
traumas, doenças e acidentes infantis. Os psicólogos especializados 
em Psicologia Clínica e da Saúde são os mais treinados para dar 
resposta a estas situações. O foco da intervenção psicológica é 
ajudar os sujeitos a lidarem com os sintomas e a desenvolverem 
melhor qualidade de vida. Têm à sua disposição vários modelos e 
técnicas psicológicas desde que enquadradas numa estratégia 
específica: validar a experiência do sujeito e reconhecer a realidade 
dos seus sintomas, compreender como se agravam com o stresse, 
focando nos aspetos emocionais e cognitivos associados e, ainda, 

ajudar o sujeito a descobrir como pode mudar o seu modo de gerir 
o stresse e a ansiedade. As doenças psicossomáticas são doenças 
variadas, nomeadamente cardiovasculares (doença coronária, 
hipertensão arterial), respiratórias (asma brônquica), digestivas 
(úlcera duodenal, colite ulcerosa), do aparelho locomotor (artrite 
reumatoide) e pele (eczemas e psoríase), entre outras. Em todas elas 
existem alterações estruturais de órgãos ou sistemas do organismo. 
Podem ter gravidade considerável, associarem-se a dificuldades 
psicológicas diversas e alterarem a qualidade de vida dos sujeitos. 
Com frequência, complicam-se com depressão, em relação à qual 
importa adotar uma estratégia preventiva.

CAUSA DESCONHECIDA 
São doenças crónicas com aparecimento em qualquer idade, mas 
com maior frequência no adulto jovem. A evolução é de longa 
duração, contínua ou, pelo contrário, com períodos de agudização. A 
sua causa permanece desconhecida, admitindo-se uma causalidade 
multifatorial, que integra fatores psicológicos numa constelação de 
fatores genéticos, infeciosos, imunitários e outros. Os psicólogos 
especializados em Psicologia Clínica e da Saúde são também aqui 
os mais treinados para colaborar na prestação de cuidados de saúde. 
A sua intervenção pode focar-se em processos de mudança de 
comportamentos de risco, gestão emocional, gestão de sintomas 
(dor, por exemplo), dificuldades de adaptação à doença, adesão a 
autocuidados e promoção da qualidade de vida, entre outros. No caso 
particular de muitos sujeitos com doenças psicossomáticas, pode 
ser necessário trabalhar a gestão das emoções, com a finalidade de 
facilitar a expressão emocional, ajudar o sujeito a reconhecer melhor 
diferentes estados emocionais, e facilitar a sua tradução para a 
dimensão conceptual/representacional. 

URGENTE MUDAR PRÁTICAS 
A meu ver, esta área dos sintomas e das doenças psicossomáticas 
é uma das áreas nas quais é urgente mudar práticas profissionais e 
modalidades de organização dos cuidados de saúde, em particular 
promovendo cuidados integrados. Nomeadamente, através de uma 
abordagem holística e personalizada com integração sistemática dos 
cuidados psicológicos na avaliação, no tratamento e na reabilitação 
dos sujeitos.
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NOVA LEI  DE BASES DA SAÚDE E ACESSO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE

O país deve exigir que a nova LBS responda a este desígnio, 
garantindo, particularmente através do SNS, a existência de 
recursos, também na área da Psicologia, e da equidade da sua 
distribuição, utilização e acesso.

A Lei de Bases da Saúde (LBS), ao definir os princípios da política de 
saúde portuguesa, não é uma Lei despiciente, como alguns parecem 
defender, pelo que urge participar e incentivar à participação no 
debate da sua revisão.

Um dos desígnios centrais do Sistema de Saúde é o de 
garantir igualdade de acesso aos diversos cuidados de saúde, 
independentemente da condição socioeconómica, de saúde ou da 
região onde a pessoa se encontra. Nele, o SNS tem um contributo 
fundamental e, apesar do seu forte e positivo impacto de 41 
anos, persistem no país desequilíbrios consideráveis no acesso a 
determinados cuidados de saúde face a outros, sendo este cenário 
particularmente relevante no que concerne aos cuidados de saúde 
psicológica.

Em 2019, as estruturas do SNS, além de terem um número por 
todos reconhecido como insuficiente de psicólogos e de a sua 
distribuição não ser equilibrada (de região para região e de área da 
saúde para área da saúde), não garantem a sua autonomia técnica 
e científica, com consequente impacto na disponibilização dos seus 
serviços e no acesso aos seus cuidados. Em 2019, a ADSE mantém 
a necessidade de prescrição médica da intervenção psicológica para 
sua comparticipação, apesar do compromisso público afirmado há 
largos meses no sentido da alteração desta situação.

Em 2019, os seguros privados de saúde mantêm, no geral, a não 
comparticipação das intervenções psicológicas, numa prática 
claramente desfasada da realidade de outros países e não conforme 
a abundante evidência científica em torno destas intervenções serem 
a resposta mais adequada, eficaz e eficiente. E é-o para um conjunto 
significativo de condições clínicas, no seu papel na promoção da 
resiliência, bem-estar e desenvolvimento saudável das pessoas e 
na sua contribuição para a redução da morbilidade e mortalidade.

O país deve exigir que a nova LBS responda a este desígnio, 
garantindo, particularmente através do SNS, a existência de 
recursos, também na área da Psicologia, e da equidade da sua 
distribuição, utilização e acesso.

A nova LBS deve ainda responder aos graves problemas existentes na 
área da saúde mental em Portugal, onde o investimento permanece 

mínimo para um problema hoje máximo. Deve fazê-lo prevenindo e 
intervindo na perturbação mental comum (ansiedade e depressão), 
centrando os cuidados nesta área na pessoa, reconhecendo a sua 
individualidade, necessidades específicas de reabilitação e nível de 
autonomia. Impõe-se, portanto, outra atenção a esta área, talvez com 
uma base própria, que aponte ao reforço de recursos e à promoção 
de abordagens multidisciplinares e integradas, prioritariamente 
orientadas a nível comunitário. Nesta e noutras áreas da saúde, 
as abordagens multidisciplinares e integradas beneficiariam da 
definição e regulamentação dos actos em saúde dos diferentes 
profissionais em sede de LBS, algo praticamente ausente de todas 
as propostas em debate.

Finalmente, a nova LBS deve ainda cumprir, mais do que cumpre as 
proposta agora em debate, a tão propagada e não tanto concretizada 
transição de uma política e de um sistema centrado no doente e 
na doença, para um sistema centrado na pessoa e na promoção 
da saúde, com mais política pública de saúde, com mais rastreio e 
mais intervenção precoce sobre os problemas, com mais literacia 
em saúde, com mais conhecimento sobre os aspectos motivacionais, 
cognitivos e emocionais dos hábitos, comportamentos humanos e 
estilos de vida tão importantes nas principais causas de mortalidade 
actual e futura. Em suma, um sistema com mais prevenção e 
promoção da saúde em todas as políticas sectoriais.

Cada uma destas dimensões, indispensável para a sustentabilidade 
futura do SNS, beneficia com um país a utilizar mais conhecimentos 
da Psicologia e com mais psicólogos, mais próximos, acessíveis e 
constantes ao longo do ciclo de vida e nos diversos contextos dos 
cidadãos, qualquer que seja a sua condição socioeconómica, de 
saúde ou região onde vive. Acredita-se que a revisão da LBS só 
responderá a este desígnio se os nossos representantes basearem 
as importantes e impactantes decisões que terão que tomar nas 
boas práticas em saúde e na evidência científica. Que assim seja, 
pela saúde e bem-estar dos portugueses.
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A SAÚDE MENTAL NÃO COMEÇA NO 
CONSULTÓRIO

Nem que seja pela quantidade de notícias publicadas, infelizmente 
na sua maioria nada positivas, a questão da saúde mental e da sua 
promoção está na ordem do dia. Dados epidemiológicos atualizados 
revelam que um quarto da população tem um problema na esfera 
da saúde mental. Além disso, sabemos que as perturbações 
psicológicas têm elevada cronicidade e são causa de incapacidade 
e morte prematura. A depressão, por exemplo, é hoje um problema 
de saúde pública, e os custos para a economia das perturbações 
mentais são muito significativos, estimados na União Europeia em 
227 mil milhões de euros anuais. Ou seja, as perturbações mentais 
têm elevada prevalência e muitos impactos: individuais, familiares, 
sociais e para a economia. Se pensarmos que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estima que 35 a 50% da pessoas com 
perturbações não recebe qualquer tratamento, então temos mesmo 
que nos preocupar com a dimensão do problema.

Quando falamos em saúde mental, falamos num conjunto vasto de 
dimensões e que se traduzem, como diz a OMS, num estado global 
de bem estar, que torna possível a cada um de nós por em prática 
as suas capacidades e potencial, lidar com os desafios da vida e 
ser produtivo na comunidade. Por estes motivos, não admira que a 
saúde mental se relacione com a saúde física, com o desempenho 
escolar ou laboral, ou com a participação e envolvimento social. 
Porque nenhum país avança se o bem estar dos seus cidadãos não 
for promovido e preservado, posicionar a saúde mental no centro das 
políticas de saúde pública é essencial para o nosso desenvolvimento 
integrado, para prosperidade económica e coesão social.

Mas porque os determinantes da saúde mental remetem para áreas 
como os locais de trabalho, as escolas, as famílias, os bairros, a 
comunidade e, naturalmente, a área da saúde, para sermos mais 
eficazes e eficientes na promoção da saúde mental da população 
não podemos deixar de olhar para essas áreas. Isto significa que 
qualquer ação que pretenda ser eficaz na promoção da saúde 
mental e na prevenção do surgimento de problemas, começa desde 
logo em prever, valorizar e integrar intervenções nestes vários 
contextos. Não é só quando as pessoas chegam ao consultório ou 
já apresentam sinais e sintomas, que temos de intervir. Além disso, 
será sempre necessário assegurar intervenções de qualidade, isto 
é, garantir que, no quadro dessa articulação e definição de papeis 
dos vários serviços e profissionais, cada um serviço de qualidade, 
o que significa condições logísticas, materiais, organizacionais e de 
liderança que o permitam. 

É certo que muitas experiências e características individuais, por 
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exemplo, ao nível de características de personalidade, poderão 
constituir-se como factores de risco para perturbações psicológicas. 
Mas quando atingimos a dimensão que os problemas de saúde 
mental já atingiu, então não nos podemos ficar por um nível de 
análise individual ou micro; temos de pensar na forma como funciona 
a nossa sociedade, como estão organizadas as instituições, os locais 
de trabalho, as dinâmicas familiares, entre outros. E naturalmente, 
como se definem as estratégias de prevenção e promoção da saúde 
e da saúde mental. É justamente nesta perspetiva que nos próximos 
dias 28 e 29 de março, a Delegação Regional da Madeira da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses realizará a iniciativa “Bem Estar na 
Comunidade, Inclusão e Coesão Social”, que corresponderá a mais 
um contributo para o debate e a um momento de valorização e de 
discussão da promoção da saúde e da saúde mental - muito para 
além do consultório.  

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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Sofia Ramalho
Vice-Presidente da OPP
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PSICOLOGIA E SOCIEDADE?

A sociedade afigura-se cada vez mais assoberbada de frenesim, de 
horas infindáveis de trabalho e altos índices de stress, de telemóveis 
ou outros aparelhos eletrónicos ligados à corrente humana 24 sobre 
24 horas, comportamentos que se vão transformando em hábitos 
tóxicos, crónicos e inconscientes, a par com profundas alterações 
sociais, situações de pobreza e de degradação humana, alterações 
ambientais e catástrofes pelo mundo fora. Ao mesmo tempo o 
ser humano e a sociedade compadecem-se com uma carência 
existencial e de tempo, de humanismo, de relações saudáveis e de 
afetos.

Creio, ainda assim, que estas circunstâncias não determinam 
tudo. A capacidade de ajustamento do ser humano às mudanças 
e aos desafios, em resistir às intempéries sociais e emocionais, a 
capacidade de recuperação face às adversidades ou a situações 
traumáticas são importantíssimos, e a ajuda psicológica pode tornar-
se reguladora, capacitante e transformadora. Afinal, para grandes 
problemas, nem sempre são necessárias grandes soluções e a 
Psicologia, com pequenas ações de intencionalidade sistemática, é 
um bom exemplo disso mesmo e constitui um excelente instrumento 
de intervenção pessoal ou numa população. Creio ser um dos 
melhores investimentos pessoais ou sociopolíticos de todas as 
gerações.

A ciência psicológica ocupa e ocupará as agendas humana, 
sociopolítica e económica e protagoniza a profissão para o século 
XXI. Nela se encontrarão as soluções para o custo físico, psicológico 
e económico da doença. Nela se encontrarão as soluções para 
o custo de décadas de falta de escolarização, (des)educação, 
(de)formação e (des)envolvimento de competências que não 
puderam ser colocadas ao serviço da produtividade no trabalho, da 
participação cívica e da própria governação. Nela se encontrarão as 
soluções para o bem-estar, para a satisfação com a vida familiar ou 
social, para retomar a confiança nas relações interpessoais e nas 
instituições e demais entidades que servem a sociedade. Nela se 
encontrarão as soluções para o profundo desenvolvimento humano 
e da sociedade. A Psicologia, enquanto ciência para o século XXI, 
está cada vez mais focada em investigar as variáveis psicológicas 
subjacentes aos comportamentos, ajudando as pessoas a fazer 
escolhas que promovam o bem-estar e a sua saúde nos seus 
diferentes contextos de vida.

São estes mesmos comportamentos individuais (e os seus desvios) 
que determinam frequentemente os comportamentos sociais e 
afetam toda uma economia, política e sociedade. Mas são também 
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estes mesmos comportamentos individuais ou sociais, para os 
quais a ciência psicológica propõe metodologias de mudança, que 
aplicados na prática aos diferentes fenómenos económicos, políticos 
e societais, são capazes de produzir as ditas soluções micro para 
problemas macro.    

AFINAL, PARA GRANDES 
PROBLEMAS, NEM SEMPRE 

SÃO NECESSÁRIAS GRANDES 
SOLUÇÕES E A PSICOLOGIA, COM 

PEQUENAS AÇÕES DE 
INTENCIONALIDADE 

SISTEMÁTICA, É UM BOM 
EXEMPLO DISSO

”
”
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Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP
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PARA UMA COBERTURA UNIVERSAL DA 
SAÚDE

A propósito do dia mundial da saúde é importante salientar alguns 
aspectos mais esquecidos da saúde. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) consagrou como tema este ano, a cobertura universal 
de saúde, reforçando o objectivo de assegurar que todos obtêm 
os cuidados de saúde próximos, próximos em tempo (quanda 
necessitam), próximos em local (na sua comunidade), próximos 
da sua situação (o que necessitam). Importa também relembrar a 
definição de saúde da OMS, enquanto “estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não só a ausência de doença ou 
enfermidade”.

Portugal tem um bom Serviço Nacional de Saúde (SNS) quando 
se comparam indicadores com o resto do Mundo. É já um lugar 
comum dizer que o SNS é uma das principais conquistas da nossa 
Democracia mas não é demais relembrar a importância da sua 
existência e mais ainda da sua preservação, desenvolvimento e da 
garantia de uma efectiva cobertura universal. É certo que o SNS pode 
não ser a única forma de garantir a cobertura nos termos defendidos 
pela OMS e por nós compartilhados, mas é parte indispensável e 
central. Para que a proximidade seja uma realidade temos que 
trabalhar em conjunto para garantir a continuidade de investimento 
e do reforço de meios nos cuidados de saúde primários, como 
absoluta prioridade, salvaguardando assim a aposta na prevenção, 
na literacia e no acesso aos cuidados mais básicos de saúde.

Acresce que a saúde não se esgota na saúde física como declara a 
OMS. Daqui resulta que para cumprir com a definição de saúde e com 
a cobertura universal de saúde, pese embora tudo (e que é muito!) 
o que já alcançámos, muito temos ainda que fazer. Só nos últimos 
anos tem ganho crescente atenção da população e dos decisores 
políticos a importância da prevenção e de se olhar e intervir nas 
causas comportamentais de muitas doenças, como são exemplo a 
diabetes, a hipertensão, a depressão, a ansiedade ou a obesidade. Só 
há pouco tempo tem ganho mais expressão e visibilidade as lacunas 
no acesso a serviços prestados por psicólogos, seja relativamente 
ao bem-estar físico, mental e social e aos hábitos de vida com 
ele relacionados, seja na intervenção ao nível das perturbações 
mentais. Sem criar condições para que os cidadãos, particularmente 
os mais fragilizados, tenham acesso a este tipo de cuidados de 
saúde e prevenção, seja ao nível dos cuidados de saúde primários 
ou de projectos comunitários, seja nas organizações prevenindo 
e intervindo nos riscos psicossociais ou nas escolas ajudando na 
promoção do ajustamento, do sucesso escolar e de competências 
sócio-emocionais protectoras para um desenvolvimento e uma 

vida saudável não poderemos almejar sustentavelmente uma saúde 
universal física, mental e social.

Vivemos um momento decisivo no que à saúde diz respeito. Os 
cidadãos são, mais do que nunca, os primeiros responsáveis e 
actores na tomada de decisão necessária que garanta de mais e 
melhor saúde para as futuras gerações.
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É JÁ UM LUGAR COMUM DIZER 
QUE O SNS É UMA DAS 

PRINCIPAIS CONQUISTAS DA 
NOSSA DEMOCRACIA MAS NÃO É 

DEMAIS RELEMBRAR A 
IMPORTÂNCIA DA SUA 

EXISTÊNCIA E MAIS AINDA DA 
SUA PRESERVAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E DA
 GARANTIA DE UMA EFECTIVA 

COBERTURA UNIVERSAL
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PSICOTERAPIA

Ao longo da nossa vida defrontamo-nos frequentemente com 
situações ou períodos de dificuldades em que recorrer a um 
profissional na área da saúde mental pode ser útil. Porque 
os problemas podem sempre surgir, é importante estarmos 
conscientes de quando é necessária intervenção profissional, por 
exemplo, quando sentimos que algo não está bem ou que não 
estamos capazes de responder às coisas do dia-a-dia. Além disso, 
podemos sempre pensar na magnitude desse problema: É intenso? 
É frequente? Dura há muito tempo? São questões de nos ajudam a 
compreender melhor o problema e nos podem indicar a necessidade 
de procurar um profissional.

Mas no que se refere à mudança do comportamento, às 
perturbações psicológicas e aos processos de desenvolvimento 
pessoal e construção da identidade, devemo-nos assegurar que 
procuramos os profissionais certos, isto é, aqueles que efetivamente 
estão habilitados para lidar com estas questões. Porque uma pessoa 
gostar de mergulho e de atividades no mar não a torna biólogo/a 
marinho, ou porque uma pessoa ter interesse no mundo da aviação 
não a torna piloto ou controlador aéreo, também por as perturbações 
psicológicas gerarem interesse de muitos agentes e profissionais de 
diferentes áreas, isso não significa que todos estejam habilitados 
para fazerem determinadas intervenções, em que se inclui a 
psicoterapia.

A psicoterapia é um processo colaborativo entre psicólogo/a e 
cliente que permite a que cada pessoa possa lidar melhor com os 
desafios da sua vida e lidar com as dificuldades, que é baseado em 
técnicas e que decorre de diversas abordagens teóricas e empíricas. 
Não é uma conversa que qualquer profissional, mesmo que trabalhe 
na área da saúde, pode ter com um utente, nem muito menos é um 
momento para conselhos ou opiniões; é sim um processo organizado, 
com técnicas descritas e que exige uma qualificação. É justamente 
por este motivo - a qualificação técnica e profissional - que faz 
com que sejam os/as psicólogos/as os profissionais habilitados 
para a avaliação e a intervenção psicológica, em que se incluem 
os processos psicoterapêuticos. Um psicólogo tem a preparação de 
5 anos de formação base em psicologia (o que envolve múltiplas 
dimensões relacionadas com o estudo do comportamento humano), 
atualmente realiza um ano de prática profissional supervisionada 
para ser membro efetivo da Ordem dos Psicólogos e continua a 
realizar formação complementar e contínua nas diversas dimensões 
que caracterizam o comportamento humano e a mudança 
comportamental, na normalidade e na psicopatologia. A psicoterapia 
é inclusivamente uma especialidade avançada da Ordem dos 
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Psicólogos. Em suma, para ser psicoterapeuta, é necessária 
certificação e muitos anos de preparação naquela área específica. 
E da mesma maneira que nenhum de nós quer ir a um profissional 
“assim assim” ou que conheça pouco do assunto, também em 
relação à psicoterapia, ninguém quer ir a um profissional sem a 
devida preparação técnica e científica. 

A existência de fronteiras profissionais e a definição de quadros de 
qualificação profissional é uma conquista civilizacional significativa 
e permite que as instituições prestem serviços com qualidade à 
comunidade. Pelo contrário, intervenções dinamizadas por agentes 
sem qualificação profissional adequada, para além de não serem o 
que dizem ser, são muito problemáticas para a saúde dos clientes, 
cujas situações de vulnerabilidade psicológica ou de dificuldade 
poderão ser agravadas. 

Para que se defenda a saúde pública e se garanta eficácia e 
eficiência nas intervenções, cabe às instituições e à tutela assegurar 
a qualidade dos serviços prestados à comunidade, mas também 
cabe a cada um de nós, cidadãos, procurar e exigir os profissionais 
adequados para realizar processos psicoterapêuticos. A psicoterapia 
é realizada com qualidade por psicólogos; se não for psicólogo, não 
é certamente psicoterapia o que está a ser feito.

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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INTEGRAÇÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL 

As Nações Unidas (ONU) publicaram recentemente um relatório 
sobre o direito de todos a terem os melhores padrões possíveis de 
saúde física e mental (“Right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health”). Muito 
pela entrevista do seu autor (Dainius Pūras) ao The Guardian, que 
destacou ainda mais este assunto, o relatório veio recordar que 
a saúde mental não corresponde apenas à ausência de doença, 
que tem determinantes sociais e que, portanto, isso tem de ser 
considerado nas políticas públicas e na intervenção profissional. 

Com efeito, sabemos que “ter” saúde mental não significa apenas 
“não ter” uma doença. A saúde mental define-se pela possibilidade 
de cada pessoa viver uma vida digna, em que consiga lidar com os 
desafios do seu desenvolvimento, cumpra o seu potencial e contribua 
e se sinta integrada na comunidade. E sabemos também que a nossa 
saúde mental é determinada por muitos fatores - não é apenas uma 
questão de tratamento e reabilitação levada a cabo pelos serviços de 
saúde, mas remete para o que acontece no plano familiar, escolar, 
social e comunitário e nos locais de trabalho. Por isso, tal como a 
ONU refere, a melhor forma de investir em saúde mental é também 
investir nestes vários contextos de vida das pessoas.

Naturalmente que os serviços dedicados ao tratamento e à 
recuperação são essenciais e cada vez mais necessários. Mas uma 
intervenção que esteja somente focada no nível individual e para 
pessoas com diagnóstico será sempre limitada, e irá criar pressão 
sobre os serviços e sobre os profissionais, os quais acabam por 
ficar também em risco de stress e burnout. Nunca haverá tempo 
nem recursos humanos e materiais suficientes para resolver os 
problemas, se a prioridade não for a prevenção. 

Apesar de esta perspetiva ser aceite por múltiplas instituições, o 
relatório da ONU é ainda mais explícito e enfático em assinalar que 
é central para a saúde mental e para o bem estar dos cidadãos uma 
ação ao nível dos seus determinantes, por exemplo, nas políticas 
sociais e comunitárias, de educação, fiscais, laborais e de emprego. 
Não admira por isso que seja reafirmada a importância de uma 
ação transetorial e integrada para a promoção da saúde mental, 
numa lógica de governação como um todo e com definição do 
papel dos vários setores. São também intervenções significativas 
em saúde mental as políticas de inclusão social e anti-violência e 
anti-discriminação, de apoio às famílias, de intervenção precoce na 
infância, de intervenção em contexto escolar (como a prevenção 
do bullying, as competências sociais e a gestão de carreira) ou 
ainda de incentivo ao bem estar nos locais de trabalho e prevenção 

da insegurança laboral, incluindo a avaliação e gestão dos riscos 
psicossociais.

No mundo que conhecemos, a promoção da saúde mental e do bem 
estar é um dos grandes desafios que temos pela frente, quer a nível 
individual, quer no plano social. Se queremos ser bem sucedidos 
como comunidade, é essencial colocarmos em prática as ações 
que melhor respondem às necessidades, quer pelo seu foco, quer 
pela sua eficácia e eficiência. A boa notícia é que, muito antes das 
pessoas precisarem de chegar ao gabinete no sistema de saúde com 
sinais e sintomas, já muito se faz e sobretudo se pode fazer na 
promoção da sua saúde mental e do bem estar.  
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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UM OLHAR REDUCIONISTA 
SOBRE A SAÚDE

Um serviço de saúde maximizará os benefícios dos mais vulneráveis 
e necessitados se o acesso a esses mesmos cuidados de saúde for 
integral e não circunscrito a uma visão tradicionalista da doença

A justiça no acesso aos cuidados de saúde é muito mais referida 
que a equidade. Será Portugal um país justo e equitativo no acesso 
aos cuidados de saúde? Uma questão a que muitos irão responder 
de imediato que sim e outros que não. É importante desde logo 
definir o que se entende por cuidados de saúde à população 
portuguesa. Poderemos falar de necessidades básicas? É suficiente 
ter um médico de família? É suficiente ter acesso a medicamentos 
genéricos? É suficiente ter acesso a um serviço de urgência médico-
cirúrgica? Segundo o Relatório Primavera de 2018 do Observatório 
Português dos Serviços de Saúde, “Portugal é um dos países da 
Europa onde se vive, em média, até mais tarde. No entanto, é um dos 
países onde se vive com pior saúde durante mais anos. Os estilos 
de vida e comportamentos de saúde continuam a ser os principais 
fatores de risco para a perda de anos de vida saudável”. O mesmo 
relatório refere que “estes comportamentos tendem a concentrar-se 
nos grupos mais desfavorecidos, acarretando uma maior morbilidade 
e mortalidade nestes grupos, levando a desigualdades em saúde e, 
indiretamente, agravando a sua situação socioeconómica”.

É reconhecido que as teorias sobre a justiça não pretendem construir 
um sistema justo, efetivo e real, mas que tendem a fazer perceber 
que o princípio de justiça não é fruto de uma mera reflexão subjetiva, 
mas sim da necessidade de justificar eticamente as nossas ações 
justas ou injustas, clarificando conceitos como igualdade, liberdade, 
direitos e distribuição equitativa. Todas procuram responder ao que 
se deve dar a cada um por mérito ou ao que se deve possuir por 
direito, resultado de uma obrigação e não da caridade, a justiça 
como princípio.

Uma sociedade é tanto mais justa e garantia da liberdade, quanto 
mais possibilite o acesso a serviços de saúde, diminuindo as 
desigualdades dos mais frágeis e carenciados. Assim, um serviço de 
saúde maximizará os benefícios dos mais vulneráveis e necessitados 
se os acessos a esses mesmos cuidados de saúde forem integrais e 
não circunscritos a uma visão tradicionalista da doença, mas sim a 
visão concreta e atual da saúde.

Esta visão transborda a ainda implementada política no Serviço 
Nacional de Saúde, composta por milhares de médicos e enfermeiros 
e por poucas centenas de outros profissionais. Este olhar reducionista 

sobre a saúde impede de forma objetiva que as pessoas sejam 
devidamente cuidadas e tratadas enquanto pessoas necessitadas de 
uma visão mais ampla que meros corpos que carregam doenças. 
Esta é inequivocamente a equidade que necessitamos para que os 
portugueses tenham um efetivo acesso aos cuidados de saúde.
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Eduardo Carqueja
Presidente da Delegação Regional do Norte

A R T I G OA R T I G O

UMA SOCIEDADE É TANTO
 MAIS JUSTA E GARANTIA DA 

LIBERDADE, QUANTO MAIS 
POSSIBILITE O ACESSO 
A SERVIÇOS DE SAÚDE, 

DIMINUINDO AS 
DESIGUALDADES DOS 

MAIS FRÁGEIS E CARENCIADOS
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UMA AGENDA PARA A SAÚDE 
PSICOLÓGICA E BEM ESTAR

Muito pela consciencialização da sua prevalência e dos impactos 
individuais, sociais e económicos, as questões de saúde mental 
ou de saúde psicológica e de bem estar estão cada vez mais na 
ordem no dia e são merecedoras da nossa atenção, quer como 
indivíduos, quer ao nível das instituições e das políticas públicas. O 
período de atividade cívica e institucional que vivemos, em que se 
discutem linhas de ação estratégica e de governação para a Região 
e para o País, é também um momento em que se torna relevante 
não esquecermos a importância da prevenção e da promoção da 
saúde mental e do bem estar no desenvolvimento humano, social e 
económico.

Encontramo-nos, portanto, num momento de reafirmação da 
importância da continuidade e do reforço das ações que têm vindo a 
ser desenvolvidas por múltiplos organismos e instituições, públicos 
e privados, bem como de valorização de uma visão transetorial e 
multisetorial às questões de saúde psicológica. No fundo, a ideia 
da saúde mental em todas as políticas e de uma abordagem global, 
da governação como um todo. Entre outros, isto significa também, 
para além do papel fulcral do setor da Saúde, continuar a mobilizar 
e reforçar o papel de diversos setores (Educação, Trabalho, Social 
e Comunitário), e para as intervenções, sobretudo ao nível da 
prevenção, que podem ser desenvolvidas nos mesmos (por exemplo, 
intervenção precoce na infância, promoção de competências sociais 
e emocionais, prevenção do bullying na escola, ou ainda avaliação e 
prevenção de riscos psicossociais nos locais de trabalho) .

É neste contexto que a Delegação Regional da Madeira da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses (OPP) disponibiliza também à 
comunidade um contributo para debate na sociedade e consideração 
das diferentes instituições públicas e privadas, incluindo formações 
políticas. Este contributo, que se encontra disponível online 
(www.ordemdospsicologos.pt), para que qualquer pessoa possa 
consultar, inclui propostas para promover a saúde, o bem estar, o 
desenvolvimento humano e a inclusão social, através da melhoria 
do acesso dos cidadãos a serviços de psicologia e da qualidade 
dos serviços prestados, e refere-se a ações concretas que podem 
ser levadas a cabo em vários setores. Trata-se de um trabalho de 
reflexão de dezenas de profissionais, integrados nos órgãos sociais, 
mas também em equipas e grupos de trabalho da OPP.

A promoção do bem estar está entre os desafios do desenvolvimento, 
que a Organização das Nações Unidas identifica para o século. São 
sobejamente conhecidos os dados relativos às problemáticas de 
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saúde psicológica, bem como as vantagens do investimento em 
saúde psicológica e bem estar nas diferentes áreas da vida das 
pessoas. Saibamos todos ter esta preocupação, traduzindo-a em 
ações eficazes. E, à semelhança do conhecido princípio seguido na 
área ambiental, também em saúde psicológica e bem estar, temos de 
pensar globalmente e agir localmente.  

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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A VIOLÊNCIA QUE NÃO É VISÍVEL

Uma das sensações que mais valorizamos no nosso dia a dia (ainda 
que por vezes a tomemos como garantida) é a possibilidade de 
sairmos à rua sem temer ou recear sermos agredidos ou atacados. 
Conseguimos sair à rua com alguma segurança, dado estarmos 
em contextos onde a probabilidade da nossa integridade física 
ser ameaçada de forma indiscriminada é relativamente baixa. 
Naturalmente que isto não se aplica a qualquer sociedade, nem é 
garantido ou permanente - vemos todos os dias países e regiões 
com elevados índices de violência e insegurança, ou tumultos 
devido a situações mais específicas. Contudo, podemos dizer que, 
nas designadas sociedades mais desenvolvidas, existe um relativo 
sentimento de segurança e normalmente pouca violência nas ruas, 
sobretudo se enquadrarmos isso na história da Humanidade.

Mas tudo isto não significa que a violência, como dimensão do 
comportamento humano, tenha deixado de existir e muito menos 
que não mereça a nossa atenção. O facto de os ataques, agressões 
ou confrontos físicos não serem por nós testemunhados no dia a dia 
quando andamos pelas ruas não significa que a violência não esteja 
presente; esta apenas se expressa de forma menos visível, mas 
com consequências muito significativas e de longo prazo, a nível 
individual, social e até económico, quer em termos de produtividade 
quer considerando os custos das intervenções. A violência não 
corresponde, portanto, apenas à imagem de crimes ou pessoas 
a serem agredidas fisicamente; corresponde também à violência 
psicológica, social, cultural, e ainda à negligência e privação. E 
também à violência contra o próprio, como é o caso do suicídio, que, 
por exemplo, é atualmente à segunda causa de morte nos jovens até 
aos 29 anos.

Falar de violência é não esquecermos os aspetos simbólicos, os 
comportamentos cobertos e menos visíveis a que podemos assistir 
nas comunidades, em casa, nas escolas, nas redes sociais e nos 
locais de trabalho. Aliás, este último contexto é um exemplo bem 
evidente de como muitas situações (como é o acaso do assédio 
moral) não são normais e são violência, que é sobretudo psicológica, 
com impactos individuais e para a organização.

Para podermos compreender e intervir, temos assim de reconhecer 
que a violência significa e se expressa de muitas formas, e identificar 
os fatores que estão na sua génese, quer no plano individual (por 
exemplo, que características de personalidade são fatores de risco), 
quer na esfera social, o que envolve, entre outros, dimensões 
como os enquadramentos legais, as questões de igualdade e não 
discriminação, as oportunidades económicas e sociais ou os locais 
de trabalho saudáveis. Compreender e prevenir a violência é, por 

isso, falar também de coesão social, de igualdade e inclusão, de 
boas práticas e relações nos locais de trabalho, de prevenção do 
bullying e de climas escolares mais positivos. E é falar sobretudo 
da forma como olhamos para a realidade e se normalizamos ou não 
determinados comportamentos, práticas ou climas relacionais e 
laborais que são “tóxicos”.

Será justamente nesta perspetiva e reconhecendo que os 
contributos da psicologia e dos psicólogos também neste domínio, 
que a 21 e 22 de novembro se realizará uma conferência da Ordem 
dos Psicólogos sobre violência(s), a qual corresponderá a um espaço 
privilegiado para debater este assunto com diversos especialistas, 
para conceptualizar o agir violento, compreendendo os seus 
antecedentes individuais, organizacionais e sociais, e perspetivando 
vias para a intervenção profissional.
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS

Em março de 2015, um piloto de uma companhia aérea alemã 
despenhou propositadamente um avião nos Alpes Franceses, num 
homicídio-suicídio em que morreram 200 pessoas. No seguimento, 
uma das linhas de análise sobre o acontecimento foi a de que 
Andreas Lubitz estaria deprimido, o que imediatamente levou a 
apelos de várias instituições para que não se assuma que pessoas 
com depressão iriam agir de forma semelhante. Mais recentemente, 
e felizmente já no plano da ficção, tem existido muito debate em torno 
do filme Joker (de Todd Phillips, com uma brilhante interpretação de 
Joaquin Phoenix), entre outros, sendo estabelecida uma perigosa 
causalidade entre doença mental e comportamento violento. Além 
da discussão que geraram sobre as alterações no funcionamento, 
ambos os exemplos remetem para uma questão que necessita 
ser melhor clarificada: existe uma relação entre perturbações 
psicológicas e comportamento violento? Isto é, serão as pessoas 
com perturbações psicológicas mais propensas a comportamentos 
violentos? Ou ainda, os comportamentos violentos podem ser 
explicados pela doença mental?

Quando assistimos a atos significativos de violência, sobretudo 
aqueles mais impressionantes, temos frequentemente tendência 
para concluir que, “se fez aquilo, então devia ter alguma doença 
mental”. Mas, na verdade, a explicação do comportamento violento 
ou da violência em massa a partir da doença mental é enganadora 
e até distorcida. É certo que as pessoas que cometem atos 
violentos ou terríveis têm problemas que os levaram a agir assim; 
mas, na generalidade dos casos, não foi uma eventual perturbação 
psicológica que causou o problema. Como sabemos isto? Basta 
atentarmos aos dados disponíveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, 
sabe-se que menos de 5% dos crimes violentos são atribuíveis a 
doenças mentais. As estatísticas do crime violento no Reino Unido 
encaminham-se no mesmo sentido: face ao número estimado de 
7 milhões de pessoas com perturbações psicológicas naquele país, 
verifica-se que somente entre 50 a 70 casos de homicídio envolvem 
pessoas com perturbação na ocasião do crime. E mesmo em relação 
à violência do dia-a-dia, os dados mostram que pacientes que 
tiveram alta psiquiátrica nos EUA não se distinguiam da restante 
vizinhança em relação a registos de violência (MacArthur Violence 
Risk Assessment Study).

Na verdade, os atos violentos são melhor caracterizados 
quando se consideram fatores de risco de natureza social e 
demográfica, como por exemplo, agressões anteriores, consumos 
de substâncias. adversidades, negligência e mau trato na infância, 
desespero, dificuldades financeiras, e ainda outras características 

de personalidade, em que se incluem o narcisismo, a dificuldade 
do controlo dos impulsos, ou sentimento de raiva. Alguns destes 
fatores podem inserir-se em perturbações de personalidade, como a 
psicopatia ou a sociopatia, mas fatores de risco não é o mesmo que 
uma perturbação psicológica diagnosticável. Por exemplo. o abuso 
de substâncias é um determinante da violência e isto é verdade 
independentemente de ocorrer de uma perturbação psicológica ou 
não.

Dito de outra forma, a generalidade das pessoas com depressão, 
perturbações bipolares, ansiedade, stress pós traumático, 
esquizofrenia, perturbações do comportamento alimentar. entre 
outras, não exibem comportamento violento, particularmente na 
ausência dos fatores de risco atrás mencionados. Em suma, não é a 
perturbação psicológica per se que leva ao comportamento violento, 
mas os envolventes sociais em que a pessoa se encontra. Por isto 
mesmo, é necessário compreender a natureza da interligação social 
que leva ao comportamento violento. Temos de saber mais sobre 
a natureza destas relações e sobre como o contexto em que cada 
um de nós se encontra pode ou não favorecer a violência, o que 
nos permitirá atuar ao nível da prevenção primária, por exemplo, na 
comunidade, na família, na escola ou nos locais de trabalho.

Sobretudo ao nível da realização e do desempenho do protagonista, o 
filme de que todos falam - o Joker - é um trabalho de entretenimento 
e de grande qualidade cinematográfica. Tem também omérito de 
acionar um debate em torno da saúde e da doença psicológica. Que 
não se diminua a qualidade cinematográfica e de entretenimento do 
filme, extraindo relações simplistas de causa efeito entre doença 
mental e comportamento violento. Mais do que pensarmos “se 
fez aquilo então é porque é doente”, devemos refletir sobre oque 
acontece antes de tudo isso - quais são as condições relacionais, 
institucionais e sociais que são fatores de risco e que levam a que 
aconteçam os problemas. Até porque é bem mais possível que uma 
pessoa com perturbação psicológica seja uma vítima de violência e 
não tanto um agressor.  
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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O JOKER, A VIOLÊNCIA E AS 
PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS

Em março de 2015, um piloto de uma companhia aérea alemã 
despenhou propositadamente um avião nos Alpes Franceses, num 
homicídio-suicídio em que morreram 200 pessoas. No seguimento, 
uma das linhas de análise sobre o acontecimento foi a de que 
Andreas Lubitz estaria deprimido, o que imediatamente levou a 
apelos de várias instituições para que não se assuma que pessoas 
com depressão iriam agir de forma semelhante. Mais recentemente, e 
felizmente já no plano da ficção, tem existido muito debate em torno 
do filme Joker (de Todd Phillips, com uma brilhante interpretação de 
Joaquin Phoenix), entre outros, sendo estabelecida uma perigosa 
causalidade entre doença mental e comportamento violento. Além da 
discussão que geraram sobre as alterações no funcionamento, ambos 
os exemplos remetem para uma questão que necessita ser melhor 
clarificada: existe uma relação entre perturbações psicológicas e 
comportamento violento? Isto é, serão as pessoas com perturbações 
psicológicas mais propensas a comportamentos violentos? Ou ainda, 
os comportamentos violentos podem ser explicados pela doença 
mental? 

Quando assistimos a atos significativos de violência, sobretudo 
aqueles mais impressionantes, temos frequentemente tendência 
para concluir que, “se fez aquilo, então devia ter alguma doença 
mental”. Mas, na verdade, a explicação do comportamento violento 
ou da violência em massa a partir da doença mental é enganadora e 
até distorcida. É certo que as pessoas que cometem atos violentos 
ou terríveis têm problemas que os levaram a agir assim; mas, na 
generalidade dos casos, não foi uma eventual perturbação psicológica 
que causou o problema. Como sabemos isto? Basta atentarmos aos 
dados disponíveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, sabe-se que 
menos de 5% dos crimes violentos são atribuíveis a doenças mentais. 
As estatísticas do crime violento no Reino Unido encaminham-se no 
mesmo sentido: face ao número estimado de 7 milhões de pessoas 
com perturbações psicológicas naquele país, verifica-se que somente 
entre 50 a 70 casos de homicídio envolvem pessoas com perturbação 
na ocasião do crime. E mesmo em relação à violência do dia-a-dia, os 
dados mostram que pacientes que tiveram alta psiquiátrica nos EUA 
não se distinguiam da restante vizinhança em relação a registos de 
violência (MacArthur Violence Risk Assessment Study). 

Na verdade, os atos violentos são melhor caracterizados quando 
se consideram fatores de risco de natureza social e demográfica, 
como por exemplo, agressões anteriores, consumos de substâncias, 
adversidades, negligência e mau trato na infância, desespero, 
dificuldades financeiras, e ainda outras características de 
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personalidade, em que se incluem o narcisismo, a dificuldade do 
controlo dos impulsos, ou sentimento de raiva. Alguns destes 
fatores podem inserir-se em perturbações de personalidade, como 
a psicopatia ou a sociopatia, mas fatores de risco não é o mesmo 
que uma perturbação psicológica diagnosticável. Por exemplo, o 
abuso de substâncias é um determinante da violência e isto é verdade 
independentemente de ocorrer de uma perturbação psicológica ou 
não.

Dito de outra forma, a generalidade das pessoas com depressão, 
perturbações bipolares, ansiedade, stress pós traumático, 
esquizofrenia, perturbações do comportamento alimentar, entre 
outras, não exibem comportamento violento, particularmente na 
ausência dos fatores de risco atrás mencionados. Em suma, não é a 
perturbação psicológica per se que leva ao comportamento violento, 
mas os envolventes sociais em que a pessoa se encontra. Por isto 
mesmo, é necessário compreender a natureza da interligação social 
que leva ao comportamento violento. Temos de saber mais sobre a 
natureza destas relações e sobre como o contexto em que cada um de 
nós se encontra pode ou não favorecer a violência, o que nos permitirá 
atuar ao nível da prevenção primária, por exemplo, na comunidade, na 
família, na escola ou nos locais de trabalho.

Sobretudo ao nível da realização e do desempenho do protagonista, o 
filme de que todos falam - o Joker - é um trabalho de entretenimento e 
de grande qualidade cinematográfica. Tem também o mérito de acionar 
um debate em torno da saúde e da doença psicológica. Que não se 
diminua a qualidade cinematográfica e de entretenimento do filme, 
extraindo relações simplistas de causa efeito entre doença mental e 
comportamento violento. Mais do que pensarmos “se fez aquilo então 
é porque é doente”, devemos refletir sobre o que acontece antes de 
tudo isso - quais são as condições relacionais, institucionais e sociais 
que são fatores de risco e que levam a que aconteçam os problemas. 
Até porque é bem mais possível que uma pessoa com perturbação 
psicológica seja uma vítima de violência e não tanto um agressor. 

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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NATAL: UMA MONTANHA RUSSA DE 
EMOÇÕES 

Quando se nasce numa família que adora o Natal torna-se difícil 
compreender porque não se gosta do Natal.  

Ao longo da vida o contacto próximo com a essência do sofrimento 
humano permitiu-me abrir perspectivas sobre a riqueza 
multidimensional de se ser pessoa, da variabilidade de respostas 
possíveis ao mesmo acontecimento e compreender ano após ano 
cada vez melhor porque é que o Natal pode ser tão diferente para 
cada um de nós.  

Do ponto de vista intrapsíquico o Natal enquanto época evocadora 
e desencadeadora de afetos transporta-nos enquanto adultos para 
uma montanha russa de emoções. Da saudade dos que partiram, 
por morte ou não, fica uma enorme tristeza resultante do vazio 
da sua ausência, uma tristeza que também poderá ser boa, já 
que nos permite estar intimamente com pessoas que marcaram 
profundamente a nossa vida e que fizeram de nós um pouco daquilo 
que somos hoje. Esta pausa que a tristeza nos proporciona, a 
oportunidade que nos dá de refletir sobre o que realmente importa 
na vida, transporta-nos para o momento atual, para as pessoas com 
quem na realidade ainda podemos estar, para quem admiramos e 
gostamos de estar, para os pequenos gestos de afeto que fazem do 
Natal uma época marcante para todos nós. 
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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ESTA PAUSA QUE A 
TRISTEZA NOS PROPORCIONA, 

A OPORTUNIDADE QUE NOS DÁ 
DE REFLETIR SOBRE O QUE

 REALMENTE IMPORTA NA VIDA
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Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP
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SAÚDE MENTAL,  “SLOGAN” OU 
PRIORIDADE

Não há prevenção primária sem psicólogos. Somos mais de 23.000 
em Portugal, mas só cerca de 250 nos Cuidados de Saúde Primários 
e 1.000 em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Necessita de apoio psicológico? Necessita de apoio de um psicólogo? 
É médico num centro de saúde e precisa de referenciar um utente 
para um psicólogo? Bom, ou há dinheiro para pagar o serviço 
no sector privado (os seguros não contam, pois, a maior parte 
não cobre consultas de Psicologia) ou talvez o médico considere 
receitar-lhe um fármaco ou talvez tenha de esperar que o problema 
que identifica se resolva por si…

Aos decisores políticos convido a irem para além dos “slogans” e 
das histórias e narrativas políticas, e investirem estrategicamente na 
saúde (e por isso na saúde psicológica), sendo que investir na saúde 
mental e psicológica não resulta apenas de aumentar a capacidade 
para internamento ou a facilitação do acesso à medicação quando 
ela ainda é de difícil acesso para os mais pobres e vulneráveis. 
Resultaria antes de apostar na prevenção primária e universal, bem 
como na promoção da saúde e da autonomia das pessoas.

Ora, este objectivo mais consentâneo com o conhecimento mais 
actual em saúde traduz-se em mais bem-estar, desenvolvendo as 
competências das pessoas, permitindo-lhes serem mais resilientes 
para lidar com os episódios mais difíceis das suas vidas, com as 
crises, criando hábitos de vida mais saudáveis e duradouros. Todos 
os relatórios mais recentes na área da saúde defendem a prioridade 
imediata para esta área, com aposta no trabalho dos psicólogos, 
particularmente nos cuidados de saúde primários. A sustentabilidade 
da saúde, pela evidência científica começa aqui! E isso não são 40 
psicólogos nos 8.400 profissionais anunciados, pois a ser assim os 
“slogans” seriam um logro. E logro maior seria que estes 40 fossem 
os já anteriormente anunciados cujo concurso decorre há ano e 
meio e não está sequer próximo de ser terminado.

O Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde 
refere que “cerca de um terço de todas as mortes em Portugal 
podem ser atribuídas a factores de risco comportamentais”. 
Comportamento esse estudado pela Psicologia e onde os psicólogos 
são os profissionais de referência. Não há prevenção primária sem 
psicólogos. Somos mais de 23.000 em Portugal, mas só cerca de 
250 nos Cuidados de Saúde Primários e 1.000 em todo o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Todos os anos, os 30 cursos de Psicologia 
existentes no país formam cerca de 1.200 possíveis candidatos 
ao exercício da profissão de psicólogo. A Ordem dos Psicólogos 

Portugueses organiza mais de 1.000 “Anos Profissionais Júnior” 
(estágios profissionais) por ano nas mais diversas áreas e contextos 
de actividade da profissão, mas apenas residual e excepcionalmente 
no SNS, em alguns Centros Hospitalares como o do Padre Américo, 
no Tâmega e Sousa. Todavia, a Administração Central do Sistema 
de Saúde continua sem operacionalizar a determinação do anterior 
Governo, de 2018, para a realização destes estágios profissionais no 
SNS, contribuindo para a descredibilização política e governativa, 
enquanto o Governo no seu todo parece que “lava às mãos” e 
entrega a uma sumidade chamada “mercado” estes concidadãos 
e as suas expectativas (mesmo descontando que por princípio a 
formação superior não é um ofício, imagine-se dizer a alguém que 
tira medicina que não deve ter a expectativa de ser médico…).

Se é verdade que foi histórica a abertura do concurso, que ainda 
decorre, para os 40 psicólogos atrás referidos, após 20 anos, será 
inaceitável que antes da sua conclusão não se decida e operacionalize, 
sobre qualquer forma, o reforço acrescido deste número, o que 
reflectiria uma imagem de inoperância do Governo (deste e de 
vários dos anteriores) para ir ao encontro das necessidades das 
populações ao nível da saúde psicológica (sem a qual não há saúde), 
também correndo o risco de se transformar apenas numa história 
baseada em factos reais.

2 9 . 0 1 . 2 0 2 0  |  O B S E R V A D O R



SAÚDE PágPág 215 

COMO LIDAR COM UMA SITUAÇÃO DE 
ISOLAMENTO? 

Passamos a vida a queixar-nos que não temos tempo para nada, mas 
o que fazer quando, de um dia para o outro, nos dão todo o tempo 
do mundo? E o que fazer se nos delegam toda a responsabilidade de 
zelarmos pela nossa saúde e dos nossos?

Efectivamente, o isolamento contribui para conter a propagação do 
vírus e mantermos os Açores e os açorianos na máxima segurança 
possível.

Por isso, se está a experienciar uma situação de isolamento, saiba 
que é normal poder sentir-se ansioso, com medo, preocupado ou até 
mesmo zangado. 

O isolamento também nos pode fazer sentir sozinhos, por estarmos 
afastados de quem gostamos, e também frustrados e aborrecidos 
por não podermos realizar as nossa rotinas e atividades habituais. 
Saiba que é importante cuidar de si próprio: manter horários de 
trabalho, descanso, sono, fazer uma alimentação equilibrada e fazer 
exercício físico.

Diariamente, dar-lhe-emos dicas de como gerir o trabalho, falar com 
os seus filhos ou manter a sua Saúde Psicológica.

Fique bem, pela sua saúde e de todos os açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses  
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

O ISOLAMENTO TAMBÉM NOS 
PODE FAZER SENTIR SOZINHOS, 
POR ESTARMOS AFASTADOS DE 

QUEM GOSTAMOS, E TAMBÉM 
FRUSTRADOS E ABORRECIDOS 

POR NÃO PODERMOS REALIZAR 
AS NOSSA ROTINAS E 

ATIVIDADES HABITUAIS.
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COMO AJUDAR OS NOSSOS SÉNIORES 
EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL?

Hoje é domingo e, em muitos Lares de Apoio ao Idoso, é dia de visita, 
reunião e expressão do nosso amor por quem tanto significado 
concede às nossas vidas. E hoje, particularmente, a melhor forma 
de expressar esse sentimento é evitando as reuniões familiares, os 
abraços, os beijos e demais contactos físicos. Assim, preservamos 
não só a sua saúde, mas também a dos que deles cuidam.

Reconhecemos que a distância física e a sua situação de maior 
vulnerabilidade aumentam a nossa insegurança, desânimo e revolta. 
E, por isso mesmo, é tão necessário transmitirmos-lhes esperança 
e confiança. Trata-se de uma situação transitória e juntos já 
superamos tantos obstáculos.

Adotemos, por isso, um discurso claro, verdadeiro e positivo; 
liguemos-lhes regularmente; mostremo-nos disponíveis para ouvir 
e validar os seus sentimentos; reforcemos as manifestações verbais 
de afeto; procuremos monitorizar o seu estado de saúde e bem-
estar junto dos seus cuidadores e não nos esqueçamos jamais de 
lhes agradecer pelo seu contributo em prol da sua saúde e o de toda 
a comunidade! 

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

ADOTEMOS, POR ISSO, UM 
DISCURSO CLARO, VERDADEIRO

 E POSITIVO; LIGUEMOS-LHES 
REGULARMENTE; 

MOSTREMO-NOS DISPONÍVEIS 
PARA OUVIR E VALIDAR OS 

SEUS SENTIMENTOS
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COMO SE MANTER PSICOLOGICAMENTE 
SAUDÁVEL EM CASA?

Passada uma semana em que muitos de nós fomos “obrigados” a 
ir para casa (e bem!), é natural que o entusiasmo inicial comece 
a diminuir. Percebemos claramente que ficar em casa pode ser 
desafiante do ponto de vista psicológico, sendo necessário planear o 
di-a-dia, de modo a que todos se sintam bem.

Neste novo contexto, deixo-lhe algumas sugestões do que poderá 
fazer para se manter saudável:

• Mantenha-se informado e compreenda o risco. Não é ficção - 
está mesmo acontecer! Siga diariamente apenas fontes seguras de 
informação.

• Mantenha o contacto com amigos e familiares. Falar com estas 
pessoas é uma forma de reduzir a ansiedade e de se sentir 
acompanhado. Utilize as redes sociais, o telemóvel, o mail, a vídeo-
chamada...o que lhe for mais conveniente.

• Realize atividades de que gosta e relaxe. Aproveite a oportunidade 
para fazer coisas que lhe dão prazer e pode fazer em casa. Pesquise 
informação sobre atividades do seu interesse: culinária, exercício 
físico, jardinagem, treino do cão, ... experimente algo diferente!  

• Mantenha as suas rotinas e atividades, dentro do possível: levante-
se à hora habitual, vista-se, faça as refeições a horas e trabalhe num 
local sossegado. 

•  Mantenha-se esperançoso e confiante de que tudo vai correr 
bem. Confie nas suas capacidades para lidar com situações difíceis 
e recorde o que resulta melhor consigo em situações complicadas. 

Lembre-se também que este nosso atual e “estranho” dia-a-dia: a 
diminuição de circulação de carros e de pessoas, o encerramento das 
escolas e outros locais, ....são afinal um sinal que todos estamos a 
colaborar para o bem de todos e que, embora fisicamente separados, 
somos uma comunidade mais unida do que nunca!

Fique bem, pela sua saúde e de todos os açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses  
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

ESTAMOS A COLABORAR 
PARA O BEM DE TODOS E 

QUE, EMBORA FISICAMENTE 
SEPARADOS, SOMOS UMA 
COMUNIDADE MAIS UNIDA 

DO QUE NUNCA!

”
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ANSIEDADE

A ansiedade é um conjunto de alterações fisiológicas que se 
desenvolvem automaticamente na resposta ao medo. E o medo 
é uma das nossas emoções primárias, como a alegria, a tristeza, 
a raiva, etc. É por isso uma resposta normal do corpo, que está 
sempre presente no nosso funcionamento.

Quanto temos que tomar qualquer decisão que seja desafiante, 
existe sempre uma resposta ansiosa, mas que não sentimos porque 
é tão leve que passa despercebida. Mesmo em situações onde 
conseguimos identificar o medo, não nos apercebemos da reação 
ansiosa porque estamos focados na situação que nos assustou. 
Já todos tivemos situações, por exemplo na condução, onde nos 
assustamos, reagimos à situação, e só depois de esta ter passado 
é que sentimos os efeitos fisiológicos da ansiedade. As pernas a 
tremer, o coração a bater, entre outras.

Ou seja, quando estamos numa situação assustadora, reagimos 
ansiosamente, mas não sentimos a ansiedade porque estamos 
focados na situação que nos assusta. Essa é aliás uma das funções 
da ansiedade, focar-nos na situação perigosa e mobilizar todas as 
nossas energias para resolver essa situação que se torna prioritária. 
Nessas alturas o medo é bom, a ansiedade positiva, porque nos 
impele a reagir e a responder à situação que é perigosa.

Quando é que a ansiedade se torna então desagradável e 
potencialmente perturbadora? Quando nós achamos que a situação 
em que estamos não é perigosa e nessa altura, em vez de nos 
focarmos na resolução do perigo, focamo-nos na sensação de 
ansiedade. Ou seja, a pessoa, nesse caso, sente a ansiedade, que lhe 
dá uma noção de medo, de perigo. Nesse momento a pessoa sente-
se em perigo, sem estar. Ela sabe que a situação não é perigosa, 
mas sente o perigo.

Esta dissonância entre o que sente e o que pensa torna-se 
perturbadora. Nesses casos, e porque nós valorizamos muito mais 
o que sentimos do que aquilo que pensamos, ou seja, valorizamos 
muito mais as emoções do que a razão, começamos a procurar o 
perigo. E, na maior parte das vezes, vamos buscar o perigo ao que 
estamos a sentir. Ou seja, o perigo passa a ser a própria sensação 
de ansiedade, o que leva a pessoa a começar a ter medo do próprio 
medo, a ter medo da ansiedade.

Qual é o resultado? A ansiedade aumenta em ciclos tipo este vírus 
que estamos a enfrentar, e a pessoa sente-se assoberbada pelo 
medo, sentindo-se perturbada porque não consegue reagir de uma 
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forma que resulte na diminuição da ansiedade.

E qual a relação para a situação que estamos agora a viver? Vivemos 
uma situação estranha e, evidentemente, perigosa, que já acabou 
com as nossas rotinas e que não tem um calendário claro para 
terminar. É uma situação em que é normal sentirmos ansiedade. 
Não um pico de ansiedade, digamos assim, mas um estado de 
ansiedade continuado, à medida que nos vamos confrontado com 
dificuldades, contrariedades, realidades diferentes daquelas a que 
estamos habituados, sempre num contexto de perigo alimentado 
pelas notícias diárias sobre as pessoas doentes a aumentar e o 
número de mortes crescente.

É por isso normal que estejamos mais ansiosos. Que o nosso ritmo 
fisiológico esteja aumentado e que isso, por um lado nos desgaste, 
o que nos leva a situações de stress, e que em alguns momentos, 
por vezes até de aparente descontração, os sintomas de ansiedade, 
como taquicardia, respiração rápida, dores no peito, falta de força, 
boca seca, dores de cabeça, incapacidade de manter a atenção e a 
concentração, dificuldades de sono e angústia se tornem presentes.
O que podemos então fazer? A primeira coisa é percebermos que 
isso é normal e que vai passar. Aceitar a ansiedade é o melhor 
caminho para não ter medo dela. Depois, temos que nos focar em 
outras coisas, que não no que estamos a sentir. As emoções fluem. 
O que estamos a sentir vai passar. Não vale a pena tentar não 
pensar na ansiedade. Não resulta. Quanto tentamos não pensar em 
qualquer coisa, já estamos a pensar nela. O importante é fazermos 
qualquer coisa que nos prenda a atenção, que nos possa de facto 
desviar do que sentimos. Esse é também o papel do relaxamento e 
de outras estratégias de treinar o foco de atenção. O exercício físico 
é outra alternativa que ajuda a permitir que as emoções possam fluir 
e promover uma sensação de maior relaxamento.

Enfim, no limite, a procura de ajuda psicológica será sempre uma 
alternativa aconselhável para quem não estiver a conseguir gerir a 
situação”.

Miguel Ricou
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos

A R T I G OA R T I G O
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TECLA 4.  UMA CHAMADA PARA UM 
DESCONFINAMENTO EM SEGURANÇA.

Nos dias que vivemos, a segurança e a saúde está no topo das 
prioridades dos atletas e das organizações desportivas. 

Neste sentido, o Sindicato Internacional dos Jogadores (FIFPro), 
que representa profissionais de futebol em todo o mundo realizou, 
em parceria com a Universidade de Amesterdão, um estudo entre 
22 de março e 14 de abril junto de 1602 jogadores de 16 países 
que adotaram medidas de confinamento restrito para conter o novo 
coronavírus. 

O estudo revelou que 22% dos atletas do sexo feminino e 13% dos 
atletas do sexo masculino apresentavam sintomas de depressão. 
Também constatou que 16% dos homens e 18% das mulheres 
mostravam sintomas de ansiedade generalizada.

Estes resultados diferem de um outro estudo da FIFPro, realizado 
enquanto os campeonatos de futebol ainda estavam ativos. Nesse 
período, 11% das mulheres e 6% dos homens relataram sintomas de 
depressão. Os indicadores avaliados duplicaram em ambos grupos.
Entre as causas para este aumento estará a incerteza quanto 
ao regresso da atividade, a quebra nas rotinas, o isolamento, e a 
insegurança financeira (os atletas estão vinculados a contratos de 
curta duração que dependem de resultados desportivos).

Outro aspeto a ter em conta é o tempo que medeia entre o início de 
sintomas da depressão e o apoio psicológico. É importante que os 
atletas disponham de acompanhamento logo nas fases iniciais. 

Nos países onde se fez a pesquisa 75% dos atletas tinham acesso a 
apoio psicológico.  Em Portugal, alguns clubes dispõem de serviços 
nesta área, mas se não houver esta opção existe, temporariamente, 
a possibilidade de recorrer a linhas telefónicas de apoio psicológico. 
A linha de aconselhamento psicológico na Linha SNS24 (Tecla 4) 
funciona 24 horas por dia, e constitui uma resposta nacional de 
apoio. A linha resulta de uma parceria entre os Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde e a Ordem dos Psicólogos Portugueses com 
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. 

O anunciado desconfinamento vai exigir contenção e cuidados 
redobrados. A avaliação e acompanhamento regular da saúde 
psicológica dos atletas profissionais é obrigatória e é fundamental 
para proporcionar um ambiente seguro e maximizar o rendimento 
desportivo. 

Almada Negreiros dizia que os dias terríveis eram, afinal, as vésperas 
dos dias magníficos; a seu tempo, regressarão as emoções positivas 
aos estádios, às nossas casas, e aos nossos espíritos. Importa agora 
valorizar a coragem de quem pede ajuda.
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Gaspar Ferreira
Vogal da Delegação Regional do Norte

A R T I G OA R T I G O

OUTRO ASPETO A TER EM 
CONTA É O TEMPO QUE MEDEIA 

ENTRE O INÍCIO DE SINTOMAS 
DA DEPRESSÃO E O APOIO 

PSICOLÓGICO. É IMPORTANTE 
QUE OS ATLETAS DISPONHAM 

DE ACOMPANHAMENTO
 LOGO NAS FASES INICIAIS. 
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VOU ANDAR SEMPRE NERVOSO E 
STRESSADO?

É expectável que tal como aconteceu com a situação de isolamento, 
o desconfinamento também traga sentimentos de ansiedade, medo 
e preocupação. É natural que se confronte com muitas questões e 
receios nesta fase. 

Nos primeiros tempos do regresso ao trabalho presencial, é expectável 
que estejamos hipervigilantes e isso ajudar-nos-á a seguirmos à 
risca todas as recomendações. No entanto, à medida que os dias 
forem passando e nos sentirmos mais adaptados à nova realidade, a 
ansiedade e o medo tenderão a diminuir, o que poderá fazer com que 
tenhamos menos cuidado aos comportamentos de auto e hétero-
proteção. Devemos manter um nível de alerta moderado, que nos 
recorde a necessidade de adotarmos comportamentos de proteção.  
Os sentimentos de ansiedade, face a um período que continua a ser 
de grande desafio e incerteza, é natural que se mantenham e até 
que, nalguns momentos, se intensifiquem. 

Os responsáveis das organizações e os trabalhadores devem cuidar 
da sua Saúde Psicológica e encontrar formas de lidar saudavelmente 
com a ansiedade.  

Se os sentimentos de ansiedade, medo e falta de controlo forem 
muito intensos, duradouros e/ou se tiverem impacto na forma como 
gere o seu dia-a-dia, peça ajuda junto de um Psicólogo (https://
www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/o_que_
devo_ter_em_atena_a_o_se_procurar_ajuda_de_um_psica_logo.
pdf). 

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! Um conselho 
da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. 
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Francisco Faria
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

OS SENTIMENTOS DE 
ANSIEDADE, FACE A UM PERÍODO 

QUE CONTINUA A SER DE 
GRANDE DESAFIO E INCERTEZA, 

É NATURAL QUE SE MANTENHAM 
E ATÉ QUE, NALGUNS 

MOMENTOS, SE INTENSIFIQUEM. 
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O QUE DEVO TER EM ATENÇÃO SE 
PROCURAR AJUDA DE UM PSICÓLOGO?

Em rubrica anterior informámos como um Psicólogo pode ajudá-
lo a lidar com as dificuldades provocadas pela COVID-19. Nesta 
recomendamos:

• Antes de escolher um Psicólogo, procure referências credíveis 
sobre a sua competência;

• Peça o número da cédula profissional e verifique a identidade 
profissional do Psicólogo no diretório em: www.ordemdospsicologos.
pt/pt/membros;

• Em Portugal, a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses é 
uma condição legal necessária para o exercício da Psicologia. Cabe 
à Ordem regular as práticas profissionais e esclarecer questões de 
ética e deontologia;

• Os Psicólogos possuem diferentes Especialidades, procure 
informar-se se a Especialidade do Psicólogo que escolheu é a mais 
adequada à sua situação;

• Sempre que a intervenção psicológica ocorrer à distância, o 
Psicólogo deve solicitar o preenchimento de um Consentimento 
Informado. Paralelamente deve avaliar, com o cliente, as vantagens/
desvantagens das diferentes alternativas de comunicação à 
distância, seus limites e eventuais riscos associados à privacidade/
confidencialidade;

• Suspeite de “Terapias” sobre as quais não existe muita informação. 
Os Psicólogos recorrem exclusivamente a intervenções reconhecidas 
pelas ciências psicológicas e, portanto, só aplicam procedimentos e 
técnicas baseadas na investigação e evidências científicas sólidas, 
que garantem a sua segurança e eficácia. A prática da Psicologia 
que não cumpra estes princípios ou que sejam prestados por 
profissionais não qualificados pode colocar uma ameaça à saúde 
pública e o bem-estar dos cidadãos;

• Em qualquer circunstância, os Psicólogos são obrigados a cumprir 
o Código Deontológico dos Psicólogos.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!
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Francisco Faria
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G O

SUSPEITE DE “TERAPIAS” 
SOBRE AS QUAIS NÃO EXISTE 

MUITA INFORMAÇÃO. OS
 PSICÓLOGOS RECORREM 

EXCLUSIVAMENTE A 
INTERVENÇÕES RECONHECIDAS 
PELAS CIÊNCIAS PSICOLÓGICAS 

E, PORTANTO, SÓ APLICAM 
PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS 

BASEADAS NA INVESTIGAÇÃO E 
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

SÓLIDAS, QUE GARANTEM A 
SUA SEGURANÇA E EFICÁCIA
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

DESAFIOS E RESPOSTAS PARA 
QUEM TEM UM PROBLEMA DE SAÚDE 
PSICOLÓGICA

Viver com um problema de saúde psicológica é, por si só um 
desafio. Apesar de ser uma experiência humana muito comum, 
1 em cada 5 portugueses sofrem de uma perturbação mental ou 
de comportamento e nos Açores 32% da população entre o 18 e 
os 74 anos tem um problema de saúde psicológica (SRS, 2018), 
é frequentemente desvalorizada a sua importância e gravidade e 
subvalorizado o sofrimento que acarreta. Acrescida a esta perceção 
social predomina ainda, em todo o mundo, o estigma associado à 
doença mental que faz que muitas pessoas não procurem ajuda 
profissional ou atrasem este pedido comprometendo, por vezes, a 
sua total recuperação. 

Neste sentido, é importante referir que ter um problema de saúde 
psicológica não é um sinal de fraqueza nem faz de nós pessoas 
inferiores aos outros. já que é uma situação que poderá ocorrer a 
qualquer pessoa, em qualquer condição. 

A situação em que vivemos decorrente da COVID-19 vem criar 
dificuldades acrescidas às pessoas que se confrontam com 
problemas de saúde psicológica, em particular às com perturbações 
de ansiedade, depressão, sintomas obsessivos, consumo de 
substâncias psicoactivas ou com ideação suicida, tornando-as 
particularmente vulneráveis durante esta pandemia. Esta situação 
poderá decorrer do agravamento de sintomas, recaídas e/ou de 
dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. 

De forma a responder a este desafio, partilhamos algumas 
sugestões que poderão contribuir para a prevenção do agravamento 
desta situação clínica: Lembre-se que a situação de pandemia é 
temporária e encare um dia de cada vez. 

Doseie o acesso à informação fidedigna e procure preencher um 
período do seu dia com atividades que gosta e lhe ajudem a relaxar. 
Esteja atento aos seus sentimentos, pensamentos e comportamentos 
e se notar algum agravamento dos seus sintomas contacte o 
profissional que o acompanha. 

Substitua pensamentos negativos por positivos. 

Prepare-se para o pior cenário e identifique os recursos que iria 
mobilizar para lidar com a situação. 

Fale sobre os seus medos e preocupações com pessoas que confia.
 

Aproveite esta nova etapa para se encontrar com familiares ou 
amigos. 

Estruture o seu dia e cumpra uma rotina. 

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses para lidar com um tempo particularmente 
desafiador. 
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É IMPORTANTE REFERIR QUE 
TER UM PROBLEMA DE 

SAÚDE PSICOLÓGICA NÃO É 
UM SINAL DE FRAQUEZA NEM 

FAZ DE NÓS PESSOAS 
INFERIORES AOS OUTROS

”
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

RECOMENDAÇÕES PARA QUEM TEM 
UM FAMILIAR COM UM PROBLEMA DE 
SAÚDE PSICOLÓGICA

Na última rubrica escrevemos sobre os desafios de quem tem 
um problema de saúde psicológica, todavia este tema ficaria 
incompleto sem abordar possíveis respostas para familiares e 
amigos das pessoas que vivem com esse problema. Esperamos que 
as seguintes sugestões lhe possam o ajudar a enfrentar algumas 
dificuldades acrescidas que poderá estar a sentir após este período 
de confinamento. 
  

Procure aprender sobre o problema de Saúde Psicológica, de modo 
a poder compreender melhor a experiência do seu familiar ou amigo 
e poder ajudá-lo.  

Tente reduzir o impacto da situação de incerteza que vivemos, 
proporcionando momentos de partilha e certificando-se que ele 
mantém-se em contacto com os outros.  

Frequentemente, apenas ouvir e mostrar interesse pode ajudar 
muito.  

Esclareça o que pode fazer para ajudá-lo a sentir-se mais tranquilo. 
Encoraje-o a pensar sobre estratégias que resultaram no passado e 
dê sugestões (por exemplo, ligar para conversar, dar ajudas práticas 
como ir às compras). 

Seja paciente. Às vezes, pode ouvir algo desagradável. É natural 
que nos sintamos magoados, especialmente porque estamos a dar 
o nosso melhor para o tentar ajudar, todavia pode ser difícil, para 
quem tem um problema de Saúde Psicológica, lidar com experiências 
adversas. 

Se considera que houve um aumento dos sintomas, que surgiram 
sintomas novos, incentive-o a procurar ajuda. Se necessário, faça o 
telefonema de contacto com o profissional de saúde ou acompanhe-o 
à consulta, aguardando na sala de espera. 

Lembre-se que não é possível “carregar num interruptor e desligar 
os sintomas”. Os problemas de Saúde Psicológica não dependem da 
“força de vontade” do seu familiar ou amigo.  

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 

0 3 . 0 6 . 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

TENTE REDUZIR O 
IMPACTO DA SITUAÇÃO DE
 INCERTEZA QUE VIVEMOS, 

PROPORCIONANDO 
MOMENTOS DE PARTILHA E 
CERTIFICANDO-SE QUE ELE 
MANTÉM-SE EM CONTACTO 

COM OS OUTROS.  
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LINHA DE ACONSELHAMENTO 
PSICOLÓGICO DO SNS24 - 808 24 24 24

Décadas de negligente subinvestimento na saúde mental e 
psicológica, deixaram agora as pessoas ainda mais expostas.
 
Antes da pandemia do Covid-19, a depressão e ansiedade tinha já um 
custo anual global de mais de 1 trilião de dólares. Também de acordo 
com dados das Nações Unidas, a depressão afetava 254 milhões de 
pessoas em todo o mundo, com metade dos problemas de saúde 
mental e psicológica a iniciar pelos 14 anos. Também em Portugal os 
números eram já alarmantes e as respostas insuficientes. Vivíamos 
já uma pandemia não declarada.

Esta situação, já preocupante, agravou. Muitos de nós, que lidavam 
de forma satisfatória com os desafios do dia a dia, deixámos de 
ter estratégias suficientes para lidar com os múltiplos stressores 
criados pelas várias fases da pandemia.

Estamos todos fragilizados, mas precisamos estar atentos aos sinais. 
Aos nossos e aos dos outros à nossa volta. Tristeza, irritabilidade, 
solidão ou isolamento, alterações de sono e apetite, desinteresse, 
consumos e dependência de ecrãns são alguns exemplos. 

Em Portugal, esta fase de desconfinamento requer uma mente ainda 
mais atenta e maior capacidade para tomar, momento a momento, 
pequenas decisões para cuidar de nós e aos outros.  Se precisar, 
peça ajuda. Para si ou para quem está por perto. 

A Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS24, fruto de parceria 
entre os serviços partilhados do Ministério da Saúde, a Fundação 
Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, está 
disponível, desde o dia 1 de abril, pelo número 808 24 24 24, e conta 
com Psicólogos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o apoiar. 

Enquanto não mudamos de paradigma e tornamos também universal 
o acesso à saude psicológica no Sistema Nacional de Saúde, usemos 
os recursos que existem. Cuidemos uns dos outros, sem preconceito.

0 6 . 0 6 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D E  C O I M B R A

Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

ESTAMOS TODOS 
FRAGILIZADOS, MAS 

PRECISAMOS ESTAR ATENTOS 
AOS SINAIS. AOS NOSSOS E 

AOS DOS OUTROS À 
NOSSA VOLTA. TRISTEZA, 

IRRITABILIDADE, SOLIDÃO OU 
ISOLAMENTO, ALTERAÇÕES 

DE SONO E APETITE, 
DESINTERESSE, CONSUMOS 
E DEPENDÊNCIA DE ECRÃNS 

SÃO ALGUNS EXEMPLOS. 

”
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PRONTO-SOCORRO:HISTÓRIAS DE 
EMERGÊNCIA PSICOLÓGICA

Um ano volvido sobre uma reflexão aqui partilhada relativa à 
recuperação das vítimas do ataque a Alcochete em 2018, sinto agora 
a obrigação de atender ao apedrejamento do autocarro do Benfica 
em que o jogador Zivkovic foi atingido por estilhaços de vidros, e 
as casas do treinador Bruno Lage e dos jogadores Rafa, Pizzi e 
Grimaldo foram vandalizadas.  Weigl, que já vivera uma situação 
traumática, foi hospitalizado em estado de choque.

Logo após o acidente, fui contactado para emitir uma opinião sobre 
como iria a equipa do Benfica reagir em campo. É um dos aspetos 
da questão, a dos impactos na performance desportiva. Mas é 
necessário que antes sejam tidas em conta outras dimensões. Uma, 
de natureza social, de condenação pública aos atos de violência, e 
outra,  de apoio individual aos envolvidos nos eventos.

A OMS recomenda desde 2010 que, em caso da exposição a um 
evento potencialmente traumático, deve ser oferecido às pessoas os 
Primeiros Socorros Psicológicos.

O que sentem as vítimas envolvidas nestas situações? Inicialmente 
dá-se uma reação de choque e de negação. Depois do choque 
inicial as reações podem variar e podem desenvolver-se emoções 
intensas: medo, irritação, mudanças de humor, podendo surgir 
quadros ansiosos ou depressivos. 

Pode haver alterações nos pensamentos e comportamentos habituais 
devido ao trauma e às lembranças recorrentes do acontecimento, que 
podem aparecer sem razão aparente, e que podem vir acompanhadas 
de batimento cardíaco acelerado e transpiração intensa.  

A capacidade de concentração e de tomada de decisão podem ser 
afetadas, bem como o sono e a alimentação. Podem ocorrer dores 
de cabeça e no peito e náuseas. 

Cabe aos clubes proporcionar recursos para um apoio psicossocial 
eficaz. Deve existir um protocolo claro de atuação perante situações 
de crise identificando quem deve atuar, em que momentos, e como 
deve atuar. 

O apoio individual deve ser prestado pelo INEM num primeiro 
momento, e depois pelo(a) psicólogo(a) do clube: acalmando e 
normalizando as respostas, ajudando a lidar com os comportamentos 
de evitamento extremos; apoiando no controlo de pensamentos 
auto-depreciativos e encorajando formas positivas de lidar com a 

situação.

O desempenho desportivo, nestes casos, pode ser comprometido. A 
mitigação dos efeitos negativos depende da prestação dos primeiros 
socorros psicológicos e da disponibilidade e qualidade do apoio 
psicológico posterior a quem deles vier a necessitar.   

1 4 . 0 6 . 2 0 2 0  |  J O R N A L  R E C O R D

Gaspar Ferreira
Vogal da Delegação Regional do Norte

A R T I G OA R T I G O

A OMS RECOMENDA DESDE 
2010 QUE, EM CASO DA 

EXPOSIÇÃO A UM EVENTO 
POTENCIALMENTE 

TRAUMÁTICO, DEVE SER 
OFERECIDO ÀS PESSOAS OS 

PRIMEIROS SOCORROS 
PSICOLÓGICOS.
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A IMPORTÂNCIA DO BEM-ESTAR 
PSICOLÓGICO 

Nunca como nos tempos que agora vivemos se deu tanta importância 
ao bem-estar psicológico. Nunca como nos tempos que agora 
vivemos ficou tão claro o impacto do bem-estar psicológico para o 
equilíbrio pessoal, familiar e para o funcionamento das instituições. 
Neste tempo de crise e de transformação, o bem-estar psicológico 
tende, assim, a emergir,  como uma meta relevante e como um alvo 
para medidas de política e de saúde pública, dado o reconhecimento 
crescente da sua importância. 

Numa Região, como os Açores, em que um terço da sua população, 
com idades entre os 20 e os 74 anos apresenta problemas de saúde 
psicológica (Secretaria Regional de Saúde, 2018) o bem-estar, 
global, enquanto um estado de satisfação, de felicidade e de prazer 
associado a boa saúde física e mental e qualidade de vida surge 
como algo incontornável, como uma aspiração de cada pessoa e 
como uma condição para o bom funcionamento das organizações.

Esperemos que este tempo particular e difícil que, agora, 
atravessamos possa contribuir para diminuir o estigma associado à 
doença mental e aos problemas de saúde psicológica e uma maior 
valorização do bem-estar psicológico nos seus diferentes fatores: 
auto-aceitação, crescimento pessoal, sentido da vida, controlo sobre 
o ambiente, autonomia e relações positivas.

0 3 . 0 7 . 2 0  |  T R I B U N A  D A S  I L H A S0 1 . 0 7 . 2 0  |  A Ç O R I A N O  O R I E N TA L 0 1 . 0 7 . 2 0  |  D I Á R I O  I N S U L A R 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

A OMS RECOMENDA DESDE 
2010 QUE, EM CASO DA 

EXPOSIÇÃO A UM EVENTO 
POTENCIALMENTE 

TRAUMÁTICO, DEVE SER 
OFERECIDO ÀS PESSOAS OS 

PRIMEIROS SOCORROS 
PSICOLÓGICOS.
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SOMOS TODOS SNS

O Sistema Nacional de Saúde (SNS)  teve nestes últimos meses, 
talvez a maior prova de sempre. Este desafio for partilhado com 
muitos outros países, mas o nosso passou com distinção e mérito 
reconhecido nacional e internacionalmente. Não, não foi perfeito, 
mas foi absolutamente extraordinário.

Mas, se antes da pandemia, para garantir os melhores cuidados na 
doença a todos os portugueses,  o SNS se debatia com questões de 
sustentabilidade económica, essas dificuldades aumentaram agora 
de forma exponencial.

Creio que esta questão passa um pouco ao lado da maioria de 
nós. Sabemos do problema, sabemos que não existem suficientes 
profissionais e que muitos dos lá trabalham não são remunerados de 
acordo com o seu mérito e competência. Ainda assim consideramos 
uma questão externa, que não nos cabe resolver. Confiamos essa 
tarefa ao governo, às instituições e aos profissionais de saúde. 

Na verdade todos somos Sistema Nacional de Saúde.  Todos 
temos a responsabilidade individual de cuidar da nossa  própria 
saúde. Temos a responsabilidade, como educadores, professores 
e cuidadores, como colegas e familiares, como profissionais do 
setor publico e privado, de cuidar da saúde dos que nos rodeiam.  
Quando  nos alimentamos de forma desadequada, quando temos 
comportamentos de risco, quando não fazemos exercício e quando 
não cuidamos do nosso bem estar, estamos a exigir mais do SNS. 
Quando comercializamos  ou consumimos produtos prejudiciais à 
saúde estamos a sobrecarregar o SNS. 

Está na hora, de facto, de cuidar de quem cuida de nós, sem 
questionar.  Fazer o que está ao nosso alcance para nos mantermos 
saudáveis, conhecer o Plano Nacional de Saúde  e as Metas de Saúde 
para 2020 e comprometermo-nos para as alcançar. Ao mesmo 
tempo que continuamos a cumprir as orientações para  combate 
à Pandemia.  Só assim cuidaremos efetivamente da nossa Saúde. 

0 2 . 0 7 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  C O I M B R A

Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

NA VERDADE TODOS SOMOS 
SISTEMA NACIONAL DE 

SAÚDE.  TODOS TEMOS A 
RESPONSABILIDADE 

INDIVIDUAL DE CUIDAR DA 
NOSSA  PRÓPRIA SAÚDE.
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FÉRIAS,  F INALMENTE FÉRIAS!

Este mês é inevitável falarmos de férias, das tão esperadas férias 
que finalmente chegam para a maioria de nós. Após longos meses 
em que a nossa saúde fisica e mental foi (está a ser) posta à prova 
nada parece tão desejável. Para muitos serão férias diferentes das 
planeadas mas a realidade é que não deixam de ser férias. 

Naturalmente que a incerteza e a imprevisibilidade que têm 
caracterizado os últimos meses, manter-se-ão durante os meses de 
Verão. E, portanto, a necessidade de adaptação, a resposta resiliente 
aos desafios e a flexibilidade para lidar com a mudança, continuarão 
a ser imprescindíveis para podermos desfrutar das férias de 
Verão. Todavia isto não significa que não possam ser desfrutadas 
com tranquilidade e prazer. As férias servem para “desligar”, para 
relaxar, para divertir, para fazer o que se gosta, cada um ao seu 
ritmo. Este ano respeitando as medidas de prevenção e proteção, 
sem dúvida, mas férias serão sempre férias. Tempo sem obrigações 
e dedicado à descontração.

Talvez, as deste ano, nos ofereçam uma oportunidade única de 
conhecer os Açores, a ilha onde vivemos, concelho a concelho, 
aproveitando a informação que sabiamente o Açoriano Oriental tem 
partilhado connosco semana após semana. 

Boas férias! 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O
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AS FÉRIAS SERVEM PARA 
“DESLIGAR”, PARA RELAXAR, 

PARA DIVERTIR, PARA FAZER O 
QUE SE GOSTA, CADA UM 
AO SEU RITMO. ESTE ANO 

RESPEITANDO AS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E PROTEÇÃO, SEM 

DÚVIDA, MAS FÉRIAS SERÃO 
SEMPRE FÉRIAS. TEMPO SEM 

OBRIGAÇÕES E DEDICADO 
À DESCONTRAÇÃO

”
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Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

A PANDEMIA VAI MUDAR A MANEIRA DE 
SER DOS PORTUGUESES?

A saúde é física, mental e social; é bem-estar e não só ausência de 
doença. A definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) tem 
já bastantes anos, mas continua a ser esquecida por todo o mundo. 
Muitas vozes têm afirmado que, finalmente, com esta pandemia veio 
a atenção que a saúde, para além da saúde física, merecia e que, 
finalmente, se passou a valorizar a saúde mental.

Em Portugal, o discurso também foi este, com satisfação, alegria 
até, entusiasmo de alguns, porque agora é que era, agora é que a 
saúde mental iria passar a ser uma prioridade. Nesta matéria, os 
governantes e altos responsáveis técnicos e políticos oscilaram entre 
a paralisia e o alarme dirigido pelo medo, insegurança e incerteza, 
mas particularmente pela falta de preparação do País. Certos de 
que Portugal não possuía no seu Serviço Nacional de Saúde a 
resposta necessária para fazer face a esta outra pandemia dentro 
da pandemia, conscientes do que não tinha até aqui sido feito e da 
incapacidade para alocar recursos (e rapidamente) a este desafio, 
vários foram os caminhos seguidos, como, por exemplo, a criação 
de um serviço de aconselhamento psicológico na Linha SNS24; 
apoio à disseminação de mensagens que contribuíssem para uma 
maior literacia em saúde psicológica, de modo a possibilitar que 
cada cidadão estivesse em melhores condições de lidar com o que 
sentia antes, durante e depois do confinamento; transmissão de um 
discurso de normalização e de tranquilização, entre outras ações.

Neste momento, o que parece é que se pretende forçar a 
tranquilidade, com expressões como “é preciso ter nervos de aço” 
ou “isto vai tudo passar”. Estas afirmações correm o risco de criar 
urna ideia desfasada da realidade em termos de impacto da atual 
crise. Esta possível desvalorização do sofrimento é alienadora do 
pedido de ajuda por parte de quem dele necessita, num País carente 
em literacia e em acesso a cuidados de saúde psicológica e com 
deficientes condições socioeconómicas de parte significativa da 
população.

DEPENDE DE NÓS
Quanto à questão que me colocaram “será que a pandemia vai mudar 
a nossa maneira de ser?”... Não sei. Parece-me que mudará alguns 
dos nossos comportamentos, pelo menos durante algum tempo. 
Mais do que isso é futurologia, e a tese de um admirável mundo novo, 
que estaria aí à porta, parece-me que poderá pecar por excesso na 
confusão causada pelo desejo de uma vida boa. Mudar este cenário 
implica estratégia, planeamento, prevenção, ações a médio e a 
longo prazo, envolvimento da comunidade, persistência e avaliação. 

Ou seja: depende muito de nós e dos nossos comportamentos e 
decisões, sim, individuais, coletivas e já agora políticas, não nos 
permitindo a desresponsabilização e as crenças apenas na sorte ou 
nos milagres.

Há muito que podemos fazer, além do esforço do toca a reunir e da 
competência que temos para as soluções mais rápidas e imediatas 
tão necessárias também nas crises e emergências. Não nos 
podemos lembrar apenas de santa Bárbara quando está a trovejar.

0 1 . 0 8 . 2 0 2 0  |  V I S Ã O  S A Ú D E

PARECE-ME QUE MUDARÁ 
ALGUNS DOS NOSSOS 

COMPORTAMENTOS, PELO 
MENOS DURANTE 

ALGUM TEMPO. 
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DESAFIOS DOS CASAIS – COMUNICAR

No período de confinamento muitos casais passaram a estar 24 
horas por dia juntos, partilhando o mesmo espaço físico. Alguns 
reforçaram os laços que os uniam, outros perceberam que cada um 
precisa do seu espaço e tempo para manterem uma relação saudável 
e outros ainda, concluíram que o melhor seria terminarem a sua 
relação. Em período de desconfinamento e de incerteza, os desafios 
à relação de casal continuam. Muitos casais descobriram algo no 
outro que desconheciam ou fazem agora mais tarefas e actividades 
em conjunto. E outros tantos discutem mais vezes e, sobretudo os 
casais com filhos pequenos, sentem grande cansaço e consideram 
que a pandemia teve um impacto negativo na sua relação. As 
mudanças provocadas pela COVID-19 não são apenas exigentes do 
ponto de vista individual, mas também do ponto de vista relacional. 
É natural que as relações conjugais possam ressentir-se durante e 
após a pandemia. Como gerir melhor os desafios? 

• Reconhecer as exigências da situação. Independentemente de 
quão bem os casais se dão um com o outro e estão a vivenciar 
a situação de pandemia, esta é uma experiência stressante.  

• Envolver-se em actividades positivas que aumentam 
a intimidade e a proximidade, nomeadamente 
momentos de relaxamento e diversão.  

• Criar espaço para expressar sentimentos – escutar e 
ser escutado. Partilhar sentimentos, sem medo de ser 
julgado pode ajudar-nos a desenvolver intimidade e 
proximidade, para além de nos fazer sentir mais tranquilos. 

• Diminuir as expectativas relativamente ao que é possível 
fazer e conseguir-se numa situação de crise e incerteza.  

• Dedicar tempo ao outro – estar presente. É fundamental 
dedicar tempo a conectar-se com o outro, estando presente 
e prestando realmente atenção ao que se está a passar.  

• Ser sensível às necessidades do outro e cuidar de si próprio.  

• Procurar soluções para os problemas em conjunto.  

• Manter relações alargadas com familiares e amigos 

•  Partilhar responsabilidades. 

1 6 / 0 8 / 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Raquel Vaz de Medeiros
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

Pedir ajuda. Um Psicólogo pode ajudar! 

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos! Um conselho 
da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. 

AS MUDANÇAS PROVOCADAS 
PELA COVID-19 NÃO SÃO
 APENAS EXIGENTES DO

 PONTO DE VISTA INDIVIDUAL, 
MAS TAMBÉM DO PONTO 

DE VISTA RELACIONAL.

”
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NECESSIDADES E PANDEMIA

Dada a atual situação e numa altura em que crianças, jovens e adultos 
regressam à sua atividade, esta pandemia provoca constantes 
desafios perante a satisfação das necessidades individuais de cada 
um com consequências para o bem-estar e saúde mental. Num 
primeiro nível, temos as necessidades fisiológicas, como a fome e o 
sono, que satisfeitas, dão lugar a outras como as de segurança, quer 
seja financeira, emocional ou social, que, perante as alterações a que 
assistimos, podem ser colocadas em causa dada a imprevisibilidade 
do amanhã. Podíamos  ficar por aqui, mas depois das fisiológicas 
ou de segurança satisfeitas, mais dependentes de fatores externos, 
surgem as necessidades sociais, como a amizade, intimidade, 
confiança, dar e receber afeto que, mais uma vez satisfeitas, dão 
lugar a necessidades de estima, por si e pelos outros. Finalmente, 
no último patamar desta hierarquia, temos as necessidades de 
autorrealização que apelam ao crescimento pessoal, autocontrole, 
independência e novos desafios. Compreendamos, pois, que a 
atual situação de imprevisibilidade ameace significativamente as 
necessidades sociais quando as de segurança podem estar postas 
em causa. 

Perante os guias e orientações publicados pela Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, enquadrados nos vários papéis e contextos 
que desempenhamos, fornecendo estratégias que promovem 
a resiliência, a atenção ao outro, o comportamento, a saúde 
mental, as aprendizagens, as competências parentais, procurando 
essencialmente manter o equilíbrio emocional e o bem-estar, torna-
se essencial que estes profissionais façam parte das equipas que 
emanam orientações comportamentais ligados ao Covid-19. Tal 
como a saúde física, nunca a saúde psicológica ocupou o espaço 
social que agora constatamos.

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses

1 3 . 0 9 . 2 0 2 0  |  D I Á R I O  D O S  A Ç O R E S

Marco Santos
Vogal da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

PODÍAMOS  FICAR POR AQUI, 
MAS DEPOIS DAS FISIOLÓGICAS 

OU DE SEGURANÇA 
SATISFEITAS, MAIS

 DEPENDENTES DE FATORES 
EXTERNOS, SURGEM AS 

NECESSIDADES SOCIAIS, COMO 
A AMIZADE, INTIMIDADE, 

CONFIANÇA, DAR E RECEBER 
AFETO QUE, MAIS UMA VEZ 
SATISFEITAS, DÃO LUGAR A 
NECESSIDADES DE ESTIMA, 

POR SI E PELOS OUTROS.

”
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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE PSICOLÓGICA  

É incontornável o papel relevante da comunicação social na 
promoção da saúde física, psicológica e/ou em qualquer campanha 
de saúde pública, seja ela da Prevenção da Depressão, do Suicídio, 
Prevenção da Violência ou resultante da atual pandemia. A partilha 
de informação através dos meios tradicionais e atualmente através 
dos diferentes canais dos media nas redes sociais assume-se assim 
como um veículo por excelência de transmissão de informação 
credível junto do público em geral. 

Ciente da importância dos media e da necessidade da sua cooperação 
para o sucesso do debate em torno de um tema específico de saúde, 
a Organização Mundial de Saúde disponibiliza em todas as suas 
campanhas recursos específicos para jornalistas, contribuindo 
desta forma para divulgar as respostas disponíveis, promover 
comportamentos protectores e permitir que mais pessoas procurem 
ajuda.  

Enquanto psicólogos sabemos que a comunicação social possibilita 
mobilizar a participação das pessoas, reforçar o diálogo político e 
estabelecer uma massa crítica com capacidade para mudar. Com 
base nestas premissas a Delegação Regional dos Açores desenvolveu 
parcerias com os principais jornais da RAA. Juntos foi possível 
trazer a informação psicológica para mais perto das pessoas. 
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

A PARTILHA DE 
INFORMAÇÃO ATRAVÉS DOS 

MEIOS TRADICIONAIS E 
ATUALMENTE ATRAVÉS DOS 

DIFERENTES CANAIS DOS 
MEDIA NAS REDES SOCIAIS 

ASSUME-SE ASSIM COMO UM 
VEÍCULO POR EXCELÊNCIA 

DE TRANSMISSÃO DE 
INFORMAÇÃO CREDÍVEL JUNTO 

DO PÚBLICO EM GERAL. 

”
”
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A SAÚDE PSICOLÓGICA NA LINHA DA 
FRENTE

A pandemia tem colocado e continuará a colocar múltiplos desafios 
para todos - pessoas, instituições, sociedade. Mais do que nunca, 
é essencial valorizar e abordar as questões de saúde psicológica e 
bem-estar. Na saúde e na educação, no trabalho e nas organizações, 
na justiça, no desporto, na área social e comunitária, ou nas novas 
tecnologias, a vastidão do conhecimento gerado pela ciência 
psicológica e a respetiva capacidade de intervenção profissional são 
convocados e são centrais no período em que nos encontramos. 
Mas falarmos de saúde psicológica e de bem estar e da intervenção 
nesta fase que a Humanidade se encontra a atravessar significa, não 
apenas falar em intervenção quando já existem perturbações, mas 
também - e de forma ainda mais significativa - falar em promoção e 
prevenção. Como temos afirmado, não é apenas quando as pessoas 
chegam ao consultório com sinais e sintomas que se pode falar 
em saúde ou doença. É necessário agir sobre os determinantes da 
saúde psicológica e, dessa forma, minimizar a probabilidade de os 
problemas surgirem. 

Neste sentido, além da intervenção sobre as perturbações já 
instaladas ou de intervenções breves e circunstanciadas, coloca-se 
a questão de quais as competências que as pessoas devem ter para 
lidarem com os novos desafios da vida, incluindo o autoconhecimento, 
a gestão do stress, as competências socioemocionais e interpessoais 
ou ainda a gestão da carreira. E coloca-se também a questão do papel 
das organizações e dos sistemas na prevenção. A saúde psicológica 
não pode ser analisada apenas no plano da responsabilidade do 
indivíduo; pelo contrário, os problemas de saúde psicológica nos 
indivíduos refletem frequentemente problemas organizacionais e 
sistémicos. 

Uma ação preventiva de efeitos ainda mais nefastos da pandemia 
requer uma ação em diferentes contextos, nomeadamente nos locais 
de trabalho, nas escolas, na família, no bairro e na comunidade. 
Não restam dúvidas e está documentado, por exemplo, o custo-
efetividade da prevenção dos riscos psicossociais nos locais de 
trabalho, das intervenções em saúde, da promoção da literacia em 
saúde psicológica na comunidade, e sobretudo, intervenções que 
sejam validadas cientificamente e levadas a cabo por profissionais 
qualificados, que baseiam a sua ação na ciência psicológica, em 
orientações para a prática profissional e estão vinculados a um 
código deontológico.

Num período em que lidamos com o presente mas não deixamos 
de perspetivar o futuro, não devemos esquecer que os efeitos da 
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situação atual na saúde psicológica e no ajustamento psicossocial 
dos indivíduos irão muito além do momento em que a pandemia 
estiver controlada ou uma vacina inoculada. A promoção do bem 
estar está entre os desafios do desenvolvimento, que a Organização 
das Nações Unidas identifica para o século. São sobejamente 
conhecidos os dados relativos às problemáticas de saúde psicológica, 
bem como as vantagens do investimento em saúde psicológica e bem 
estar nas diferentes áreas da vida das pessoas. Saibamos todos ter 
esta preocupação e, à semelhança do conhecido princípio seguido 
na área da proteção do ambiente, também em saúde psicológica e 
bem estar, temos de pensar globalmente e agir localmente.  

Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira

A R T I G OA R T I G O

UMA AÇÃO PREVENTIVA DE 
EFEITOS AINDA MAIS 

NEFASTOS DA PANDEMIA
 REQUER UMA AÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS, 
NOMEADAMENTE NOS LOCAIS 
DE TRABALHO, NAS ESCOLAS, 
NA FAMÍLIA, NO BAIRRO E NA 

COMUNIDADE.

”
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SAÚDE MENTAL PARA TODOS, PARA 
QUANDO?

Hoje dia 10 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Saúde 
Mental, este ano dedicado ao tema «Saúde mental para Todos. 
Maior Investimento,  Mais Acesso». Num ano particularmente difícil 
decorrente dos desafios impostos pela crise pandémica COVID-19 
que afetou transversalmente pessoas de todas as idades, extratos 
sociais e sectores da sociedade espera-se que a necessidade para a 
saúde mental e apoio psicossocial aumente consideravelmente nos 
próximos meses e anos. O investimento nos programas de saúde 
mental torna-se uma prioridade (ou devia) já que a nível nacional 
e internacional têm sido, ano após ano, subfinanciados e relegados 
para segundo plano. Sobre esta matéria, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) refere que em média, os países só investem 2% do 
seu orçamento da saúde na saúde mental apesar de um interesse 
crescente nos últimos anos. 

A nível regional existe claramente um défice de psicólogos no 
sistema regional de saúde (aproximadamente metade do número 
mínimo recomendado internacionalmente) isto sem considerar que 
os Açores apresentam taxas muito superiores às do continente 
a nível das perturbações de saúde psicológica e especificamente  
em casos graves como a depressão ou a nível do comportamento 
suicidário. De recordar que 1 em cada 3 açorianos dos 20 aos 74 
anos referiu sofrer de alterações psicológicas (SRS, 2018) e que a 
avaliar pelas experiências passadas de situações de emergências 
este número tenderá a aumentar, como já é possível verificar pela 
aumento do pedido de consultas na área de saúde mental. Há assim 
que olhar de uma forma séria para os problemas de saúde mental. 
Torna-se necessário dotar os serviços de saúde mental de mais 
recursos humanos e redefinir as políticas existentes, a nível dos 
cuidados de saúde primários, hospitalares e de desenvolvimento de 
serviços de saúde mental comunitários de qualidade e acessíveis a 
todos. 

Na região, é impossível desenvolver programas de prevenção da 
depressão, quando os colegas os cuidados de saúde primários já se 
debatem com outros programas (em média mais nove) e realizam 
consultas que deveriam ser feitas no hospital. Também não é possível 
desenvolver programas de sensibilização comunitária, dirigido 
a crianças e a jovens com recurso ao voluntariado dos colegas, 
nem será possível desenvolver programas de desenvolvimento de 
competências sócio-emocionais, nem programas de prevenção de 
riscos psicossociais nas organizações sem a contratação de mais 
profissionais especializados na área.  
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

Mundialmente o custo económico resultante da falta de produtividade 
(absentismo e presentismo laboral) decorrentes da depressão ou 
da ansiedade, duas das perturbações mentais mais comuns, está 
avaliada em 1 trilião de dólares por ano. Por outro lado, a evidência 
científica indica que em cada 1 dólar investido no tratamento da 
depressão e na ansiedade o retorno é de 5 dólares e que no caso das 
dependências, para o mesmo investimento o retorno é de 7 dólares 
na redução do crime e nos custos com a justiça criminal.  

É, assim, urgente e importante apostar na saúde mental. Estar 
psicologicamente saudável não significa apenas que não temos um 
problema de saúde mental. Ter uma boa saúde mental permite-nos 
desenvolver ao máximo o nosso potencial, lidar com os desafios do 
dia-a-dia e desempenhar um papel integral na família, no local de 
trabalho e na comunidade.   

Como refere a OMS a campanha deste ano dá-nos a todos uma 
oportunidade de fazer mais pela saúde mental. Como indivíduos, 
para realizar a ações concretas em apoio à nossa própria saúde 
mental e para apoiar amigos e familiares que se debatem com esta 
problemática; como empregadores, tomar medidas para implementar 
programas para o bem-estar dos funcionários; como governos, 
comprometer-se a estabelecer ou ampliar os serviços de saúde 
mental; e como jornalistas, para dizer ao mundo o que mais pode e 
deve ser feito para tornar a saúde mental uma realidade para todos.  
Se será feito ou não e o que será implementado só o saberemos a 10 
de outubro de 2021, a ver vamos.  
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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LIDAR COM A FADIGA DA PANDEMIA

Quando enfrentam uma situação excecional ou emergente, as 
pessoas tendem inicialmente a se mobilizar e unir para lidar com 
a situação. Mas a realidade tem mostrado que, a partir de certa 
altura, este espírito mais “heróico” começa a esbater-se e o stress 
a aumentar, sobretudo se as dificuldades permanecerem ou 
aumentarem. A redução do otimismo e o aumento da irritabilidade 
e pensamentos como “isto nunca mais acaba?” começam a surgir 
com mais frequência. É o que tem acontecido com o percurso que 
temos tido com a pandemia, sendo que o prolongar e a agudização 
da situação após o desconfinamento e no período de Inverno no 
Hemisfério Norte está a conduzir a uma renovação do sentimento de 
frustração e apatia, impaciência e até irritabilidade.  

Apercebemo-nos que não vai existir uma solução rápida e simples, 
que permitirá que no dia a seguir tudo volte ao que era antes. E, 
naturalmente, a perspetiva de estar demasiado tempo em transição 
não é mobilizadora - o nosso desejo de ultrapassar a pandemia é 
natural e faz todo o sentido, mas a pandemia e o que vem com ela 
(máscaras, desinfectante, confinamentos, mobilidade condicionada, 
distanciamento físico) ainda vão estar por aí. Quer a duração que 
já leva a pandemia, quer o surgimento da segunda onda, quando as 
discussões estavam já centradas em como distribuir a vacina que aí 
vem, contribuem para a chamada fadiga da pandemia.  

O modo como cada um lida com realidade naturalmente varia. Mas, 
num grau ou noutro, a sensação de vida suspensa e de que as 
coisas não se vão resolver ainda, tem contribuído para alterações no 
funcionamento de todos nós. Falta de motivação, vontade ou energia, 
irritabilidade e frustração, perturbação do sono, preocupação e 
dificuldades de concentração, maior nervosismo, isolamento social 
e perspetivas de ainda maior incerteza para o futuro, são algumas 
das experiências que muitos de nós poderão estar a sentir e que 
refletem um estado de cansaço psicológico decorrente da pandemia.
  
É justamente neste contexto que importa renovar a importância 
do autocuidado e de, na realidade de cada um de nós, nos 
posicionarmos para reduzir os efeitos negativos desta fadiga. Se 
no início da pandemia e do confinamento se tratava de aspetos 
importantes, então agora ainda mais importantes são. Mais do que 
nunca, para lidar com o cansaço psicológico deste período importa 
desde logo aceitar os sentimentos que estamos a sentir e, na medida 
da possibilidade de cada um, fazer exercício físico e envolver-se 
em atividades prazerosas e em que nos sintamos capazes - poderá 
até ser possível descobrir novos talentos, perspetivas diferentes 
sobre si próprio e o mundo. Além disso, continua a ser importante 
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o consumo limitado de notícias ou de dados que não contribuem 
para estar informado, mas apenas num estado de ainda mais alerta 
e hipervigilância. A renovação da conexão a outros significativos 
continua a ser um dos fatores mais centrais para o bem estar 
psicológico. O diálogo interno negativo (ou pensamos intrusivos 
negativos e ruminativos), pelo contrário, só traz desvantagens e 
condiciona-nos. Neste âmbito, o papel das autoridades é central, 
não apenas ao nível da disponibilização dos serviços de apoio aos 
cidadãos, mas também na mensagem consistente sobre as medidas 
e os comportamentos a serem adotados. 

Muitas vezes pensamos que os períodos históricos correspondem a 
algo que se passou no passado ou a algo que irá acontecer no futuro. 
Digamos que processamos a realidade como se a realidade presente 
em que nos encontramos é transitória. Na verdade, por todos estes 
motivos, estamos a viver um momento que certamente ficará na 
História. Pois, que enquanto passamos por este momento, façamos 
tudo o que seja possível para que haja elementos positivos quer para 
futuro quer para quando olharmos retrospetivamente para 2020.  
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A PROPÓSITO DOS DIAS DE AMIGOS, 
AMIGAS E DE NAMORADOS. DO QUE 
NOS ESTAMOS A ESQUECER?

Este mês carregado de vários dias de festividades típicas da época 
de carnaval dos Açores, intercalado com o dia internacional do amor, 
mais conhecido como dia dos namorados, realça o impacto das 
relações com os outros significativos e consequentes implicações 
na componente socioemocional, domínio determinante do nosso 
bem-estar

Apesar de nos depararmos com diversas transformações sociais, 
influenciadas por valores, ritmos, hábitos e crises, somos seres 
carregados de necessidades “sociais” de integração, de pertença 
e de estima. É aqui que reside a importância das amizades. De 
facto, são os amigos que ajudam, com a sua presença, a escrever as 
narrativas pessoais nos mais diversos campos do desenvolvimento 
pessoal, como apaziguadores ou provocadores, como apoiantes 
ou desafiantes, constituindo-se, de entre os vários intervenientes 
significativos, como importantes atores quando falamos de 
competências socioemocionais.

Nos relacionamentos amorosos, se considerarmos uma das 
perspetivas de caracterização destas relações, falaríamos de uma 
tríade composta pelo compromisso, a emoção e a intimidade, 
pilares estes que, independentemente da designação do tipo de 
amor, levam a que cada uma destas componentes seja cultivada 
nas relações com os(as) designados(as) “caras metades” e em que 
o designado dia dos namorados não é mais do que uma data em 
que, mundialmente, namorados comemoram a relação, por obra de 
São Valentim, cultivando o “clima relacional”, alicerçado nos ditos 
pilares.

Numa era em que a tecnologia nos permite o acesso a todo um 
mundo da informação e o uso das redes, temos a vantagem de 
permanentemente estarmos ligados a uma verdadeira “net” de 
interações, de recuperarmos relacionamentos desativados, mesmo 
os mais distantes e longínquos e agilizarmos permanentemente os 
contatos com os mesmos. Estamos sempre “on”. Mas o que é facto 
é que estes contatos não anulam, nem devem (!), a necessidade de 
“estar com”, da aproximação e consequente interação no espaço 
físico com o outro. Recordemo-nos das brincadeiras que, em 
tempos, as crianças, ora “libertas”, tinham com seus amiguinhos de 
rua, estimulando a criatividade, treinando a capacidade de resolução 
de problemas, a linguagem, as competências sociais, o relaxamento, 
com brincadeiras livres, permitam-me, “desformatadas”, feitas com 
o mais pequeno ou insignificante material e… com os amigos.

A integração adaptativa que fizemos das nossas experiências 
emocionais com os outros, potenciou o desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais e em particular o nosso conhecimento 
pessoal, condição essencial para a atuação enquanto adultos e como 
modelos educativos com crianças. 

Hoje em dia, as crianças deparam-se com todo um mundo virtual, 
de imagens, também elas estimulantes, a par de atividades, de 
segunda a sexta, ou até mesmo sábados e domingos, das oito ou 
nove da matina, até aterrarem no mundo dos TPC, acabando com 
um dos episódios dos “macacos”, mas em que, ao longo do dia, em 
certa medida, mantiveram-se “supervisionadas”, umas mais, outras 
menos, pelas expetativas dos adultos.

A atual conjuntura familiar, escolar, social e económica acarreta 
inevitavelmente implicações nas relações e na qualidade das mesmas, 
nas suas dinâmicas. Recorre-se em demasia à racionalização, 
prejudicando o desenvolvimento de uma das características pessoais 
crucial no sucesso e qualidade das relações com os outros e, claro, 
nas competências socioemocionais, a flexibilidade.

Agradeçamos, pois, aos(às) amigos(as) e às “cara-metade” pelo 
papel que desempenham e desempenharam nas experiências 
oferecidas, não esquecendo a integração construtiva que fizemos e 
fazemos das mesmas e olhemos para os mais pequeninos, futuros 
adultos, flexibilizando-lhes mais os seus dias e as nossas próprias 
expetativas para com eles, criando-lhes oportunidades de relações 
significativas, de amizades, pois por certo o resto surgirá. 
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Marco Santos
Vogal da Delegação Regional dos Açores
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PELA PAZ

A União Europeia corresponde a um ideal de paz. Julgo que nos 
esquecemos demasiadas vezes disto mesmo. A Europa vive um 
período histórico de paz desde 1945, com algumas excepções de 
carácter mais regional. Quando nos queixamos das directivas 
europeias, dos limites ao défice e ao endividamento, da mobilidade 
ou das regras da concorrência e do mercado, podemos ter razão ou 
não, mas não nos devemos esquecer desse bem que é a paz.

Sem paz colocamos em causa os desenvolvimentos civilizacionais 
até aqui alcançados, o desenvolvimento económico, a saúde, a 
educação, a cultura, etc. Isto, para além dos custos em sofrimento 
para as populações. Aqui, ainda com maior enfoque, para os mais 
pobres e vulneráveis.

A manutenção da paz exige diálogo e partilha. Negociação e respeito 
pelo outro e pela diferença. E somos todas e todos responsáveis! 
Somos responsáveis quando deixamos que decidam por nós, quando 
não participamos em contínuo na vida social e política das nossas 
comunidades, quando não nos informamos sobre a fundamentação 
das decisões que nos envolvem ou afectam, quando apenas olhamos 
para o nosso interesse individual e imediato sem ter em conta o 
colectivo e o que é sustentável a prazo.

Por isso, quando assisto aos “desenvolvimentos” recentes em 
vários países, de tendências muito pouco europeístas à esquerda e 
à direita, com base na exploração dos medos e/ou das insatisfações, 
não receio pela prosperidade, ou por ter que partilhar com quem 
menos tem e que procura um mundo mais seguro para viver (longe 
de guerras e conflitos), ou não receio pela uniformização de algumas 
regras... Receio pela liberdade e pela paz.
    A construção europeia é um bem muito presente nas nossas vidas. 
Tão presente que nos esquecemos dele como nos esquecemos do ar 
que respiramos até quando nos falta. Todavia, a União Europeia é uma 
construção humana, imperfeita e que necessita de ser melhorada. 
Mais participada e genuinamente mais inclusiva e promotora dos 
direitos e deveres dos seus Estados membros e dos seus cidadãos. 
Mas isso depende de quem? Depende de nós todas/os.

Com diferentes responsabilidades, dependendo dos nossos papéis. 
Mas diz respeito a todas/os. E não temos desculpa para que, quando 
não gostamos de algo que vemos à nossa volta e que nos afecta, 
dizer como solução: acabe-se com isto tudo (União Europeia) pois 
não nos serve.

Nós Psicólogas/os, para além de cidadãos, enquanto profissionais, 

tentamos contribuir para o esforço de construção europeia. Uma das 
formas é através da EFPA (European Federation of Psychologists 
Associations), representativa de mais de 300.000 psicólogos/as 
no espaço europeu (36 países), desde há 2 anos presidida por um 
português, Telmo Mourinho Baptista.

Criamos parcerias, tentamos reunir sinergias, aprendemos com 
as experiências uns dos outros, promovendo as boas práticas 
profissionais ao nível europeu para todos os consumidores de serviços 
de psicologia nesta região do Mundo. A EFPA criou o EUROPSY, um 
diploma que reconhece competências dos profissionais para facilitar 
a mobilidade no espaço europeu, e que a OPP disponibilizará em 
breve às/aos psicólogas/os portuguesas/es.

É um contributo, pequeno, para a criação de redes, para o diálogo 
e para a consolidação de relações entre pessoas, profissionais 
e países diferentes mas de um espaço geográfico comum e com 
interesses comuns. É também um muito pequeno contributo, para 
um bem maior, a paz.

2 8 . 0 4 . 2 0 1 7  |  R E V I S TA  S Á B A D O 

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP
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CULTO DO SENHOR SANTO CRISTO 
DOS MILAGRES: TRADIÇÃO OU 
NECESSIDADE?

Este mês comemorou-se as Festas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, evento que mobiliza muitos milhares de fiéis. O culto 
mantém-se intacto e resiste ao tempo e às mudanças sociopolíticas. 
Une pessoas de diferentes grupos sociais com distintos estilos de 
vida. 

Interrogamo-nos sobre o que poderá manter uma tão antiga tradição. 
Serão as festividades em torno deste evento? Será a oportunidade 
financeira que representa para a Região, enquanto evento de turismo 
religioso? No meio da agitação do dia-a-dia cada pessoa tira tempo 
do seu tempo para estar. Na procissão de sábado, na do domingo, na 
vigília, na missa, no santuário, quando parece ser o menos relevante. 
Invariavelmente, todos os anos, existe um tempo para cada um estar 
intimamente consigo.

A religiosidade associada à fé, às crenças espirituais constitui uma 
forma de espiritualidade. É uma dimensão intrínseca ao ser humano 
e uma enorme fonte de bem-estar subjetivo. Liga-se, entre outros 
aspetos, à própria pessoa: harmonia, paz interior, consciência, 
autoconhecimento e procura de sentido para a vida, por isso, 
enquanto necessidade humana resiste ao tempo e é transversal a 
todos os povos e a todos culturas.

3 1 . 0 5 . 1 7  |  A Ç O R I A N O  O R I E N TA L3 1 . 0 5 . 1 7  |  D I Á R I O  I N S U L A R 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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O CULTO MANTÉM-SE INTACTO 
E RESISTE AO TEMPO E ÀS

 MUDANÇAS SOCIOPOLÍTICAS. 
UNE PESSOAS DE DIFERENTES 

GRUPOS SOCIAIS COM 
DISTINTOS ESTILOS DE VIDA. 

”
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PEDRÓGÃO GRANDE: QUANDO O TEMPO 
SÓ POR SI  NÃO CURA 

No seguimento do incêndio e trágicos acontecimentos testemunhados 
na região de Pedrógão Grande, a Autoridade Nacional de Proteção 
Civil solicitou a ativação da bolsa da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses,”1.000 Psicólogos para situações de crise e catástrofe”.  

Porquê envolver os psicólogos em situações de emergência e 
catástrofe? Perante a vivência de situações exigentes, como a que 
aconteceu, em que os mecanismos psicológicos normais falham, 
é desencadeada a Reação Aguda de Stress, que se manifesta por 
um conjunto de reações cognitivas (ex. confusão), emocionais (ex. 
culpa), comportamentais (ex. fuga) e fisiológicas (ex. dificuldade 
respiratória). 

Baseada na evidência científica, a Organização Mundial de Saúde, 
recomenda a utilização dos primeiros socorros psicológicos a eventos 
de larga escala ou catástrofe, desde o momento da exposição até ao 
final do primeiro mês. Neste contexto, quanto mais precoce for a 
intervenção psicológica menor a probabilidade desta Reação evoluir 
para patologias clínicas, como a Perturbação Pós-Stress Traumático 
ou a Depressão.  

Consequentemente, como psicóloga choca-me que outros 
profissionais de saúde afirmem no telejornal que só o tempo curará 
o trauma.  
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E QUANDO O PÚBLICO É QUEM MANDA…

Cada vez mais nos chegam queixas sobre práticas usurpadoras do 
exercício da Psicologia nos Açores. Enquanto Delegação Regional 
dos Açores, recebemos reclamações de outros psicólogos, mas com 
muito maior frequência do público em geral. Este é claramente um 
sinal de mudança, com o qual só nos podemos congratular.

Temos um público cada vez mais informado, que valoriza a 
importância de serviços de excelência prestados por profissionais 
devidamente credenciados, por pessoas que sejam efetivamente 
psicólogos.

Recordo que para ser Psicólogo em Portugal e nos restantes países 
da comunidade europeia é necessário ter formação específica em 
Psicologia concordante com as normas em vigor, expressas em 
Portugal pelo Art.º 51 da Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro: 
dois ciclos de estudos universitários em Psicologia e um ano de 
prática profissional supervisionada e sujeita a um processo de 
avaliação final. Cumpridos estes requisitos, é atribuído o título 
de Psicólogo. A Ordem dos Psicólogos Portugueses, como 
serviço ao público, disponibiliza um mecanismo de pesquisa  - 
www.ordemdospsicologos.pt “Diretório” - que permite confirmar a 
inscrição na Ordem, condição legal necessária para o exercício da 
Psicologia em Portugal.

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O
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SERÁ O MUNDO UM LUGAR SEGURO?

Nos últimos dias assistimos incrédulos a notícias sobre novos 
ataques terroristas.  Estes multiplicam-se e aproximam-se cada 
vez mais da nossa área geográfica. Esta proximidade territorial faz-
nos interrogar sobre a “possibilidade real” da sua existência. Das 
imagens televisivas, em cenários diferentes do nosso dia-a-dia, em 
culturas e países longínquos que contribuem para uma leitura quase 
ficcional da sua ocorrência, para Barcelona! O mundo passa a ser 
percecionado como um lugar inseguro e locais que considerávamos 
seguros, como a Finlândia, ou de descontração, como as Ramblas 
deixam de o ser. 

Cumpre-se integralmente a intenção do ato terrorista: induzir terror, 
provocar a incerteza e a ansiedade, conduzir ao pânico e ao medo. 
Psicologicamente, fatores como a imprevisibilidade, o carácter 
repentino do acontecimento, a falta de controlo, a intensidade do 
ato, o efeito no funcionamento e suporte social, a falta de informação 
e a perceção de perigos invisíveis e efeitos na saúde, podem mediar 
o impacto do terrorismo. 

Em acontecimentos trágicos como os que ocorreram, a utilização 
dos primeiros socorros psicológicos, da exposição até ao final do 
primeiro mês, podem fazer toda a diferença. 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O
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JORNADAS CONTRIBUTOS DA 
PSICOLOGIA PARA A SOCIEDADE ATUAL 

Nos passados dias 23 e 24 realizaram-se as supracitadas Jornadas. 
Pela primeira vez uma Ordem Profissional - a Ordem dos Psicólogos 
Portugueses - e uma autarquia - a  Câmara Municipal da Ribeira 
Grande - organizaram um evento em parceria, feito  inédito, tanto 
quanto sabemos nos Açores. 

As referidas Jornadas surgiram do caminho de aproximação que 
tem sido desenvolvido entre a Delegação Regional dos Açores da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses e o poder local, neste caso em 
particular, com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.  

Em conjunto selecionamos problemas psicossociais com maior 
prevalência no concelho e que se enquadram nos quadros de 
referência científico e técnico profissional dos três grandes colégios 
de especialidade existentes em Portugal: Psicologia da Educação; 
Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia do Trabalho, Social e das 
Organizações. 

O debate fez-se guiado por psicólogos de referência a partir dos 
problemas identificados: Prevenção da depressão; avaliação de 
competências parentais; prevenção do abuso sexual em crianças; 
gestão do tempo; gravidez na adolescência e a intervenção do 
psicólogo na regulação das responsabilidades parental. Um caminho 
a seguir?  
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QUANDO O NATAL TAMBÉM É TRISTEZA 

Hesitei muito ao escrever sobre este tema. Numa época de festa, 
de alegria, até mesmo de euforia poderá parecer inoportuno falar 
de tristeza.  

A maioria das pessoas gosta do Natal e é com grande entusiasmo 
que o prepara e o vive. Lembro-me que ao longo da infância e 
adolescência conheci poucas pessoas que não gostavam do Natal 
e confesso que tinha alguma dificuldade em compreender como 
era possível não gostar do Natal. Penso que, só mesmo comecei a 
compreendê-las quando ao fazer clínica acompanhei pessoas que 
sofriam mais por ser Natal.  

Numa época caracterizada por afetos e emoções predominantemente 
positivos o contraste para quem sofre parece ainda mais evidente e 
gritante. A saudade dos entes queridos, a solidão, o não ter ninguém 
para estar porque a família se desfez tornam a dor mais difícil de 
suportar. Num tempo em que as pessoas estão cada vez mais 
centradas em si próprias, resultado de um dia-a-dia alucinante; em 
que as as redes sociais substituíram as relações presenciais; do 
consumismo material; das relações fast-food é mais fácil falar de si 
do que escutar ou estar com o outro.  

A investigação em Psicologia indica claramente que o contacto e 
apoio social fazem a diferença quer na promoção da saúde física e 
psicológica quer na prevenção de vários tipos de doença.  Este Natal 
vamos fazer a diferença. Telefone ou combine estar com alguém 
que gosta mas que raramente o/a vê. Diga-lhe o que aprecia nele/a 
e verá que a alegria dele/a também será a sua.  

Votos de umas Festas Felizes! 
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AS PROMESSAS DO INÍCIO DO ANO 

O início do ano é marcado por um tempo de compromisso connosco 
próprios. Na nossa cultura, o ritual da passagem de ano - comer doze 
passas – parece contribuir para perpetuar este ciclo de desejos.

Prometemos aproveitar melhor a vida, fazer ou completar aquele 
projecto que permanece em segundo plano, passar mais tempo com 
quem gostamos, poupar dinheiro para realizarmos um determinado 
sonho, fazer mais exercício físico, enfim, inúmeras promessas. 

A passagem de ano caracteriza-se, assim, por um tempo de 
reflexão, por um balanço sobre a nossa vida, o que já fizemos e o 
que sucessivamente deixamos por fazer, por um desejo de mudança 
e pela consciência que a vida é única, finita e que o nosso fim 
ocorrerá num momento imprevisível. Do ponto vista psicológico, 
esta consciência da finitude, da nossa própria morte permite-nos 
compreender a importância da vida e incentiva-nos a vivê-la na sua 
plenitude. 

Munido deste espírito, para 2018, proponho que escreva os seus 
doze desejos e dedique um a cada mês (este é o tempo para o 
transformar num hábito) e verá que, mesmo sem concretizar todos, 
aumentará o seu bem-estar subjectivo, que se caracteriza pela 
satisfação com a vida e pela predominância de emoções positivas.

Bom Ano! 
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A PASSAGEM DE ANO 
CARACTERIZA-SE, ASSIM, POR 
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NÃO PODEMOS SER TODOS CENTENO

Os psicólogos não poderão estar solidários com decisões que impedem 
os portugueses de terem acesso a estes cuidados de saúde essenciais.

O actual Governo entrou em funções em 2015 com a promessa de 
iniciar um novo capítulo, devolvendo ao país a esperança que alguns 
tinham perdido, reforçando os serviços públicos e, simultaneamente, 
consolidando o trabalho de recuperação de contas públicas 
anteriormente iniciado. Especificamente na área da saúde, o Governo 
assumiu o grande (e urgente) compromisso de “mudar o paradigma”. 
Apostar na prevenção da doença e na promoção da saúde e recuperar 
o investimento, nomeadamente em recursos humanos, sublinhando 
em Programa de Governo a necessidade de contratação de psicólogos: 
“Reforço das capacidades dos cuidados de saúde primários, através do 
apoio complementar em áreas como a psicologia [...].”

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) entregou ao Governo, a 
seu pedido e nos primeiros meses de legislatura, um documento de 
contributos para esta “mudança de paradigma” intitulado “O contributo 
dos psicólogos para a sustentabilidade do SNS”. Desde a primeira 
reunião com a tutela que esta se comprometeu com o reforço de 
psicólogos no SNS, em especial para os cuidados de saúde primários, 
de forma a garantir a existência de recursos humanos especializados 
no comportamento que possam ser motor de uma política preventiva 
na área da saúde (e não só na saúde mental) e de um combate mais 
efectivo a doenças que afectam milhões de portugueses, nas suas 
diversas áreas de vida (na parentalidade, no trabalho, na autonomia...) 
e que são responsáveis por anos de vida perdidos como a diabetes 
(responsável em Portugal pela perda de mais de oito anos potenciais 
de vida), obesidade (responsável por 2,3% dos DALYs – Anos de vida 
perdidos ajustados pela incapacidade), depressão (3,8% dos DALYs), 
ansiedade (3,4% dos DALYs), entre outras. 

A participação e intervenção dos psicólogos nesta primeira linha é 
custoefectiva e compensada, não apenas na prevenção e resposta a 
estas doenças (e ao sofrimento e custos associados às mesmas), mas 
também na redução objectiva de custos em saúde, nomeadamente pela 
redução do excessivo consumo de psicofármacos em Portugal ou pela 
redução dos custos enormes das co-morbilidades destas doenças.

E se desde 2015 a posição do ministério foi esta, já em 2016 e 2017 
iniciaram-se os anúncios públicos das contratações. Em 2017 foi 
repetidamente anunciada, pelo ministro da Saúde, a contratação de 55 
psicólogos para os cuidados de saúde primários. No Verão do mesmo 
ano, a tragédia dos incêndios assolou o país. Milhares de portugueses 
em risco do desenvolvimento de uma perturbação mental em sequência 
destes acontecimentos não tiveram e não têm hoje acesso ao apoio 
psicológico mínimo indispensável nestas situações, ao contrário do 

repetidamente prometido (“o apoio psicológico tem que ser intensificado”, 
dizia o primeiro ministro no debate quinzenal de 28 de Junho de 2017). 
Os serviços de Psicologia não têm capacidade de resposta. Espera-se 
cerca de seis meses por uma primeira consulta em Psicologia, depois, 
e por vezes, até um ano por uma segunda sessão de apoio psicológico 
(numa priorização das primeiras consultas, tendo claramente em vista a 
diminuição das listas de espera).

Pese embora a chamada de atenção de todos os relatórios, grupos de 
trabalho e task forces nestas áreas para a necessidade de investimento 
em mais psicólogos, ainda em 2017 o Ministério da Saúde esclarece 
que a não contratação de psicólogos e a não afectação dos cerca de 
500.000 euros disponíveis para tal se devia à não autorização por parte 
do Ministério das Finanças (“nem um cêntimo de cativações na saúde”, 
dizia o ministro das Finanças).

Em 2018 é o próprio Orçamento do Estado a consagrar a contratação 
de 40 psicólogos através da alocação de verba específica para este 
efeito. Segundo o ministro das Finanças e conforme noticiou o jornal 
PÚBLICO, desde Março de 2015 entraram mais 8480 trabalhadores 
(3926 enfermeiros, 2795 médicos, 460 técnicos de diagnostico e 778 
assistentes operacionais). Zero psicólogos (excluindo regularizações de 
vínculos). Estamos em Abril de 2018 e não foi contratado um único 
desses psicólogos nem sequer aberto o concurso. Qual a razão para a não 
contratação de psicólogos? Ignorância? Incompetência? Inconsciência?

Apenas algo bate certo neste processo, uma certa coerência entre 
o cumprimento de 80% do Programa da Saúde para a legislatura, 
amplamente anunciado pelo ministro da Saúde, e os 13% de crescimento 
de despesa na área da saúde desde o início da legislatura também 
amplamente sublinhado pelo ministro das Finanças: um e outro não 
incluem psicólogos. Um e outro não incluem um recurso fundamental 
para a alteração do paradigma da saúde em Portugal e para a prevenção 
das doenças com determinantes comportamentais.
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CONTRIBUTOS DA PSICOLOGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL: 
UM CAMINHO A SEGUIR?

A Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos está 
a desenvolver, em vários concelhos do arquipélago, jornadas de 
discussão sobre temas que traduzem os novos desafios societais 
das diferentes realidades geográficas e culturais que caracterizam 
os Açores.

Este é um trabalho desenvolvido em parceria com as autarquias, 
com o objetivo de promover o debate público sobre problemáticas 
que se enquadram no âmbito de atuação da Psicologia, com 
maior prevalência no respetivo concelho e/ou consideradas como 
preocupantes pelos seus dirigentes.

As Jornadas surgem, assim, de uma reflexão com a autarquia. Em 
conjunto identificamos temas para debate e selecionamos psicólogos 
especialistas, com um extenso Know-how nas problemáticas 
escolhidas.

As últimas jornadas decorreram no Faial nos passados dias 23, 24 
e 25 de abril, em parceria com a Câmara Municipal da Horta, num 
evento que reuniu profissionais de diferentes áreas de formação 
num tempo profícuo de debate e de conhecimento. 

É nosso entendimento, enquanto Ordem Profissional, e dos autarcas 
com quem nos temos associado, de que temos o dever de agir em 
prol da saúde psicológica da população.
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TURISMO DE BEM-ESTAR UMA 
MAIS-VALIA PARA OS AÇORES? 

São raras as semanas que não são publicada na imprensa regional 
notícias absolutamente fantásticas sobre o turismo nos Açores. 
Notícia após notícia os números ultrapassam-se a si próprios e 
superam as previsões mais positivas. 

Com a chegada do verão, sinónimo de período de férias para a maioria 
das pessoas, acredito que este movimento continuará a progredir de 
forma favorável, numa espiral, aparentemente, imparável de sucesso 
com claros contributos para a economia regional.  

Em sequência desta expectativa interrogo-me se teremos capacidade 
de oferecer um serviço turístico de qualidade, se seremos capazes 
de conciliar os benefícios económicos do turismo com a preservação 
do ambiente ou com este pequeno grande luxo que é cada vez mais 
o silêncio?   

Na interceção das áreas do conhecimento da Psicologia com a do 
Turismo uma alternativa parece emergir: o turismo de bem-estar. 
Fenómeno caracterizado pela deslocação para fora da residência 
habitual, com a motivação de beneficiar de atividades ou experiências 
que promovam a harmonia física, mental e emocional.  

Este poderá constituir uma resposta e simultaneamente um 
contributo para preservar tudo o que de melhor os Açores têm para 
oferecer. 

Enquanto psicóloga clínica e da saúde Com esta expectativa 
previsão neste contexto visita às Furnas, há poucas semanas atrás, 
na companhia de uns amigos (também eles turistas) confrontei-me 
com um cenário diferente. O encantamento daquele magnífico local 
parecia ter-se dissipado entre o ruído de inúmeras pessoas, que 
avidamente pareciam querer absorver tudo aquilo que havia para 
oferecer.  
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NA INTERCEÇÃO DAS 
ÁREAS DO CONHECIMENTO 

DA PSICOLOGIA COM 
A DO TURISMO UMA 

ALTERNATIVA PARECE 
EMERGIR: O TURISMO DE 
BEM-ESTAR. FENÓMENO 

CARACTERIZADO PELA 
DESLOCAÇÃO PARA FORA DA 

RESIDÊNCIA HABITUAL, COM A 
MOTIVAÇÃO DE BENEFICIAR DE 
ATIVIDADES OU EXPERIÊNCIAS 
QUE PROMOVAM A HARMONIA 
FÍSICA, MENTAL E EMOCIONAL.  
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ORDEM DOS PSICÓLOGOS ASSINA 
PROTOCOLO COM A SECRETARIA 
REGIONAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  

Aconteceu no passado dia 11 de julho, na Graciosa a assinatura do 
protocolo entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses(OPP) e a 
Secretaria Regional de Solidariedade Social (SRSS). Este acordo 
surge de um caminho de aproximação entre as duas entidades 
com vista à promoção de boas práticas no âmbito da intervenção 
comunitária. Neste contexto, a OPP e a SRSS comprometem-
se a colaborar, na implementação e divulgação de documentos 
estruturantes para a intervenção no âmbito da Psicologia em Contexto 
Comunitário e em estudos de interesse inequívoco para a melhoria 
da intervenção comunitária na Região. A título exemplificativo, as 
duas entidades propõem-se a cooperar em programas de promoção 
de competências pessoais ou parentais e na definição de linhas 
orientadoras para a intervenção psicossocial junto dos públicos mais 
vulneráveis. 

O protocolo visa, também, oferecer condições promotoras do 
desenvolvimento profissional dos psicólogos dos Açores em áreas 
como, a prática de intervisão; a realização de Estágios Profissionais 
de acesso à Ordem; ou no levantamento de necessidades formativas 
dos psicólogos da Região como estratégias promotoras da eficácia 
na atuação. 
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A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO, 
AS DUAS ENTIDADES 

PROPÕEM-SE A COOPERAR EM 
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS OU 
PARENTAIS E NA DEFINIÇÃO DE 

LINHAS ORIENTADORAS PARA 
A INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

JUNTO DOS PÚBLICOS MAIS 
VULNERÁVEIS. 
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CUIDAR DOS CUIDADORES

O que têm profissionais de saúde e de saúde mental, professores e 
assistentes sociais em comum? Certamente que várias coisas, mas 
uma especialmente relevante: por exercerem profissões cujo cerne 
envolve lidar com pessoas e dedicar-se a estas, estão especialmente 
sujeitos a stress e a burnout. Naturalmente que o stress e o burnout, 
e os diversos riscos psicossociais no local de trabalho, existem em 
todas as profissões. No entanto, os problemas de desgaste psicológico 
nas chamadas profissões de ajuda é significativo e merece a nossa 
atenção, de forma a que os mesmos sejam evitados e se possam 
promover melhores condições para a prática profissional e assim 
se garanta melhor qualidade aos serviços que são prestados aos 
cidadãos.

O cerne da atividade destas profissões envolve uma atenção e 
dedicação à compreensão da situação do outro, tendo em vista a 
promoção da sua capacidade de lidar com as dificuldades que 
enfrenta e com os desafios do desenvolvimento. É exigente do 
ponto de vista da concetualização e do foco na realidade de cada 
pessoa, sobretudo quando as solicitações são múltiplas e variadas, 
e os profissionais estão frequentemente sozinhos na sua ação. Ora, 
dia após dia, ano após ano, a esse foco permanente associa-se um 
desgaste, que tem muitas vezes uma natureza insidiosa e silenciosa. 

Por todos estes motivos, é essencial que se trate de condições que 
previnam riscos psicossociais, de forma a que os profissionais que 
lidam com pessoas possam realizar melhor com as suas tarefas 
e ter melhores condições de bem estar. Isto implica naturalmente 
condições de trabalho adequadas, quer do ponto de vista de recursos 
materiais, quer de lideranças e da organização do trabalho. Implica 
também o acesso a oportunidades para que cada profissional possa 
discutir com os seus colegas, de forma organizada e sistemática, as 
suas dúvidas e questões da prática, bem como a existência de acesso 
à orientação de colegas mais experientes e conhecedores para lidar 
e discutir casos da prática (a designada supervisão). 

Mas, ainda que sejam determinantes as questões organizativas ou 
institucionais, relacionadas com a forma como funcionam os locais 
de trabalho, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal de 
cada profissional continua a ser central, quer para o seu bem estar, 
quer para a qualidade do trabalho que entrega à comunidade. Porque 
antes da técnica vem o profissional, e antes do profissional vem 
a pessoa, não podemos ignorar a importância do autocuidado, do 
autoconhecimento e da reflexão pessoal, associada às questões de 
saber e de competência técnica. Na verdade, ninguém está realmente 
preparado para cuidar do outro, se não se conhecer a si próprio e não 
estiver também a cuidar de si. 
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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É PERIGOSO CONVENCER AS PESSOAS 
DE QUE A PSICOLOGIA PODE 
DESCOBRIR UM “PAR IDEAL”

O “sucesso” de uma relação – seja lá o que isso for – não depende, 
no essencial, das características das pessoas tal como elas podem 
ser avaliadas pela ciência psicológica. Promover esta ideia será 
vender “gato por lebre”.

Em Portugal, o ensino da Psicologia na Universidade começa 
consistentemente depois do 25 de abril. Na viragem do século havia 
pouco mais de dois mil psicólogos a trabalharem no País, ainda 
que o número de escolas aumentasse todos os anos. Entretanto o 
desenvolvimento e o crescimento da profissão foram enormes. De 
dois mil psicólogos no fim do século XX passamos para cerca de 
vinte e um mil, atualmente.

Os requisitos para o exercício profissional da Psicologia vão variando 
no mundo, apesar de alguns esforços no sentido da uniformização 
da formação e até dos princípios profissionais. Existem ainda muitas 
diferenças naquilo que é exigido ao nível da formação de base para 
os psicólogos e no que diz respeito à sua formação prática. Em 
muitos países a Psicologia ainda não é uma profissão reconhecida. 
Por sua vez, existem outros onde são reconhecidas um conjunto 
de atividades paralelas à Psicologia e que se podem confundir com 
esta.

Ainda assim, e num mundo onde cada vez mais se valoriza o indivíduo 
e se defende o bem comum assente na promoção da autorrealização 
de cada um, a Psicologia tem sido cada vez mais reconhecida e 
mediatizada. Contudo, a bem da verdade, as pessoas têm ainda 
dificuldade em reconhecer a forma de trabalho do psicólogo, os 
objetivos específicos da sua intervenção, as diversas áreas de 
aplicação e as técnicas e metodologias de ação. E como tudo o que 
é mediático e pouco conhecido, a tendência para a mistificação é 
grande, resultando na criação de expectativas irrealistas que podem 
pressionar os profissionais a dar respostas que não fazem parte das 
suas competências.

Paralelamente, vão surgindo, cada vez mais, atividades pouco 
claras associadas à Psicologia e à intervenção psicológica com o 
objetivo de daí se retirarem dividendos de credibilidade. Áreas de 
intervenção psicológica surgem com outros nomes, potencialmente 
mais vendáveis, mas por vezes levadas a cabo por pessoas sem 

formação, ou com formas de intervenção claramente estranhas à 
Psicologia. É o exemplo do coaching, do counselling, do mindfulness 
e de um conjunto de outras psicoterapias que vão surgindo sem 
evidência científica de eficácia que sustente as intervenções. Podem 
colocar em causa o bem-estar das pessoas e levantar dúvidas em 
relação à credibilidade da Psicologia e dos seus profissionais.

O desenvolvimento da profissão tem contribuído para o seu 
aparecimento no espaço mediático. No entanto, se essa mediatização 
é útil na disseminação da ciência psicológica, pode ter consequências 
paradoxais em função da dificuldade em distinguir o “trigo do joio”. 
Por exemplo, a presença conjunta de “coachers” e psicólogos 
em programas de entretenimento pode ser altamente lesivo para 
a identidade da Psicologia. Pode dar a entender que o “coaching” 
é uma atividade externa à Psicologia – o que é errado considerar 
– e mistificar a ideia de que a ciência psicológica permite operar 
verdadeiros milagres nas pessoas.

Tentar convencer as pessoas que a Psicologia pode permitir a 
descoberta do “par ideal” é perigoso, não só porque essa definição 
simplesmente não existe, mas também porque o “sucesso” de uma 
relação – seja lá o que isso for – não depende, no essencial, das 
características das pessoas tal como elas podem ser avaliadas 
pela ciência psicológica. Promover esta ideia é prestar um péssimo 
serviço na disseminação da ciência psicológica e é potenciar uma 
maior frustração nas pessoas que nem com um par “cientificamente 
ideal” conseguem os resultados esperados numa relação. Será 
vender “gato por lebre”, sendo que o gato neste caso pode fazer 
mal à saúde psicológica da pessoa, tantas vezes já fragilizada e 
vulnerável.

Não é por acaso que a Ordem dos Psicólogos Portugueses se 
tem vindo a preocupar com a exposição mediática dos psicólogos, 
como atestam as referências claras no seu Código Deontológico e 
os pareceres da sua comissão de ética: o 47/CEOPP/2015 sobre a 
alegada prática da Psicologia nos media e o 56/CEOPP/2017 sobre 
declarações públicas. Fica claro que a participação dos psicólogos 
na divulgação da ciência psicológica em canais mediáticos é muito 
importante, mas que a intervenção psicológica a esse nível não faz 
nenhum sentido. 
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A intervenção psicológica, seja ela chamada de coaching, counselling, 
psicoterapia, apoio psicológico, ou outra denominação, tenha ou não 
uma componente de avaliação psicológica, seja baseada na correção 
de um defeito ou na potenciação de qualidades, tenha lugar em 
empresas, escolas, hospitais, ou em qualquer outro local, é um 
processo baseado numa relação de confiança interpessoal, na qual 
a privacidade tem uma dimensão central, com o objetivo de ajudar a 
pessoa a conhecer-se melhor a si própria. Parte do pressuposto que 
quanto melhor nos conhecermos, mais seremos capazes de lidar 
com as diversas dimensões que a vida nos coloca e responder aos 
constantes desafios resultantes da sociedade da escolha em que 
hoje vivemos.

A intervenção psicológica no contexto mediático seria contraditória 
com os seus objetivos. A exposição massiva da prática psicológica 
pode conduzir à sua banalização e nesse sentido ao simplismo das 
receitas e dos matchings. Do mesmo modo, pode colocar em causa 
a grande responsabilidade do psicólogo no sentido de não induzir os 
seus clientes a participar em situações que poderão, com elevada 
probabilidade, contribuir para o prejuízo dos mesmos. Poderá ainda, 
quando transformada em espetáculo levar a uma má interpretação 
dos seus propósitos e prejudicar as pessoas que procuram 
mimetizar alguns desses comportamentos. As pessoas são todas 
diferentes, pelo que a intervenção psicológica tem em consideração 
isso mesmo. Não é uma “receita” que serve para todos aqueles que 
se identificam com determinado problema.

A intervenção psicológica procura promover o melhor interesse das 
pessoas, pelo que qualquer intervenção dirigida a outros objetivos 
não poderá ser considerada como tal. Quando um psicólogo participa 
num espetáculo de entretenimento viverá sempre um conflito de 
interesses: contribuir para o entretenimento ou cumprir com a sua 
obrigação de promover o melhor interesse das pessoas com quem 
trabalha, ou pelo menos, não as prejudicar de uma forma consciente 
ou negligente.

Miguel Ricou
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos
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CONCURSO PARA PSICÓLOGOS OU PARA 
PSICÓLOGOS EM FORMAÇÃO?

Nos últimos tempos é com satisfação que verificamos a abertura de 
concursos públicos para recrutamento de técnico superior na área 
de psicologia, em diferentes ilhas dos Açores e em diversos sectores 
de atividade. A Ordem dos Psicólogos Portugueses, enquanto 
associação pública profissional representativa dos profissionais 
em Psicologia e responsável pela defesa dos interesses gerais da 
profissão, só pode congratular-se com esta oferta laboral.

A leitura dos diferentes avisos de procedimento concursal remete-
nos, no entanto, para outra realidade: um  completo desconhecimento 
sobre as condições necessárias ao exercício da Psicologia. 

Ser titular de licenciatura não cumpre os requisitos legais para o 
exercício da Psicologia. Para o efeito são necessários dois ciclos de 
estudos universitários em Psicologia  - Licenciatura + mestrado - 
inscrição na Ordem e um ano de prática supervisionada. 

De forma a garantir que está a recrutar um psicólogo em vez de 
alguém que ainda está em formação, recomendamos que o edital 
exija a cédula profissional válida atribuída pela Ordem dos Psicólogos. 
Afinal nunca contrataria um “médico” com 3 anos de formação 
então porque pretende contratar um candidato a psicólogo?
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Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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ÉTICA PROFISSIONAL OU FALTA DELA?

Este mês fomos confrontados com notícias nacionais e regionais 
que nos fazem refletir sobre questões éticas, que consideramos 
incontornáveis, relacionadas com o exercício profissional.

No que se refere ao exercício da Psicologia, a Ordem dos Psicólogos 
Portugueses através do seu Código Deontológico define um conjunto 
de princípios gerais promotores de serviços de elevada qualidade 
técnica e científica, no respeito pelos deveres e direitos das pessoas 
envolvidas. Estes princípios servem, assim, de guias para a tomada 
de decisão e enunciam os valores que inspiram uma atuação centrada 
nos ideais de intervenção psicológica.

Face à reportagem e debate da TVI, questiono-me se princípios como 
a responsabilidade ou a beneficência e não-maleficiência orientaram 
o comportamento do psicólogo. Será que houve consciência das 
consequências que o seu trabalho pode ter junto das pessoas, da 
profissão e da comunidade? O interesse do cliente foi tido como 
referência?

Numa actividade ao serviço do bem-estar da pessoa humana este 
constitui um dever central, daí preocuparmo-nos com todas as 
intervenções públicas que possam comprometer a promoção do 
bem-estar fisico, psíquico e social das pessoas ou das comunidades.

Face a um dos assuntos que foi alvo de debate público, questiono-
me se princípios como a responsabilidade, a competência e a 
beneficência e não-maleficiência orientaram o comportamento do 
psicólogo. Será que foi considerada a consciência do que o trabalho 
pode ter junto das pessoas, da profissão e da comunidade? Foram 
analisados os pressupostos técnicos e científicos da intervenção 
psicológica? Será que foi tido o interesse do cliente como referência?

(dentro ou fora da Psicologia).
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

FACE À REPORTAGEM E 
DEBATE DA TVI, QUESTIONO-ME 

SE PRINCÍPIOS COMO A 
RESPONSABILIDADE 

OU A BENEFICÊNCIA E 
NÃO-MALEFICIÊNCIA 

ORIENTARAM O 
COMPORTAMENTO 

DO PSICÓLOGO.

”
”



OUTROS TEMAS PágPág 255 

QUEM QUER SER FELIZ?

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou em julho de 
2012, o dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade, 
reconhecendo que “a busca da felicidade é um dos objetivos 
fundamentais do ser humano” e a necessidade de “uma abordagem 
mais inclusiva e equilibrada ao crescimento económico que promova 
o desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, felicidade e 
o bem-estar das pessoas”.

Portugal faz também parte da Global Happiness Coalition, criada em 
fevereiro de 2018, que inclui seis países e “visa disseminar a noção 
de felicidade como um objetivo para o desenvolvimento e uma base 
para as relações entre as nações, bem como trocar conhecimentos 
e avaliar experiências com a felicidade como uma abordagem do 
trabalho dos governos”.

Como muitos países da Europa, Portugal parece ter tudo para ser um 
país feliz. Paz, democracia, acesso a educação e saúde. Sabemos 
que não é assim e este sentir é suportado pelo Happy Planet Index 
que mede o bem-estar sustentável para todos e diz o que os países 
estão a fazer para uma vida mais longa, feliz e sustentável. Em 2016 
Portugal alcança um nada honroso 79º lugar de 140 países, coloca-
nos também na cauda da Europa. 

Mas de que falamos quando falamos de felicidade? Para Sonja 
Lyubomirsky, Professora de Psicologia da Universidade da Califórnia 
e uma das maiores referencias nesta área, ”Felicidade é a experiencia 
de alegria, contentamento ou bem estar positivo, combinado com a 
vida sentida como boa, com significado e propósito”.

Poderemos também falar do que felicidade não é. Felicidade não 
é a emoção momentânea nem um estado permanente de alegria, 
não é prazer como propósito, ver todos os desejos realizados, luxo 
ou perfeição. Todos os mitos e ideias preconcebidas acerca da 
felicidade, podem fazer acreditar que esta é só está ao alcance de 
alguns. Não nos deixemos enganar.

Para Richard Davidson, neurocientista, e baseando-se em décadas 
de investigação, Bem-Estar é uma competência que pode ser 
aprendida e fortalecida,  assente em quatro pilares: Resiliência, 
ou o modo como  recuperamos das adversidades e criamos novas 
respostas; Otimismo, ver o melhor de cada um e de cada situação: 
Atenção, ou seja, a capacidade de, voluntariamente, trazer a atenção 
uma e outra vez para o momento presente e  Generosidade que 
ativa circuitos no cérebro relacionados com o bem estar, promove 
regulação emocional e acalma a mente.

A felicidade, como o bem-estar, depende das ações que a cada 
dia tomamos, de forma atenta, intencional e comprometida com os 
nosso valores, na relação com os outros. 

Celebremos o dia, todos os dias. O que vai fazer hoje para ser feliz?
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Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro
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LONGA, FELIZ E SUSTENTÁVEL.
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VALE TUDO PELA CADEIRA DO 
BASTONÁRIO?

Sabem os psicólogos qual o poder do boato e da desinformação. 
Assim como sabem que falar dos vencimentos dos outros é uma 
poderosa narrativa.

Fez recentemente 2 anos que tomei posse como bastonário da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Assumi este desafio com 
um programa ambicioso, construído conjuntamente com centenas 
de psicólogos e psicólogas de todo o país, num movimento de 
mobilização ímpar na psicologia em Portugal. Vencemos as eleições, 
numa decisão indubitável, com 54% dos votos entre as três listas 
concorrentes. Este programa, com um elevado cumprimento apenas 
possível pela dedicação de toda a minha equipa, não resolverá 
todos os problemas dos psicólogos, nem tornará os seus serviços 
acessíveis a todos os portugueses, como nunca afirmou fazer. 
Sendo assim, para que serve a Ordem, conforme perguntam?

Serve para valorizar a profissão de psicólogo e melhorar o seu 
estatuto sócioeconómico, contribuindo para a criação de emprego 
e para melhores condições para o seu exercício. Estou convicto 
que, tendo em conta o contexto português, a situação é hoje 
significativamente melhor e a nossa ciência e profissão são mais 
reconhecidas, valorizadas e utilizadas que há 2, 5 ou 10 anos. 
Crescente e progressivamente. Não é um trabalho meu. Não é um 
trabalho da OPP. É um trabalho de mobilização de todos e de cada 
um no seu local de trabalho, enquadrados numa acção no âmbito 
das competências de uma Ordem, fora da área sindical (como nos 
é vedado por lei), tendo em consideração que o desenvolvimento 
profissional dos psicólogos é um dos fins da OPP, sendo um meio 
para que os portugueses tenham mais e melhor acesso aos serviços 
prestados por psicólogos. Tudo isto apresentámos, debatemos e 
discutimos com os psicólogos quando fomos a eleições.

O que também foi apresentado, para além de visões muito 
diferentes do que deve fazer uma Ordem e de como o deve fazer, 
foi a remuneração ou não dos seus órgãos sociais executivos 
permanentes. Sempre defendi que sim desde antes da existência 
da OPP, que ajudei a criar e da qual fui membro da sua Comissão 
Instaladora. Defendi que sim, clara e abertamente na última campanha 
eleitoral, defendendo a manutenção exacta das condições que foram 
aprovadas em Assembleia de Representantes em 2010 em que se 
usou o valor referência do salário do equivalente a bastonário em 
sede de protocolo de Estado, sem exclusividade. Recebo cerca de 
3300 euros líquidos. Não recebo, nem recebemos, ajudas de custo, 

nem o regulamento recentemente aprovado, pedido pela Assembleia 
de Representantes e que nada altera o antes e sempre praticado, 
as define ou prevê, muito menos de forma ilimitada. Dizê-lo é 
uma mentira, e uma mentira intencional de quem sabe que assim 
é. Uma, entre muitas outras que têm sido proferidas nos últimos 
dias, ao estilo do que as políticas nacionais e internacionais nos têm 
vindo a mostrar, por vezes com resultados finais que questionamos 
como terão sido possíveis. Não tenho, nem terei ao abrigo deste 
regulamento, qualquer direito a subsídio de reintegração. Tenho 
direito, como têm tido todos os membros dos órgãos sociais desde 
o início da OPP, a ser ressarcido das despesas que tenha no estrito 
cumprimento da minha função e nos termos da Lei.

É também mentira, e uma mentira intencional de quem sabe 
que assim é, dizer que a OPP é despesista ou está em situação 
financeira difícil: para desespero de alguns, cujos programas foram 
derrotados, a OPP apresentou resultados positivos, reduziu a sua 
dívida de curto prazo em 42% de 2017 para 2018 e a dívida total 
em 39% em 2 anos. Para desespero de alguns, com forte empenho 
de todos na OPP, a despesa com fornecimentos e serviços externos 
reduziu 40% nestes mesmos dois anos e os seus activos são hoje 
38% superiores ao passivo, num valor de diferença superior a 2,3 
milhões de euros. Para este resultado, contribui a nova sede da OPP, 
cuja renda em leasing praticamente equivale ao valor do aluguer da 
anterior, e que constitui património de todos os psicólogos. Estes e 
outros dados, incluindo a explicação da falácia dos 1.150 milhões de 
euros de ajustes executados em 2018 (menos de um terço deste 
valor, de facto), da não publicação dos contratos e da desinformação 
associada ao pagamento de quotas (cerca de um quarto dos 
psicólogos portugueses pagam 48 ou 96€ anuais), são facilmente 
comprováveis no Relatório e Contas de 2018, recentemente 
aprovado e disponível a todos, que se queiram de facto inteirar e 
informar, no site da OPP.

Mais ridícula, mas paradigmática, é a mentira de uma “famosa” 
cadeira do bastonário, alegadamente adquirida no primeiro mandato 
dos órgãos sociais da OPP, e que segundo alguns, teria custado, 
dependendo das versões, 3000 ou 5000 euros. Aqui talvez tenha 
sido apenas literacia ou a falta dela no início, transformando o todo 
pela parte, ou melhor explicando interpretando que o item “Cadeira” 
nos relatórios contabilísticos era uma cadeira e não como eram na 
realidade o conjunto total das cadeiras adquiridas nessa altura para 
toda a OPP. No início talvez, mas hoje, depois de tantas vezes 
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explicado o que será?

Para este fenómeno de desinformação e para sua possível 
ocorrência alertei os psicólogos no discurso de abertura do nosso 
IV Congresso, em Braga. Sabem os psicólogos qual o poder do 
boato e da desinformação. Sabem ainda mais os psicólogos que 
têm responsabilidade de formação dos futuros psicólogos, pois este 
assunto faz parte dos currículos base da formação em Psicologia. 
Assim como sabem que falar dos vencimentos dos outros é uma 
poderosa narrativa. Mais ainda num país de baixos salários e com 
muita precariedade, na comparação com parceiros europeus que 
gostamos de fazer, onde os psicólogos, como não me tenho cansado 
de referir, não são excepção. Há alguns para quem a solução está 
na redução de salários que sejam mais elevados do que os seus. 
Nós preferimos a opção de lutar pela valorização do trabalho dos 
psicólogos, mesmo tendo em conta o contexto em que vivemos, 
para que estes possam ver a sua situação melhorada. Em 2020 
os psicólogos poderão escolher outra visão e outras opções se 
considerarem que as por nós seguidas devam ser invertidas ou 
alteradas.

Da minha parte e da parte da minha equipa, assumimos nas condições 
em que nos comprometemos com os psicólogos que continuaremos 
focados em contribuir com a Psicologia e com os psicólogos para 
melhores políticas públicas, melhores serviços e mais bem-estar 
para os cidadãos, numa atitude construtiva, sem demagogia ou 
populismos, propondo e sugerindo iniciativas, com base na evidência 
científica, que promovam o desenvolvimento económico e social do 
país, como nos compete e como nos foi delegado. De acordo com 
o nosso programa, com as atribuições da OPP e pelo interesse de 
todos.

Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

SABEM OS PSICÓLOGOS 
QUAL O PODER DO BOATO E 

DA DESINFORMAÇÃO. 
SABEM AINDA MAIS 

OS PSICÓLOGOS QUE TÊM 
RESPONSABILIDADE DE 

FORMAÇÃO DOS FUTUROS 
PSICÓLOGOS, POIS ESTE

ASSUNTO FAZ PARTE DOS 
CURRÍCULOS BASE DA 

FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA.
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A LIBERDADE É UMA NECESSIDADE 
BÁSICA HUMANA 

Comemoraremos dentro de poucos dias o quadragésimo quinto 
aniversário do 25 de abril de 1974, dia que - também quando 
associado a outras datas subsequentes de relevância - todos 
reconhecemos como central na nossa democracia. Sendo certo 
que, como sociedade, temos ainda um caminho a percorrer, também 
é certo que todos os indicadores de desenvolvimento humano e 
social que hoje existem, e que só existem porque houve liberdade 
e democracia, mostram que a sociedade atual já não é a sociedade 
isolada que caracterizou o período da ditadura, uma sociedade onde 
o crime e a corrupção só eram pouco difundidos devido à censura 
e à repressão, uma sociedade atrasada e miserável, constituída por 
largas faixas da população constituídas por pessoas analfabetas, 
sem direitos e sem futuro.

Houve, sem dúvida, uma evolução em diversos planos e que nos 
deve orgulhar. Mas à medida que qualquer sociedade avança, vão 
surgindo novos desafios a que temos de dar resposta e que mostram 
que não podemos dar as conquistas por adquiridas. Muitos deles 
decorrem das influências da conjuntura externa, sobretudo a que 
atravessamos no mundo contemporâneo. Há a esperança de que 
seja uma fase transitória e que seja uma questão de tempo até 
passar. Mas a ascensão ao poder de diversas figuras sinistras e as 
práticas que se lhes segue, mostram que podemos ter democracia, 
mas as mesmas serem iliberais, isto é, as pessoas votam e podem 
continuar a votar, mas fazem-no num contexto de sucessão de 
ameaças à liberdade e à sua identidade e autodeterminação. 

Ora, por serem especialistas no comportamento humano, os psicólogos 
sabem a importância que a identidade e a autodeterminação têm 
para o bem estar de cada ser humano. A liberdade não é apenas, por 
isso, uma proclamação ou um desiderato político e social partilhado 
por muitos. A liberdade é central para cada ser humano e é essencial 
para que as suas necessidades psicológicas sejam satisfeitas. À 
semelhança de necessidades como beber água e nos alimentarmos, 
como seres humanos temos uma necessidade básica de gostar e ser 
gostado, independentemente do formato ou dos constituintes dessa 
relação; de ser capaz e ter mestria, isto é, ser bom em alguma coisa; 
e precisamos de ser autónomos e livres. 

A fase de aumento da intolerância e do isolacionismo que o mundo 
atravessa recorda-nos como nunca podemos tomar por garantida 
a nossa liberdade e a democracia. O direito à individualidade e 
a cada um ser quem realmente é, num mundo com mais muros, 

frequentemente não está assegurado em múltiplos contextos. Mas 
porque o mal somente prevalece quando as pessoas de bem se 
demitem, e porque a felicidade é um caminho e não um destino, 
cabe-nos a todos continuar a lutar para que esse caminho continue. 
uma espécie de 1984. 
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira

A R T I G OA R T I G O

À SEMELHANÇA DE 
NECESSIDADES COMO BEBER 
ÁGUA E NOS ALIMENTARMOS, 

COMO SERES HUMANOS TEMOS 
UMA NECESSIDADE BÁSICA DE 

GOSTAR E SER GOSTADO
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QUE DIZ A CIÊNCIA SOBRE A 
FELICIDADE?

Todos os dias, milhares de pessoas pelo mundo inteiro se questionam 
onde encontrar a felicidade. Nas redes sociais, saltam à nossa vista 
frases inspiradoras, reflexões, dicas motivacionais, às quais vamos 
recorrendo com maior ou menos frequência, quando olhamos para 
os nossos dias e verificamos que nos falta aquela peça essencial: 
a felicidade. Mas afinal, onde é que ela se vende, ou onde é que 
a podemos encontrar? Se pensarmos um pouco, verificamos que 
procuramos incessantemente encontrá-la em grandes feitos ou 
momentos de reconhecimento, nas coisas que fazemos e nas 
palavras que dizemos aos outros (mas que na maioria das vezes, 
queremos dizer também para nós…), quando na verdade ela está nas 
pequenas coisas, nos momentos que partilhamos com os nossos 
amigos, na gratidão, na construção de uma família, naquele gesto 
de solidariedade, nos autocuidados, na compaixão, na entrega 
daquele trabalho, no reconhecimento daquela pessoa, no sorriso do 
nosso colega de trabalho, no bom dia que damos ao vizinho e ao 
desconhecido na rua, entre tantas outras coisas que nos passam 
“pelas mãos” e nós nem sempre lhe damos o devido valor.

E o que dirá a ciência sobre a felicidade? Pois bem, esse é o tema 
da Conferência do Bem Estar, que levará nos dias 15 e 16 de maio, 
nomes sonantes de várias áreas (Psicologia, Desporto, Educação, 
Nutrição, etc…) à Figueira da Foz, para aquilo que pretende ser um 
evento aberto a toda a comunidade, numa cidade que apela ao bem 
estar e à felicidade por si só, onde falaremos sobre a felicidade nos 
vários contextos de vida e na forma como a poderemos encontrar 
nos pequenos e nos grandes gestos, mas acima de tudo, a forma 
como a devemos cultivar como promotora do nosso desenvolvimento 
emocional, pessoal e social harmonioso e sustentável. Fica o convite, 
em nome da Delegação Regional do Centro da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, para todos os que queiram participar!
Marcamos encontro na Figueira da Foz!
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Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

SE PENSARMOS UM POUCO, 
VERIFICAMOS QUE PROCURAMOS 

INCESSANTEMENTE ENCONTRÁ-LA 
EM GRANDES FEITOS OU 

MOMENTOS DE RECONHECIMENTO, 
NAS COISAS QUE FAZEMOS E 
NAS PALAVRAS QUE DIZEMOS 

AOS OUTROS (MAS QUE NA MAIORIA 
DAS VEZES, QUEREMOS DIZER 

TAMBÉM PARA NÓS…), QUANDO NA 
VERDADE ELA ESTÁ NAS 

PEQUENAS COISAS,
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DA LEGISLAÇÃO À ACÇÃO,
O COMPORTAMENTO HUMANO

A Autoridade Tributária simplificou sistematicamente a vida aos 
contribuintes para aumentar a sua eficácia. Menos informação, mais 
saliência do que é importante, preenchimento por defeito. Não é por 
acaso. É, em parte significativa, psicologia aplicada.

Há uns meses tive o gosto de fazer uma conferência num evento 
na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução com este 
mesmo título. Muitos de nós, gostaríamos que uma lei, regulamento 
ou procedimento fosse lido, compreendido e executado, resultando 
no objectivo que pressupôs a sua criação. Idealmente, que estas 
disposições nos facilitassem a vida ou melhorassem o ambiente para 
a nossa actividade profissional e económica.

Acontece que entre a legislação e o resultado da mesma está o 
comportamento humano e nem sempre as Leis são desenhadas 
de acordo com o conhecimento científico sobre comportamento 
humano. Legislar é querer moldar comportamentos, embora pelo 
menos desde Aristóteles exista alguma consciência das limitações 
das Leis para atingirem os objectivos a que se propõem.

Acresce que, se desde meados dos anos 60 a psicologia social tem 
contribuído com muita investigação com impacto na organização 
social, ambiente e economia, foi já este século que se ganhou real 
consciência das limitações dos modelos racionais de explicação do 
comportamento económico e se iniciou uma maior integração de 
conhecimento científico da psicologia na economia e na actividade 
financeira, havendo mesmo dois prémios Nobel da Economia a 
psicólogos: Kahneman (2002) e Thaler (2017). Simultaneamente, 
este conhecimento científico chega também à justiça, às Leis e, mais 
globalmente, ao funcionamento das instituições numa mais efectiva 
simbolização e interiorização.

A psicologia traz-nos conhecimento (e método) sobre como (e 
porquê) nos comportamos de determinada forma, sobre como 
tomamos decisões, nos motivamos, pensamos ou sentimos. A 
Economia Comportamental, disciplina que aplica conhecimentos da 
psicologia sobre o comportamento humano para explicar a tomada 
de decisão na economia ou os nudges, definidos por Richard Thaler 
e Cass Sunstein como qualquer aspecto da arquitectura de uma 
decisão que altere o comportamento das pessoas de uma forma 
previsível sem interditar outras opções ou mudar significativamente 
os incentivos económicos, estão à disposição de qualquer 
organização para tornar-se mais eficiente e sustentável.

Um exemplo: a Autoridade Tributária simplificou sistematicamente 
a vida aos contribuintes de modo a ser mais eficaz na cobrança 
de impostos (win-win), entre outros avançando com o pré-
preenchimento das declarações de impostos. Menos informação, 
mais saliência do que é importante, preenchimento por defeito. Não 
é por acaso… é ciência aplicada. É, em parte significativa, psicologia 
aplicada.
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Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

DESDE MEADOS DOS ANOS 60
 A PSICOLOGIA SOCIAL TEM 

CONTRIBUÍDO COM MUITA 
INVESTIGAÇÃO COM IMPACTO NA

 ORGANIZAÇÃO SOCIAL, 
AMBIENTE E ECONOMIA
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POR UM MEIO AMBIENTE COM FUTURO 
PARA NÓS… E NÃO SÓ

O aquecimento global e a crise climática de causas humanas 
são uma realidade com amplo consenso científico (cerca de 97% 
dos estudos). Não se trata de uma crença, trata-se de um facto 
comprovado e que por mais estórias conspirativas que se criem, 
falsos especialistas que as contradigam, escolhas enviesadas de 
artigos científicos (dos 3% que refutam a afirmação inicial deste 
artigo) e falácias de autoridade (lançando currículos em vez de 
argumentos científicos)… continua a ser uma realidade.

A ciência psicológica pode apoiar estes processos, quer ao nível do 
desenho das políticas, quer no apoio às alterações de comportamento 
e de tomada de decisão humana que urgem, por exemplo encorajando 
a poupança de energia e o investimento privado em eficiência 
energética, como com os rótulos de eficiência energética para os 
electrodomésticos ou para a habitação, estendendo a sua aplicação a 
outras áreas ou fazendo da informação sobre consumos domésticos 
algo presente por defeito em todos as casas; promovendo a compra 
de carros mais eficientes, tornando transparente a eficiência 
comparada entre modelos; encorajar a poupança de água, dando a 
conhecer como nos comparamos com a média de consumo de quem 
vive à nossa volta; incentivando uma alimentação mais sustentável, 
com simplificação de datas de validade que evitem o desperdício de 
alimentos em perfeito estado para consumo; estimulando a adesão 
e participação voluntária a boas práticas ambientais bem como 
ao cumprimento da regulamentação, tornando mais salientes as 
obrigações e benefícios do seu cumprimento, bem como alertando 
para o aproximar dos prazos limite.

Não importa assustar e culpabilizar se não se criarem condições 
para a mudança de atitudes e comportamentos, muitos deles 
automáticos e emocionais, no nosso dia-a-dia, seja como decisores 
de consumo ou decisores de políticas públicas. Há comportamentos 
muito recompensadores para todos e que todos podemos adoptar 
muito mais. Se a emergência climática fosse apenas resolvida com 
apresentação de argumentos racionais e alertas… já estaríamos a 
fazer muito mais e com muitos mais resultados.  Precisamos de nos 
focar mais no que nos une e interrelaciona socialmente na defesa do 
ambiente, no que nos ajuda a obter mais estatuto social nas causas 
ambientais, no que nos possibilita obter mais sucesso por termos 
comportamentos mais sustentáveis e que nos dá esperança num 
futuro próspero e saudável ao fazê-lo.
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Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

A CIÊNCIA PSICOLÓGICA PODE 
APOIAR ESTES PROCESSOS, 

QUER AO NÍVEL DO DESENHO 
DAS POLÍTICAS, QUER NO 

APOIO ÀS ALTERAÇÕES DE 
COMPORTAMENTO E DE TOMADA 

DE DECISÃO HUMANA 
QUE URGEM
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AMBIENTE INTERNO

O Dia Mundial do Ambiente teve este ano como tema “Combata a 
poluição do ar”. Pouco depois, no Dia Mundial dos Oceanos fomos 
relembrados que 70% do nosso oxigénio vem de lá, dos oceanos. 
Podem parecer, ainda, temas distantes, mas a verdade é que 9 em 
cada 10 pessoas respira ar poluído. Multiplicam-se notícias mais ou 
menos catastróficas, registam-se milhares de eventos na página 
das Nações Unidas (tímidos onze em Portugal) e muitos apelam à 
urgência da mudança de comportamento.

Na realidade, o ruido político e nas redes sociais tem pouca 
correspondência em ações concretas verdadeiramente reparadoras. 
O compromisso das nações é pouco consequente, o das organizações 
insuficiente e sem escala. As famílias continuam apressadas, 
cansadas e as questões ambientais são facilmente descuradas. Ou 
ficam disfarçadas num estilo de vida mais ou menos biológico que 
continua pouco ecológico. Parece não haver tempo para melhorar as 
nossas escolhas. E o Planeta que vemos nas imagens, parece uma 
coisa tão distante e inacessível, apesar de estar bem debaixo dos 
nossos pés e à frente dos nossos olhos.

E se em vez de olharmos as questões ambientais externas, 
olhássemos para as internas? Se cada um de nós se perguntar 
como está o ambiente dentro de si? O ambiente interno é também 
muito preocupante. O stress e burnout, a ansiedade, a depressão, 
a obesidade, o sedentarismo e a solidão crescem dentro de muitos 
de nós e são também temas dignos de combate. E é esta poluição 
interna, o mau uso dos recursos físicos e psicológicos e a sobrecarga 
de tarefas que levam à tomada de decisões impulsivas que são 
nefastas para  nós e para o planeta.

 Ao contrário da responsabilidade coletiva para combater as 
alterações climáticas, tomemos a responsabilidade individual  de 
cuidar de nós e dos que nos são próximos. Pequenas coisas a 
cada dia: Fazer exercício físico, dormir o tempo adequado, fazer 
uma alimentação natural, passar tempo com a família e amigos, 
descansar, respeitar horário de trabalho, brincar, reduzir o uso das 
tecnologias, passear na natureza, pedir ajuda se necessário.

Sabemos o que precisamos para recuperar o equilíbrio e há escolhas 
que dependem exclusivamente de cada um. Pessoas tranquilas usam 
melhor os recursos pessoais de tomada de decisão e escolhem o 
melhor  para si e para os outros. Este movimento individual contagia 
e mobiliza. Quem sabe deste modo, ainda sejamos capazes de 
mudar o planeta, desta vez para melhor.
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Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

AS FAMÍLIAS CONTINUAM 
APRESSADAS, CANSADAS E 
AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

SÃO FACILMENTE 
DESCURADAS. OU FICAM

 DISFARÇADAS NUM ESTILO 
DE VIDA MAIS OU MENOS

BIOLÓGICO QUE CONTINUA 
POUCO ECOLÓGICO.
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A PROPÓSITO DO DIA DE PORTUGAL 

No mês em que se assinalou o dia de Portugal urge refletir sobre o 
país que temos e para onde pretendemos ir. A Delegação Regional 
dos Açores considera que a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem 
pautado a sua atuação pelo debate público em torno de causas que 
poderão contribuir para a melhoria de vida dos cidadãos e para o 
desenvolvimento sustentável de Portugal. Para o efeito, considere-se 
as inúmeras áreas de intervenção em que trabalham os psicólogos e 
que ultrapassam em muito as associadas historicamente ao papel do 
psicólogo: a saúde mental. se esta é sem dúvida uma área transversal 
(a todas as outras) já que sem ela não produzimos e estaremos 
infelizes, a verdade é que a Psicologia se tem progressivamente 
afirmado em outras áreas, como o ambiente ou a saúde ocupacional. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 
(ONU) ajudam-nos refletir sobre o que é prioritário nos Açores e 
para onde deveremos ir. A nossa dimensão arquipelágica pro- move 
um clima de proximidade social facilitador de uma intervenção que 
se pretende cada vez mais interdisciplinar e intersectorial, onde os 
psicólogos poderão contribuir para um fim comum: o bem- estar 
das pessoas e o desenvolvimento da sociedade e é assente nestes 
pressupostos que surge a vontade de realizar o OPP Açores II 
congresso. 
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

PARA O EFEITO, 
CONSIDERE-SE AS INÚMERAS 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO EM QUE 
TRABALHAM OS PSICÓLOGOS E

QUE ULTRAPASSAM EM MUITO AS 
ASSOCIADAS HISTORICAMENTE 

AO PAPEL DO PSICÓLOGO: 
A SAÚDE MENTAL. 

SE ESTA É SEM DÚVIDA 
UMA ÁREA TRANSVERSAL
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A MARIA,  O ISIMPLEX 2019 E O APOIO 
DO ESTADO

A utilização da ciência psicológica na melhoria do desenho, 
implementação e avaliação das políticas públicas continua a ser 
fundamental. E o trabalho de sensibilização dos decisores políticos 
também.

Há poucos anos, a Maria decidiu criar uma pequena empresa. No 
processo de constituição da sua equipa, decidiu utilizar incentivos 
à contratação disponibilizados pelo Estado. Mal imaginava as 
confusões em que se meteria por ter usufruído deste benefício.

Pouco tempo depois foi notificada pela própria Segurança Social 
para o pagamento de uma dívida. Certa de ter cumprido todas as 
suas obrigações a tempo e horas, percebeu depois de algumas voltas 
e umas poucas contas que o valor parecia corresponder ao que tinha 
deixado de entregar ao Estado relativo ao benefício que tinha obtido.
Hoje é claro que o ambiente económico e empresarial de um país 
é claramente afectado pela qualidade dos serviços prestados pelo 
Estado, nomeadamente pelo sistema de Justiça e a sua linguagem 
hermética, e não apenas por questões referentes à formação das 
pessoas, impostos ou outros incentivos. O não cruzamento de 
informação, neste caso entre organismos do mesmo ministério, 
pode ser tão nefasto quanto o impacto positivo do cruzamento desta 
informação, em linha com outras medidas como o preenchimento 
automático das declarações de impostos ou a facilidade de 
constituição de empresas.

Desde 2006 que Portugal passou a contar com uma iniciativa de 
enorme mérito, o SIMPLEX, que na sua versão de 2019 (iSimplex), 
recentemente apresentada, introduz algumas inovações relevantes.
Se a simplificação, por si só, pode até constituir uma acção intencional 
de utilizar o que sabemos da Psicologia e do comportamento 
humano, garantindo processos mais adequados e facilitadores na 
interacção com as pessoas que deles usufruem, ela não se constitui 
como o único tipo de behavioral insight que podemos usar. Nesta 
linha, este novo SIMPLEX assume um conjunto de medidas que 
usam estes conhecimentos, à semelhança do que alguns (poucos) 
países já fazem em larga escala.

Há alguns anos que na Ordem dos Psicólogos Portugueses 
procuramos sensibilizar os decisores políticos para a utilização 
da ciência psicológica na melhoria do desenho, implementação e 
avaliação das políticas públicas e este é um passo importante 
nesta concretização. Quase simultaneamente, organizámos com 
a Fundação Calouste Gulbenkian e a Secretaria de Estado da 

Modernização Administrativa uma iniciativa inédita para altos 
quadros da Administração Pública para a utilização de forma mais 
sistemática e transversal destes conhecimentos.

É um exemplo entre muitos outros da tarefa de simplificação 
permanente que o Estado deve estar imbuído de modo a cumprir 
devidamente a sua missão e, pelo menos, não complicar a vida aos 
cidadãos – como a Maria.
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Francisco Miranda  Rodrigues
Bastonário da OPP

A R T I G OA R T I G O

O NÃO CRUZAMENTO DE 
INFORMAÇÃO, NESTE CASO 

ENTRE ORGANISMOS DO MESMO 
MINISTÉRIO, PODE SER TÃO 

NEFASTO QUANTO O IMPACTO 
POSITIVO DO CRUZAMENTO 

DESTA INFORMAÇÃO
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POUPAR ENERGIA

Nas últimas semanas tenho notado uma quase estranha unidade em 
diferentes momentos da vida pessoal e profissional. Em consulta, os 
jovens que, em sofrimento, ponderam mentir ou mudar procurando 
aprovação, os pais que procuram aconselhamento sobre o que 
contar ou não aos filhos. Depois, a leitura do texto da Psicóloga Marta 
Gautier sobre mulheres de verdade, com que tanto me identifiquei, 
os enredos das séries televisivas, e ainda o tropeçar distraído nas 
promessas impossíveis da publicidade.

O esforço e energia despendidos em continuadamente ocultar/
contrariar a natureza pessoal e coletiva, mesmo quando apenas em 
busca de aprovação interna e/ou externa, tem custos enormes e 
impossíveis de prolongar no tempo. 

O criticismo e exigência com que lidamos connosco mesmos, 
balizado por regras injustas e fantasias coletivas de perfeição que 
todos alimentamos, leva a stress continuado, a sofrimento e a 
desesperança.

Ser genuíno, aceitar o que sentimos e pensamos ( e que não 
podemos controlar), ver as coisas tal qual elas são, lidar com o que 
é, permitir-nos-á reconhecer a perfeição nos seres imperfeitos 
que todos somos e tranquilizarmo-nos. Poderemos então, usar os 
recursos internos de que todos dispomos para cuidar de nós e dos 
outros, criando um dia a dia com maior significado e uma vida com 
propósito.

Fica o convite para abrandar, observar e ler os desconfortos, fazer 
leitura para além do obvio. O que está para além da birra dos mais 
pequenos? O que é que o adolescente quer comunicar quando fala 
alto ou se fecha no quarto? Para que passamos tanto tempo nas 
redes sociais? O que me traz incomodo no meu trabalho? Porque 
estou impaciente ou desconfortável? O que me está a perturbar ou 
a faltar no meu relacionamento amoroso? 

Fica o convite, também, para abrandar, contemplar para além do 
obvio e sentirmo-nos gratos pelo tanto que temos. Deixarmo-nos 
encantar com um sorriso ou abraço, saborear as frutas da estação, 
vermos os mais novos a criar os seus próprios quadros de valor e 
a reclamar o seu lugar. Celebrar cada momento como único e cheio 
de possibilidades.
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SER GENUÍNO, ACEITAR O QUE 
SENTIMOS E PENSAMOS ( E QUE 

NÃO PODEMOS CONTROLAR), 
VER AS COISAS TAL QUAL ELAS 

SÃO, LIDAR COM O QUE
 É, PERMITIR-NOS-Á 

RECONHECER A PERFEIÇÃO 
NOS SERES IMPERFEITOS 

QUE TODOS SOMOS E 
TRANQUILIZARMO-NOS.

”
”



OUTROS TEMAS PágPág 266 

A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO 

Aparentemente ainda não conseguimos, de forma coletiva, distinguir 
as catástrofes vividas e as eminentes, do início de um filme de 
ficção.  No cinema, a história começa com uma  terrível ameaça, 
há o vilão perturbado que pode acabar com o mundo com o toque 
de um botão, e o herói que vai, com esforço e sacrifício resolver in 
extremis o problema, salvando a humanidade.

Os tempos que vivemos não são ficcionados e não está, de todo, 
garantido o final feliz. Existe, no entanto, um guião.  A Agenda  
2030 para o Desenvolvimento Sustentável  e os  seus 17 Objetivos, 
adotada pela Nações Unidas em  2015  é um plano de ação global 
para a prosperidade económica, o bem-estar social e a proteção do 
ambiente.

Dias 24 e 25 de setembro decorrerá nas Nações Unidas, em Nova 
York, o SDG Summit onde serão revistos progressos e identificadas 
medidas para acelerar a implementação da Agenda 2030. Além das 
novas diretrizes que serão emitidas, estão, há muito, disponíveis 
materiais e recursos em todas as línguas e destinados a públicos  
de todas as idades, para que ninguém –  sejam famílias, escolas, 
empresas ou organizações -  fique de fora. Todos somos chamados 
a fazer parte.

O perigo é real e o nosso comportamento está a alterar, de forma 
inimaginável, a vida  tal como a conhecemos. Não estamos num 
filme, mas existe um vilão e um herói dentro de cada um de nós.  
Só temos de escolher o lado e passar à ação. Não vale ficar só a 
assistir.
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O PERIGO É REAL E O NOSSO 
COMPORTAMENTO ESTÁ 
A ALTERAR, DE FORMA 

INIMAGINÁVEL, A VIDA  TAL
 COMO A CONHECEMOS.
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A TRANQUILIDADE DE SE SABER ESTAR 
TRANQUILO

Há algumas semanas falava da necessidade que muitos de nós 
sentimos em tomar decisões rápidas e eficazes. Somos assim todos os 
dias, nos contextos onde estamos inseridos, sejam eles profissionais 
ou sociais. Muitos procuram na psicologia a resposta certa para uma 
tomada de decisão, muitos até acreditam que a psicologia tem a 
fórmula para encontrar aquela saída, aquela oportunidade, aquela 
relação... na verdade, a resposta está na pessoa, nos seus recursos, 
na forma como os gere e nas suas necessidades. 

A título de exemplo, não são poucos os programas de televisão 
que apostam na ideia de que a psicologia vai ajudar perfeitos 
desconhecidos a encontrarem o seu par perfeito. Será que isso é 
mesmo possível? Será que conseguimos, ao longo de episódios e 
atividades pensadas por uma equipa, encontrar a pessoa certa que 
não conseguimos encontrar no nosso dia a dia? Em que é que a 
psicologia pode ajudar? 

A resposta para esta questão é complexa e delicada, no entanto, 
é lógico afirmar que a psicologia, enquanto ciência que estuda o 
comportamento humano, poderá contribuir significativamente 
para a mediação relacional, gestão emocional e para o bem estar, 
no entanto, dificilmente conseguirá por si só, desencadear os 
mecanismos afetivos e cognitivos que estão inerentes à criação e 
manutenção de uma relação. 

E se conseguíssemos, simplesmente, viver tranquilamente e aceitar 
de forma compassiva, as pessoas, as circunstâncias e os desafios 
que a vida nos vai colocando? E se fossemos menos exigentes 
connosco e soubéssemos lidar com as exigências dos nossos 
contextos de forma a desenvolver competências socioemocionais 
cada vez mais eficazes e adequadas? Viver tranquilamente é um 
exercício contínuo, que tem a nobre capacidade de nos trazer sempre 
o melhor! A aceitação e o compromisso que assumimos connosco 
ajuda-nos a conseguir tomar as decisões mais consistentes e 
coerentes com as nossas necessidades e objetivos, seja no trabalho, 
em casa, nas relações, etc... 

Todo o indivíduo se constrói, todos os dias, na relação com os outros, 
dando e recebendo, criando laços, deixando sempre um pouco de si 
naqueles com quem se cruza e levando consigo sempre também um 
pouco do outro. Vivamos mais tranquilamente, para que a vida seja 
ela sempre bem mais tranquila. Aceita o desafio? 
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É LÓGICO AFIRMAR QUE A 
PSICOLOGIA, ENQUANTO 
CIÊNCIA QUE ESTUDA O 

COMPORTAMENTO HUMANO, 
PODERÁ CONTRIBUIR 

SIGNIFICATIVAMENTE PARA A 
MEDIAÇÃO RELACIONAL, GESTÃO 

EMOCIONAL E PARA O BEM 
ESTAR, NO ENTANTO, 

DIFICILMENTE CONSEGUIRÁ POR 
SI SÓ, DESENCADEAR OS 

MECANISMOS AFETIVOS E 
COGNITIVOS QUE ESTÃO 

INERENTES À CRIAÇÃO E
 MANUTENÇÃO DE UMA 

RELAÇÃO. 
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EUTANÁSIA:  MORTE ASSISTIDA OU 
ANTECIPADA?

A expressão “morte assistida” é frequentemente usada em Portugal 
para congregar os termos eutanásia e suicídio medicamente 
assistido. Entendo que se trata de uma expressão que, para além de 
poder causar confusão, peca sobretudo por falta de rigor. 

Todas as mortes, pelo menos aquelas que acontecem em ambiente 
hospitalar, são medicamente assistidas. Não se compreende, 
por isso, a utilização da expressão “morte assistida” para fazer 
referência a um fenómeno que pretende antecipar o momento da 
morte a pedido do doente. A não ser que o objetivo seja tornar mais 
suave a expressão, promovendo a sua aceitação. 

Fazer projetos de lei que pretendem a regulamentação da 
antecipação da morte no contexto dos cuidados de saúde e utilizar 
linguagem pouco rigorosa é não só um erro como poderá desviar 
essa mesma regulamentação daquilo que é essencial. Não pretendo 
discutir aqui os argumentos favoráveis e contrários à legitimação 
da antecipação da morte, mas, se parece claro que o Parlamento 
português pode ter condições políticas para alterar a legislação, 
sobram muitas dúvidas de que esteja tecnicamente preparado 
para o efeito. Desafio a maioria dos nossos deputados a distinguir 
adequadamente eutanásia voluntária, não voluntária ou involuntária, 
a distinguir eutanásia ativa de eutanásia passiva, bem como a definir 
ortotanásia ou distanásia. 

Poderá argumentar-se que os deputados podem procurar ajuda 
técnica nesse sentido. Mas a verdade é que, se a literatura científica 
é abundante quando se refere ao suicídio, é escassa quando 
procuramos saber qual a evolução do desejo de morrer em casos de 
eutanásia ou suicídio assistido. Sabe-se que a ideação de morte no 
suicídio é altamente mutável ao longo do tempo. Contudo, pouco ou 
nada se sabe em casos de eutanásia e suicídio assistido. Não será 
isso importante? 

É hoje reconhecido que o desejo de morte evolui de forma diversa 
em pessoas que sofram de uma doença terminal evolutiva ou em 
pessoas que tenham uma lesão definitiva, mas não terminal, ou seja, 
que não leve o indivíduo até à morte. Não se compreende então 
como é que nenhum dos projetos de lei não estabelece diferenças 
em relação a estas duas realidades tão distintas.

Muito mais poderia apontar como exemplos da falta de rigor que 
existe em todo este processo legislativo, carente de pressupostos 
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de investigação. Numa matéria sensível, com impactos que 
desconhecemos, os passos a dar devem ser bem medidos. Veja-se 
o que aconteceu com a maternidade de substituição. A antecipação 
da morte de alguém não se coaduna com erros. É um tema que 
tem de se centrar nas pessoas e no conhecimento que decorre da 
investigação, e não em pressupostos ideológicos. 

Comece-se então com a expressão. O conceito “morte antecipada”, 
em vez de “morte assistida”, será muito mais esclarecedor quando 
se faz referência a qualquer tipo de eutanásia e suicídio assistido. 
Implica uma ação de uma pessoa sobre a outra com o objetivo de 
antecipar o momento da morte de alguém. É isso que se pretende 
discutir, é isso que deve ser dito. A bem das pessoas e na procura 
em criar uma legislação que diminua a margem de erro. Não se pode 
antecipar a morte de alguém por engano. Se queremos ajudar as 
pessoas no fim da sua vida, procuremos ajuda na ciência, e não na 
ideologia. As ideologias servem as sociedades, a ciência médica e 
psicológica serve as pessoas.

Miguel Ricou
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos
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PORQUE SE DEVE INSCREVER NO OPP 
AÇORES - I I  CONGRESSO REGIONAL? 

A Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses (OPP) convida os outros profissionais, os estudantes 
universitários e o público em geral a participar, de 24 a 26 de 
outubro, no OPP Açores - II Congresso Regional. 

Múltiplos são os motivos pelos quais deverá a estar presente. 

O tema do Congresso: Refletir o presente. Projetar o futuro.  

Os oradores convidados. Destacamos a qualidade e a diversidade 
dos profissionais presentes (num total de 18 profissões). Em comum 
partilham a excelência profissional e uma enorme habilidade de 
comunicação. 

A oportunidade de ouvir conferencistas de referência (de 
organizações internacionais e/ou da comunidade científica) que pela 
primeira vez estarão em Portugal. 

O diálogo entre peritos de inúmeras áreas profissionais. Cria 
condições para a reflexão interdisciplinar e multisectorial sobre os 
desafios societais da atualidade e permite debater o contributo da 
Psicologia em diferentes áreas de atuação. 

Quem não tem interesse em discutir o estado de arte da atualidade 
e o que poderá ser feito de futuro nos Açores? 

PS. Para estar presente use o QR Code abaixo ou este link.
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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NOVO ANO, NOVA JANELA DE 
OPORTUNIDADE 

Ano após ano assinalamos as doze badaladas com doze desejos, 
na esperança que o novo ano nos permita realizar aquilo que 
andamos a adiar ciclicamente ou aquilo que acreditamos que nos irá 
fazer mais felizes. Muitos dos nossos desejos ficaram por realizar 
porque a labuta do dia a dia os remetem para um segundo plano. No 
entanto, ano após anos continuamos a acreditar que é possível fazer 
diferente, é possível mudar.   

Será que é possível quebrar este ciclo? Será que é possível 
fazer diferente? Talvez… E se em vez dos doze desejos nos 
concentrássemos nas cinco coisas que são realmente importantes 
na nossa vida? Tire tempo para pensar sobre isto, particularmente 
se é a primeira vez que o faz. Não se deve deixar influenciar pelo 
que as pessoas que o/a rodeiam acham importante, nem escreva 
coisas só porque acha que “deveriam” ser importantes. É sobre si e 
apenas sobre si. É livre de escrever o que você gosta. Pode ajudar 
pensar em diferentes áreas da sua vida, tais como vida pessoal, vida 
profissional ou responsabilidades e vida social e tempo de lazer. 

 Sugiro que as escreva e durante o mês de janeiro as releia até 
encontrar a sua lista definitiva. É possível que os seus problemas 
ganhem uma nova perspectiva. Feliz 2019! 
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MUITOS DOS NOSSOS DESEJOS 
FICARAM POR REALIZAR 

PORQUE A LABUTA DO DIA A 
DIA OS REMETEM PARA UM

 SEGUNDO PLANO.
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PSICOLOGIA E PSICÓLOGOS: QUE PAPEL 
NA MANUTENÇÃO DO PLANETA?  

Os últimos tempos têm sido marcados por uma crescente 
preocupação política, social e científica sobre o meio ambiente e 
por uma maior consciencialização da influência do comportamento 
humano sobre o nosso planeta (quer para a sua crescente destruição, 
quer para a manutenção do seu equilíbrio sustentável).  

A Psicologia enquanto ciência que estuda os comportamentos e 
processos mentais humanos reflete no domínio da sua aplicação 
à Psicologia do Ambiente o impacto do ambiente físico sobre o 
comportamento humano e o sobre o bem-estar psicológico.  

Neste contexto, em dezembro passado a Ordem dos Psicólogos 
Portugueses organizou e realizou em Lisboa, em parceria com a 
American Psychological Association (APA) a “International Summit 
on Psychology and Global Health”, cimeira que debateu, com a 
presença do Presidente da República, preocupações climáticas 
patentes nas 17 metas definidas pela ONU para 2030. A nível 
regional temos vindo a chamar atenção dos decisores políticos e 
do público para esta problemática e é com agrado que registamos 
o trabalho que está a ser desenvolvido por psicólogos, em equipas 
multidisciplinares, na Câmara Municipal de Ponta Delgada e na 
Universidade dos Açores.  
 

0 2 . 0 2 . 2 0  |  T R I B U N A  D A S  I L H A S2 9 . 0 1 . 2 0  |  A Ç O R I A N O  O R I E N TA L 3 1 . 0 1 . 2 0  |  D I Á R I O  I N S U L A R 

Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores

A R T I G OA R T I G O

A PSICOLOGIA ENQUANTO 
CIÊNCIA QUE ESTUDA OS 

COMPORTAMENTOS E 
PROCESSOS MENTAIS 

HUMANOS REFLETE NO DOMÍNIO 
DA SUA APLICAÇÃO À 

PSICOLOGIA DO AMBIENTE O 
IMPACTO DO AMBIENTE FÍSICO 

SOBRE O COMPORTAMENTO 
HUMANO E O SOBRE O 

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO.  
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UM BEM MAIOR

Colocar um bebé ou uma criança pequena em frente a um ecrã 
colorido enquanto lhe damos de comer ou enquanto estamos 
nós a fazer uma refeição ou a conversar, é uma solução rápida e 
confortável… naquele exato momento. Previne uma birra, evita 
zangas, traz um momento de aparente tranquilidade.

Mas quais as consequências, a médio e longo prazo, de fazer isto de 
forma repetida, tornando-o num hábito, num mau hábito? 

Em abril de 2019, a Organização Mundial de Saúde fez 
recomendações sobre atividade física, comportamento sedentário e 
sono em crianças até aos 5 anos.  Nesta lista de recomendações 
está claramente o tempo recomendado de uso de ecrã: Até aos dois 
anos de idade não é recomendado qualquer tempo de ecrã; Dos 2  
aos 5 anos de idade, o tempo de ecrã não deve ser superior a 1 hora, 
e quanto menos melhor. 

E porque esse tempo de ecrã ( em qualquer idade) não deve ser em 
simultâneo com as refeições? 

Porque cultiva a distração. Não prestando atenção ao que estamos 
a comer, não processamos o sabor, não notamos o ponto de 
saciedade e comemos demasiado. Porque reduz o metabolismo – 
Ver televisão enquanto  comemos torna a digestão mais lenta  e 
leva a menor processamento das gorduras. E ainda porque anula a 
interação familiar – O tempo de família durante as refeições deixa 
de ser de partilha.

E quando a criança parece que só come quando distraída a ver 
televisão ou com o telemóvel? 

Trata-se de um hábito, que pode ser alterado, com algum tempo e 
paciência. Algumas sugestões:

Não use o telemóvel durante as refeições. Mantenha-o afastado da 
mesa.

Garanta que toda a família faz refeições sem incluir a televisão. 
As crianças observam os hábitos de seus pais e seguem seu 
comportamento.

Faça da refeição um momento de celebração, convidando a observar 
e explorar com curiosidade as cores, texturas, cheiros e sabores dos 
alimentos.

Mantenha a tranquilidade e garanta que não vacila na decisão. 
Melhor a criança comer menos uma refeição ( terá mais fome na 

próxima) , do que voltar atrás e alimentar o hábito que quer alterar.
Se, ainda assim, sente que não consegue inverter este hábito, poderá 
consultar um profissional para obter ajuda.

Os benefícios a longo prazo na saúde e desenvolvimento da criança 
fazem valer a pena o esforço de mudança.
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VER TELEVISÃO ENQUANTO 
 COMEMOS TORNA A DIGESTÃO 

MAIS LENTA  E LEVA A 
MENOR PROCESSAMENTO 
DAS GORDURAS. E AINDA 

PORQUE ANULA A INTERAÇÃO 
FAMILIAR – O TEMPO DE FAMÍLIA 
DURANTE AS REFEIÇÕES DEIXA 

DE SER DE PARTILHA.
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COMO SABEMOS QUE UMA MEDIDA 
FUNCIONA?

Será que a taxação de bebidas açucaradas reduz o seu consumo? 
Os cheques-bebé contribuem para o aumento da natalidade em 
regiões com menor população? Existem estratégias que fazem 
com que as pessoas automaticamente poupem mais? Como 
sabemos se um programa de promoção de competências funcionou 
realmente?... São alguns exemplos que ilustram uma circunstância 
com que decisores, instituições e a comunidade se confrontam 
frequentemente: será que uma determinada medida funciona? O 
investimento feito numa determinada política teve retorno? 

Sobretudo quando os recursos humanos e materiais são escassos 
para fazer face aos desafios do mundo contemporâneo, a necessidade 
de os mesmos serem utilizados com eficácia e eficiência é cada 
vez mais premente. Sabermos se uma determinada medida foi 
bem concebida e teve ou não resultado é central, quer para a sua 
replicação no caso de funcionar, quer para a sua substituição ou 
alteração no caso de não ter resultado. É por este motivo que, 
cada vez mais, governos, instituições e demais autoridades têm 
investido em estratégias de desenho fundamentado e verificação da 
eficácia das medidas que se propõem implementar. Muito antes das 
medidas serem lançadas, são efetuados estudos que sistematizam 
a informação que existe sobre as mesmas, por exemplo, noutros 
contextos. Isto aplica-se quer a intervenções em engenharia, quer a 
programas de saúde e na área da educação. 

A boa notícia é que a Psicologia, incluindo através da ligação a outras 
vertentes do saber, tem providenciado as diversas estratégias que 
são necessárias para desenvolver, pré avaliar, estudar e monitorizar 
a eficácia de determinadas medidas. Isto acontece em vários países 
e começa, ainda que muito timidamente, a acontecer no nosso. 
Não há mal nenhum numa intervenção que não resultou como 
pretendido, desde que a mesma, não só tenha sido lançada de forma 
informada e com análises prévias, como também seja monitorizada 
e ajustada, conforme os resultados que tiver. O que na realidade é 
negativo é lançarmos medidas sem a prévia análise ou não se saiba 
que resultados a mesma teve. Sem termos uma fundamentação 
adequada e sem estes indicadores objetivos, não poderemos 
realmente saber se a medida é adequada ou não. No fundo, antes 
de lançar uma intervenção para milhares de pessoas, convém saber 
primeiro se existem indicadores de que a mesma funciona. 

Desenhar políticas e medidas com base no conhecimento das ciências 
psicológicas, maximizando a probabilidade de funcionarem, e seguir 

depois protocolos para analisar a eficácia da sua implementação não 
é um extra ou uma peculiaridade, mas uma necessidade que todos, 
indivíduos, instituições e comunidade, temos na forma como lidamos 
e respondemos aos desafios da nossa envolvente.
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Renato Gomes Carvalho
Presidente da Delegação Regional da Madeira
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QUANDO OS RECURSOS 
HUMANOS E MATERIAIS SÃO

 ESCASSOS PARA FAZER FACE 
AOS DESAFIOS DO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO, A 
NECESSIDADE DE OS MESMOS 

SEREM UTILIZADOS COM 
EFICÁCIA E EFICIÊNCIA É CADA 

VEZ MAIS PREMENTE.

”

”



OUTROS TEMAS PágPág 274 

MELHOR SONO, MELHOR VIDA, 
MELHOR PLANETA

No dia de ontem, 13 de março, celebrou-se o Dia Mundial do 
Sono. Criado pela Sociedade Mundial do Sono, alerta para o 
reconhecimento coletivo da importância do sono e do impacto na 
nossa saúde. Este ano, com o slogan “Melhor Sono, Melhor Vida, 
Melhor Planeta”, destaca a importância do papel do sono como um 
pilar da saúde, permitindo tomar melhores decisões para Nós, os 
Outros e o Planeta.

Com o ritmo acelerado dos nossos dias, é frequentemente o sono o 
primeiro grande prejudicado, quer por questões de trabalho, quer por 
lazer, com uso exagerado das tecnologias. Poucos serão os adultos 
a dormir, com qualidade, as 7 a 9 horas diárias recomendadas. E é 
deste tempo de sono que 95% dos adultos precisam. 

Existe claro suporte científico de que a privação de sono prejudica 
a memória, a atenção, a tomada de decisão, o humor e o sistema 
imunológico, e contribui para a obesidade. Melhorar a qualidade 
do nosso sono, implica atenção e intenção de adquirir hábitos 
protetores, mudando, pouco a pouco, o nosso comportamento. 

Numa altura em que os nossos sonos estarão ainda mais alterado do 
que o habitual, ficam as:

10  Recomendações para Boa Higiene do Sono em 
Adultos

1.Fixe a hora de deitar e de acordar.

2.Se tem hábito de dormir a sesta, não a estenda para lá dos 45 
minutos.

3.Evite a ingestão de álcool até 4 horas antes de dormir. Não fume.

4.Evite cafeína 6 horas antes de dormir. Inclui café, chá, alguns 
sumos e chocolate.

5.Evite comida açucarada, pesada e picante 4 horas antes de deitar. 
É aceitável snack ligeiro antes de dormir.  

6.Pratique exercício físico, mas não imediatamente antes de ir 
dormir.

7.Use roupa de cama confortável.

8.Adeque a temperatura e mantenha o quarto bem ventilado.

9.Elimine o máximo de luz e  os distratores ( como televisão e 
telemóveis).

10.Reserve a cama para dormir e para  atividade sexual. Não use a 
cama como escritório ou local de recreação. 

A Sociedade Portuguesa do Sono disponibiliza, no seu site, a 
brochura “ Higiene do Sono da Criança e do Adolescente – Ter um 
bom sono é um sonho possível!” com informação essencial para  
ajudar melhorar os hábitos de sono dos mais novos.  

Para melhor sono, melhor vida, melhor planeta.
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POUCOS SERÃO OS ADULTOS A 
DORMIR, COM QUALIDADE, 
AS 7 A 9 HORAS DIÁRIAS 

RECOMENDADAS. E É DESTE 
TEMPO DE SONO QUE 95% DOS 

ADULTOS PRECISAM. 
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TRAZER A ATENÇÃO PARA O 
MOMENTO PRESENTE

Milhões de pessoas, em todo o mundo, têm a sua mobilidade 
condicionada, e muitos de nós estão em casa há várias semanas. 
Enquanto os nosso corpos se mantêm entre paredes, a nossa mente, 
essa, continua “vadia”. Através dos nossos pensamentos, a mente 
viaja no espaço, indo até aos que amamos, aos locais que gostamos, 
indo até aos hospitais e até aos outros países que vivem de forma 
ainda mais difícil o que estamos a passar. Mas viaja também no 
tempo: Os mais de 50 mil pensamentos diários,  levam-nos  até  
muitos momentos que recordamos como emotivos, e leva-nos 
também a antecipar problemas e dificuldades. 

Todos estes pensamentos, emoções e sensações físicas, 
perfeitamente normais e que não podemos controlar, podem 
criar momentos de ansiedade e stress, também naturais, mas que 
prolongados no tempo levam a sofrimento. E dizem a investigação 
que também diminui imunidade, a atenção, a memória, a tomada de 
decisão e o bem -estar. Todos já passámos por aqui.

Trazer a atenção para o momento presente, com intenção, de forma 
amorosa e não julgadora é a proposta que o Mindfulness ( que 
poderá ser traduzido por  Atenção Plena ) nos oferece.

Com atitude compassiva, curiosa e de aceitação, podemos 
experienciar uma nova forma de nos relacionarmos com os eventos 
da nossa mente, e com as reações do nosso corpo.

Uma das formas de o fazer, é trazer a atenção para a nossa 
respiração. Não por ser o bem mais precioso do momento, mas 
porque, de forma natural, esta sempre cá para nós, sem exigir 
qualquer esforço. 

Inspirando, podemos sentir o conforto do ar a entrar no nosso corpo, 
encher os pulmões e abdómen, expirando, podemos notar o corpo 
a relaxar e a deixar ir o que já não nos serve. Quando o fazemos 
de forma continuada, este comportamento intencional de trazer a 
atenção à nossa respiração uma e outra vez ( contar as respirações 
pode ajudar), ajuda a reduzir a ansiedade, e permite-nos aceder, 
de novo, à zona do cérebro que nos permite identificar problemas, 
pensar em varias formas de o resolver  e escolher a solução que é 
melhor para nós e para os outros.  Vale a pena experimentar.

0 6 . 0 4 . 2 0 2 0  |  T S F

Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro

A R T I G OA R T I G O

TODOS ESTES PENSAMENTOS, 
EMOÇÕES E SENSAÇÕES 

FÍSICAS, PERFEITAMENTE 
NORMAIS E QUE NÃO 

PODEMOS CONTROLAR, 
PODEM CRIAR MOMENTOS DE 

ANSIEDADE E STRESS, TAMBÉM 
NATURAIS, MAS QUE 

PROLONGADOS NO TEMPO 
LEVAM A SOFRIMENTO.
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HUMANIDADE COMUM

Tínhamos planeado passar a Páscoa em Bragança, em família. 
Conhecer a priminha nova, visitar os tios com muita idade, e 
inevitavelmente abusar do folar e das alheiras. A vida trocou-nos 
os planos, como acontece muitas vezes, mas nunca, como desta, de 
forma coletiva e absolutamente generalizada.

Hoje vivemos neste sentir comum. Independentemente da forma 
como estamos a lidar com a situação, a preocupação e ansiedade 
é partilhada. E é natural, porque o profundo desejo humano de 
estar seguro e saudável está ameaçado. Não preciso descrever 
aqui os pensamentose sentimentos que surgem na nossa mente 
quando pensamos nos que amamos, nos que estãonos hospitais, 
em Portugal e no mundo inteiro. E se conseguimos transformar este 
medo e preocupação, que nos contrai e faz doer, numa intenção 
que traduza o nosso verdadeiro desejo? Mais do que o medo que 
aconteça algo de mal, desejamos todo o bem a essa mesma pessoa. 
Convido ao seguinte exercício: Traga ao pensamento uma pessoa 
que lhe é querida e repita algumas vezes, pausada e internamente 
“Que a/o….esteja segura/o e com saúde”, podendo usaroutra frase 
ou frases que traduzam melhor o seu sentir. Poderá depois alargar 
este pensamento para si próprio e repetir “Que eu esteja seguro e 
com saúde”. E se lhe fizer sentido ir alargando este pensamento 
carinhoso aos que estão nos hospitais, à sua cidade, ao país, ao 
mundo… Como se sente agora? Se nos deixarmos guiar pela nossa 
natureza compassiva e confiarmos na nossa força e resiliência, 
encontraremos formas de lidar com esta e qualquer adversidade.

Que esteja seguro e com saúde. Poderá encontrar mais recursos em 
www.ordemdospsicologos.pt.
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NÃO PRECISO DESCREVER 
AQUI OS PENSAMENTO SE 

SENTIMENTOS QUE SURGEM NA 
NOSSA MENTE QUANDO 

PENSAMOS NOS QUE AMAMOS, 
NOS QUE ESTÃONOS HOSPITAIS, 

EM PORTUGAL E NO 
MUNDO INTEIRO.
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COMPORTAMENTOS PARA UM
MUNDO MELHOR

A consciência da grande aceleração da atividade humana iniciada 
na primeira revolução industrial, com as conhecidas implicações 
na saúde- e doença- do Planeta e de todos os que o habitam, tem  
motivado sucessivas tentativas de reequilíbrio. A Agenda 2030  e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são 
o compromisso de quase 200 países para promover a prosperidade 
e proteger o planeta. Mais do que um compromisso político, é um 
movimento que apela à participação de todos e de cada um. 

Na prossecução destes Objetivos, e considerando o crescimento 
exponencial de acesso  à informação, do desenvolvimento cientifico 
e tecnológico, temos repetido aos nossos jovens que eles irão ter 
profissões que ainda não foram inventadas, conviver com tecnologia 
que ainda não foi sonhada. Para este mundo em constante mudança, 
queremos e tentamos ajuda-los a desenvolver competências  
de cidadania global, de inovação e criatividade, competências 
tecnológicas e interpessoais. 

As abruptas mudanças no nosso modo de vida provocadas pelo 
Covid-19,  trouxeram a necessidade - e também a oportunidade- 
de toda a população desenvolver estas mesmas competências, 
observando os problemas e, de forma cooperativa, criar soluções, 
adaptando os recursos disponíveis. 

Não há como voltar atrás! Vem aí um mundo novo, mas que não 
está pre-determinado à nossa espera.  O futuro é construído com os 
nossos passos de cada dia.  Nele cabem todos e ficou clara a nossa 
interdependência. Sejamos capazes de estar atentos, escolher o que 
queremos manter do nosso estilo de vida anterior, e ter a coragem 
de arriscar novos comportamentos, mais generosos e sustentáveis.
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AS ABRUPTAS MUDANÇAS NO 
NOSSO MODO DE VIDA

 PROVOCADAS PELO COVID-19,  
TROUXERAM A NECESSIDADE - E 

TAMBÉM A OPORTUNIDADE- DE 
TODA A POPULAÇÃO

 DESENVOLVER ESTAS MESMAS 
COMPETÊNCIAS, OBSERVANDO 
OS PROBLEMAS E, DE FORMA 

COOPERATIVA, CRIAR SOLUÇÕES, 
ADAPTANDO OS RECURSOS 

DISPONÍVEIS. 
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DA DISTOPIA,  COM AMOR

Muitos perguntam-se, como é possível que as pessoas estejam dispostas 
a abdicar, com aparente facilidade, da sua liberdade e privacidade em 
troca de segurança?

A actual situação confrontou, numa escala sem igual, meio mundo com 
a angústia da sua existência e com as inseguranças da falta do controlo 
com que aprenderam a viver e isto é especialmente válido para alguns 
em posições de poder.

Aceitar que esse poder é relativo e aceitar as suas fragilidades enquanto 
ser humano e em particular as vulnerabilidades que todos temos que 
advêm da forma como pensamos, nos emocionamos, decidimos, nos 
motivamos… isto para quem está adaptado à lei do mais forte e se 
encontra no topo da “cadeia alimentar” é sentido como incongruente, 
dissonante e por isso rejeitado como sendo uma anomalia inaceitável, 
que tem de ser apagada da existência quanto antes.

Aquilo que vivemos até aqui, com enfoque na responsabilidade de cada 
um, eficiente, explicável cientificamente pela força do altruísmo, que é 
uma das características que nos diferencia dos restantes animais, ficou 
associado também a um nível de confinamento que ajudou a deitar 
abaixo as economias mundiais. Todavia, é importante que o medo não 
nos tolha o pensamento e não nos precipite para soluções mágicas e de 
pouco esforço. Desconfiemos dos elixires da eterna juventude.

O facto de uma estratégia assente em comportamentos responsáveis 
individual e colectivamente, voluntários em grande medida, ter atingido 
objectivos de contenção da pandemia não pode ser apagada da memória. 
Este facto dá sentido ao esforço que foi feito por todos. E por isso é 
protector do nosso bem-estar.

Quando falamos do controlo de movimentos com acesso aos nossos 
dados (que em teoria funcionarão sem falhas de segurança expectáveis 
em todos os sistemas informáticos), numa escala apenas imaginável, 
até há pouco tempo, pelos guionistas de séries ou escritores de ficção, 
estamos a falar de desresponsabilização individual e colectiva.

Entregamos a alguém o poder e responsabilidade de sinalizar o risco 
e proteger de forma ubíqua e sem que necessitemos de nos preocupar 
tanto com a nossa ação. Esta troca tem riscos, custos… e não é aceitável 
que numa sociedade democrática estes riscos e custos não sejam 
devidamente discutidos no mesmo quadro de racionalidade e ciência 
como até aqui foi gerida, na maior parte das situações, esta crise 
pandémica.

É por isso minha responsabilidade alertar para uma crescente tendência 
e aparente, mais ou menos passiva, aceitação da inevitabilidade destes 
tipos de sistemas. Numa lógica do mal menor. Mas menor à luz de 
que contabilidade? Menor de acordo com que hierarquia de valores? 
Devo por isso alertar, contribuindo com algum conhecimento da ciência 
psicológica para o debate.

Tenho visto sucessivamente ser utilizado o argumento curricular ou 
do estatuto para tranquilizar as pessoas ou pressionar os decisores 
políticos sobre estes caminhos e sobre isso tenho que identificar que 
se trata de uma falácia comum, a da autoridade, por vezes na falta de 
argumentos racionais convincentes, fazendo com que muitos exclamem 
para si próprios: “se fosse arriscado o sr. Beltrano ou fulano não o 
defenderiam”.  Ou seja, utilizamos o trunfo do currículo ou estatuto 
social de quem defende uma posição, passando ao lado dos argumentos, 
numa simplificação, que enviesa a decisão. Demitimo-nos do nosso 
pensamento crítico atrás desta heurística.

Muitos perguntam-se, como é possível que as pessoas estejam dispostas 
a abdicar, com aparente facilidade, da sua liberdade e privacidade em 
troca de segurança? Não me vou deter nos muitos exemplos históricos 
em que isso aconteceu, geralmente acabando em tragédia. Foco-me no 
contributo da psicologia.

A incerteza em que vivemos, o contexto e um desenho maleável e 
influente dos sistemas de tracking podem ser, e frequentemente são 
manipulados para que as pessoas aceitem facilmente menos privacidade. 
O medo que conduz a maior ansiedade e menos pensamento crítico, 
mais automatismo na decisão, de modo a reduzir o desconforto do risco 
de contágio, é suficientemente forte para adoptarmos, sem condições 
para avaliarmos as consequências do nosso comportamento, soluções 
tecnológicas em que abdicamos de privacidade.

E também sabemos que a informação cada vez mais frequente de que 
uma maioria da população aderiria a esta solução faz com que muitos 
mais adiram à mesma, pela força que nos impele a fazer parte do grupo 
mais in. E se assim até pode não ser, passa a ser pela ideia que já era.  
Por isso é que nem o facto da utilização destas apps de tracking ser 
voluntária nos deve sossegar.

Estão criadas as condições, pelo que hoje sabemos de comportamento 
humano, para que as pessoas (particularmente as mais vulneráveis e 
frágeis) possam decidir de forma livre pela sua utilização? Ou será que 
a sua escolha está enviesada e condicionada de forma inaceitável logo 
à partida? Será de tal forma que passemos a dizer distopia com amor?
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COIMBRA, DOS ESTUDANTES, SEMPRE 
VIVEU DE SAUDADE E DE FUTURO.

Coimbra, dos Estudantes, sempre viveu de Saudade e de Futuro. 
Da Saudade que começa ainda não a largámos e do Futuro que a 
velha Universidade antecipa criando excelentes profissionais e ainda 
melhores pessoas.

Nesta semana da Queima, totalmente atípica, sem as capas negras 
a cobrir a cidade, perdemos parte da festa, mas não do essencial. 
Na Serenata de quinta-feira, talvez a mais vista de sempre, muitas 
gerações de estudantes reviveram, uma e outra vez, com tanta 
saudade e emoção, os anos de Coimbra.  

Os Estudantes, esses, souberam esperar. Ficaram em casa, e 
muitos, em pequeno grupo, usaram o traje e celebraram Coimbra. E 
estiverem online, como só eles sabem e criaram memórias emotivas 
da sua Coimbra, mesmo não estando cá. 

E são também estes estudantes que estão agora a construir novos 
futuros. Estão a adaptar-se, e dia após dia, a criar novas respostas, 
a identificar problemas e desenhar soluções, para eles e para os 
outros. 

Este tempo de aparente pausa é um tempo de fervilhar de 
aprendizagem, fruto de maior autonomia, oportunidade de reflexão 
e partilha.

Coimbra e a Universidade foram céleres na resposta ao perigo e são 
céleres na adaptação necessária.

Fica o convite a ouvir mais alto a sua voz. Convite a partilharem 
os seus projetos e as suas opiniões. E o convite dos mais velhos a 
escutá-los atentamente. 

Com o contributo de todos sairemos desta pandemia mais fortes, 
mais resilientes, capazes de construir modos de vida mais 
sustentáveis e mais felizes. 
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ESTE TEMPO DE APARENTE 
PAUSA É UM TEMPO DE 

FERVILHAR DE APRENDIZAGEM, 
FRUTO DE MAIOR AUTONOMIA, 
OPORTUNIDADE DE REFLEXÃO

 E PARTILHA.
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SER CUIDADOR INFORMAL. . .

Ser cuidador informal (pessoa que presta ajuda não remunerada a 
outra pessoa) é uma tarefa exigente do ponto de vista emocional 
e físico, implica um enorme ajustamento pessoal e por vezes um 
cansaço extremo. 

Oferece, também, uma vivência única já que permite estar 
emocionalmente próximo do outro, descobrir em profundidade a sua 
unicidade e fortalecer o laço afetivo existente. 

Neste período de pandemia muitas pessoas assumiram este papel de 
forma súbita, o que é um enorme desafio e que exige uma adaptação 
pessoal. Saiba que é natural e expectável que a pessoa de quem está 
a cuidar sinta medo relativo à sua saúde e à dos outros. Mostre-
se disponível para escutar as suas preocupações com o presente e 
futuro; não personalize momentos de agressividade (que por vezes 
surgem) por parte da pessoa de quem está a cuidar e mantenha-se 
presente (fisicamente ou virtualmente), proporcionando momentos 
de partilha, humor e celebração conjunta de pequenos avanços. Cuide 
de si! Proteja a sua saúde psicológica, respeitando a sua própria 
necessidade para descansar e fazer pausas. Mantenha uma atitude 
calma, positiva e confiante em si próprio e nas suas capacidades 
para lidar com as exigências da situação. Defina uma organização do 
dia-a-dia que lhe permita um equilíbrio entre as tarefas de cuidado, 
os momentos de trabalho, de lazer, de interação e de descanso. 
Neste tempo único, que é o de agora, de forma presencial ou virtual, 
direta ou indiretamente, todos podemos cuidar, ou ter de cuidar. 
Uma oportunidade, quiçá, para ficarmos todos “mais humanos”. 
Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! Um conselho 
da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses 
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OFERECE, TAMBÉM, 
UMA VIVÊNCIA ÚNICA 

JÁ QUE PERMITE ESTAR 
EMOCIONALMENTE PRÓXIMO
 DO OUTRO, DESCOBRIR EM 

PROFUNDIDADE A SUA 
UNICIDADE E FORTALECER O 

LAÇO AFETIVO EXISTENTE. 
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UM DOMINGO DO SENHOR SANTO 
CRISTO DIFERENTE 

Hoje, comemoramos o domingo do Senhor Santo Cristo de um modo 
diferente e particular. 

Para muitos esta festividade representa a expressão máxima da sua 
religiosidade e devoção. Para alguns um momento de paragem, de 
reflexão sobre o ano “religioso” que agora termina e sobre o que 
agora se inicia.  

Num tempo difícil e único como o que agora vivemos a dimensão da 
espiritualidade, e para os crentes a religiosidade, poderá constituir 
um poderoso recurso para lidar com a crise resultante da pandemia 
atual. Os tempos de crise transportam-nos, inevitavelmente, para a 
introspecção, para a procura de significado sobre nós próprios, sobre 
a nossa relação com os outros, sobre o que constitui a nossa vida 
e sobre o que perspectivamos para o nosso futuro. Refletir sobre 
o sentido da vida emerge, assim, como algo imperativo que nos 
permite diferenciar o essencial do acessório. Momentos marcados 
pela descoberta de novas certezas, em que a religiosidade, como 
forma de espiritualidade, nos dá respostas e uma nova profundidade 
à vida. 

Este ano não haverá procissão, não haverá convívio, não haverá 
reencontros com os amigos e familiares longínquos que regressam 
a casa para participar na Festa do Senhor Santo Cristo. Manter-se-à 
(apenas) a essência das comemorações: a profunda religiosidade do 
povo açoriano. 
 
Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
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PARA ALGUNS UM MOMENTO DE 
PARAGEM, DE REFLEXÃO SOBRE 
O ANO “RELIGIOSO” QUE AGORA 

TERMINA E SOBRE O QUE 
AGORA SE INICIA.  
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HOJE É DIA DE PORTUGAL

No dia em que se comemora o dia de Portugal, hoje talvez mais 
do que nunca, urge refletir sobre o país que temos e para onde 
pretendemos ir. Neste tempo de imprevisibilidade e de incerteza, 
quiçá, nunca foi dada tanta importância à saúde psicológica das 
crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos.   

Parece assim emergir, entre as consequências positivas da atual 
pandemia, uma tendência que aponta para a redução do estigma 
associado à doença mental e aos problemas de saúde psicológica. O 
direito ao bem-estar psicológico, para além do físico, emerge assim 
como algo adquirido ou que se busca cada vez mais. Este direito 
ultrapassa o confinamento dos gabinetes dos profissionais de saúde 
mental e assume importância em outras áreas, frequentemente 
menos valorizadas pelos outros profissionais e pela a opinião pública 
em geral. Entre estes contextos, destacamos as organizações, o 
desporto, o ensino ou a comunicação de risco para a saúde pública.   
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
(ONU) poderão ajudar-nos a refletir sobre o que é prioritário e para 
onde deveremos ir, dando importantes contributos para a melhoria 
de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento sustentável de 
Portugal.  

Saibamos nós ver este tempo difícil que todos atravessamos como 
uma oportunidade de fazer mais e melhor para o bem-estar das 
pessoas e para o desenvolvimento do nosso país.  

Fique bem, pela sua saúde e de todos os Açorianos! 

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
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ENTRE AS CONSEQUÊNCIAS 
POSITIVAS DA ATUAL PANDEMIA, 

UMA TENDÊNCIA QUE APONTA 
PARA A REDUÇÃO DO ESTIGMA 

ASSOCIADO À DOENÇA MENTAL 
E AOS PROBLEMAS DE 
SAÚDE PSICOLÓGICA.
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FÉRIAS: PORQUE AS QUEREMOS?

O ano de 2020 trouxe-nos um desafio comum a todos nós: lidar 
com o inesperado, o incerto e todos os medos e receios que 
acompanham as dúvidas e as incertezas. Lidar com esta realidade 
obriga-nos a realizar um esforço acrescido quer ao nível familiar 
e social, quer ao nível profissional e, para muitos de nós, confere 
também a necessidade de reajustarmos as tão desejadas férias de 
verão! E porque as queremos ou devemos querer?

Todos sabemos que o stresse, nomeadamente o laboral, tem um 
impacto negativo na nossa saúde física (aumento da tensão arterial, 
doenças cardíacas, problemas intestinais e perturbações do sono) 
e psicológica (irritabilidade, problemas de memória, ansiedade, 
depressão). Para evitarmos esses efeitos, é imprescindível 
reservarmos algum tempo para carregarmos baterias e proporcionar-
nos momentos de prazer e descontração. Com efeito, vários estudos 
confirmam que as férias não só reduzem o stresse e os efeitos a ele 
associados, como também aumentam a nossa produtividade quando 
voltamos ao trabalho, o nosso bem-estar subjetivo e a satisfação 
com a vida.

Por esse motivo, apesar das medidas de restrição, da evolução 
incerta do desconfinamento e da necessidade de ajustarmos as 
nossas expetativas face a umas férias diferentes das previstas, elas 
poem e devem ser gozadas com prazer e tranquilidade.

Sejamos prudentes e responsáveis e continuemos a cuidar da nossa 
saúde e da dos outros, mantendo as medidas de proteção no combate 
à COVID-19, mas lembremo-nos que férias são férias! Mesmo 
com os condicionalismos necessárias e com a possibilidade de as 
passarmos em casa, proporcionemos as alterações típicas deste 
período do ano: mudemos as rotinas e os horários, aproveitemos a 
ausência de obrigações escolares e/ ou profissionais e realizemos 
atividades que nos permitam relaxar e apreciar a vida. Afinal nós, 
açorianos, temos a sorte de podermos desfrutar de uma beleza 
natural única: aproveitemo-la!

Fique bem, pela sua saúde e a de todos os Açorianos!

Um conselho da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses
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Paula Domingues
Vogal da Delegação Regional dos Açores
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APESAR DAS MEDIDAS
 DE RESTRIÇÃO, DA 

EVOLUÇÃO INCERTA DO 
DESCONFINAMENTO E DA 

NECESSIDADE DE AJUSTARMOS 
AS NOSSAS EXPETATIVAS FACE 

A UMAS FÉRIAS DIFERENTES 
DAS PREVISTAS, ELAS POEM E 

DEVEM SER GOZADAS COM
 PRAZER E TRANQUILIDADE.

”
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É-SE RACISTA QUANDO SE PERMITE 
QUE O RACISMO CONTINUE

Pergunto-me se não teria sido mais importante conhecer, reflectir e 
debater alguns aspectos ligados ao colonialismo na escola, nas aulas de 
História, do que a Lei das Sesmarias e outras que tais.

Era o meu primeiro ano enquanto psicóloga e trabalhava numa 
associação de solidariedade e desenvolvimento local em bairros sociais. 
Sou então atendida num café do bairro e oiço o dono do estabelecimento 
dizer a uma criança negra: “Vá, vai-te lá embora.” E a criança foi. Fiquei 
surpreendida, mas confesso que, inicialmente, nem associei o episódio a 
racismo. Só me dei conta do que estava em causa quando o dono, vendo 
a minha perplexidade, se justificou dizendo: “Sabe, eles mataram o meu 
irmão em África.”

Esta é a parte em que adoraria dizer que intervim em favor da vítima, 
que me insurgi na defesa dos direitos de uma criança, que contra-
argumentei o injustificável. Mas, escolhi justamente este episódio em 
particular, para vos contar que fiquei sem reacção. Nem sei se esta 
criança terá compreendido o motivo pelo qual não foi atendida. Se 
entendeu, não sei como se terá sentido.

Eu fiquei, mais tarde, com a sensação que, com o meu silêncio, “escolhi” 
sem querer o lado do opressor. Assim me senti eu. Terá ela sentido o 
mesmo?

A maioria das pessoas considera que o racismo é uma atitude, crença ou 
comportamento. Mas não é! O racismo é intrinsecamente institucional. 
Essencialmente é uma hierarquia socioeconómica criada, há meio 
milénio, para justificar a desvalorização, desumanização, exploração, 
violação e homicídio por via da escravatura. Há 500 anos não existia 
o conceito de raça. Como veio a ser comprovada pela ciência, esta 
invenção (raça) carece de base biológica, fisiológica e genética. Nesta 
conjectura, qualquer um de nós, não precisa de ser um/a racista para ser 
racista. É-se racista, quando se permite que o racismo continue, ainda 
que de forma passiva. Foi o meu caso, naquele dia no café.

Mais recentemente, em 2019, ao assistir à peça de teatro Os Filhos 
do Colonialismo do Hotel Europa, tomei conhecimento que, na então 
província de Angola, existia o “registo de nascimento de indígena”, no 
qual constava um desenho de um bebé com rabo de macaco. Não tenho 
palavras para descrever a repugnância que senti, causada pela imagem 
projectada. Pergunto-me se não teria sido mais importante conhecer, 
reflectir e debater alguns aspectos ligados ao colonialismo na escola, 
nas aulas de História, do que a Lei das Sesmarias e outras que tais.

Lutar contra esta forma de discriminação de seres humanos, implica 
compreender melhor a sua origem e como tem sido possível a 

continuidade da sua propagação ao longo dos anos, de forma mais ou 
menos subtil. Nesse sentido, e em matéria de educação, é importante 
que todas as crianças e jovens no espaço escolar conheçam bem 
a História, tenham formação e oportunidade de reflectir e debater 
questões relacionadas com os direitos humanos e interculturalidade, e 
que beneficiem de um treino explícito de competências socioemocionais, 
nomeadamente no âmbito da consciência social. Compreender o que 
os outros sentem, ser capaz de se colocar no lugar do outro e apreciar 
e interagir positivamente com diferentes pessoas e grupos devem 
ser aspectos trabalhados, de forma continuada, ao longo dos anos de 
escolaridade.

Conhecer a história é importante! Não como forma de expiação e 
recriminação por aquilo que aconteceu, mas para reduzir os erros 
cometidos no passado e preparar melhor o futuro. Para evitar a 
banalidade do mal de que nos fala a Hannah Arendt, muitas vezes 
associada à institucionalização de uma prática de discriminação, neste 
caso secular. Para, de uma vez por todas, se parar de dizer que não 
há racismo em Portugal! Não fazer nada para compreender as origens 
do racismo e não promover activamente estratégias para o evitar, é 
silenciosamente apoiar o sistema que sustenta esta opressão de uma 
parte da população.

O problema não está tanto nas componentes abertamente racistas 
e que são facilmente detectáveis. Está nas subtis, nas que passam 
despercebidas. Como para mim teria passado naquele dia no café, não 
fora o dono do mesmo ter-se “justificado” pela sua atitude. Ninguém 
nasce a merecer mais ou menos que ninguém. Todos podemos ser 
agentes anti-racismo e dar o nosso pequeno contributo. Como? Estando 
mais conscientes, defendendo e promovendo activamente os direitos 
humanos e dando o exemplo aos mais novos. Porque ninguém cometerá 

erro maior ao não fazer nada, porque “apenas” pode fazer muito pouco!
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Raquel Raimundo
Presidente da Delegação Regional do Sul

A R T I G OA R T I G O



OUTROS TEMAS PágPág 285 

ROTEIRO DA PSICOLOGIA NOS AÇORES 
O BALANÇO DE DOIS MANDATOS EM 
4500 CARACTERES 

Com a convocação de eleições da Ordem dos Psicólogos Portugueses 
para o dia 27 de Novembro de 2020 terminamos dois mandatos à 
frente da Direção da Delegação Regional dos Açores. Um trabalho 
intenso que teve como missão promover, em cooperação com 
a Direção Nacional, a valorização da Psicologia nos Açores e o 
conhecimento do público sobre as diversas áreas de intervenção 
profissional do psicólogo respeitando as particularidades regionais e 
as necessidades específicas dos membros com domicílio profissional 
nos Açores.   Assumindo a responsabilidade de promover o papel do 
Psicólogo na sociedade e de fazer o  esclarecimento sobre as boas 
práticas que devem proteger todos os consumidores de  serviços de 
Psicologia assumimos como visão ser reconhecida, regionalmente 
e nacionalmente, como uma entidade de referência no domínio da 
valorização da Psicologia, promovendo a diversidade de intervenções 
psicológicas, de forma inovadora, sustentada, mobilizadora dos seus 
membros na procura de respostas eficazes para o desenvolvimento 
da Psicologia e da sociedade açoriana. Foi este o nosso foco ao 
longo dos anos que estivemos à frente dos desígnios da Delegação 
Regional dos Açores cujo balanço agrupamos nos dois tópicos que 
se seguem. 

DESCENTRALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM O PODER 
REGIONAL E LOCAL 
A Delegação Regional dos Açores está integrada num espaço 
geográfico com um estatuto definido pela Constituição da República 
com autonomia política, administrativa e financeira que lhe aufere 
poder decisório sobre respostas às necessidades específicas em 
matéria de interesse para a Região. 

Neste contexto particular, o desenvolvimento de relações de 
proximidade com o Governo Regional (Presidência e diferentes 
Secretarias Regionais ou de entidades como a Inspeção Regional 
do Trabalho) e Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores surgiram desde logo como parceiros privilegiados com 
as quais estabelecemos importantes protocolos e organizamos 
eventos conjuntos para debater os contributos da Psicologia para 
o desenvolvimento da Região. A título de exemplo, dois Encontros 
Regionais de Psicologia da Educação, numa organização conjunta 
com a Direção Regional da Educação.  

Para eles apresentamos pareceres sobre matéria de interesse 
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regional, como foi o caso do Plano Regional de Saúde ou do 
Programa de Prevenção da Depressão (só para mencionar alguns) 
tivemos assento em grupos de trabalho criados pelo governo e no 
Conselho Regional de Saúde. De destacar o importante contributo 
na elaboração do Decreto Legislativo Regional n.º26/2016/A que 
Cria a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde 
Mental que permitiu a integração dos Psicólogos nas equipas de 
saúde mental, a sua presença na equipa de coordenação regional 
assim como o alargamento do conceito de psiquiatria para o de 
saúde mental. 

De destacar outras acções de divulgação da ciência psicológica em 
parceira com entidades do poder local, como Câmaras Municipais de 
diferentes ilhas dos Açores, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional 
de Ponta Delgada, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 
Delgada ou a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e, 
mais recentemente, reuniões com os partidos políticos candidatos 
às Eleições Regionais dos Açores 2020 para apresentação de 
propostas da OPP para as políticas regionais. 
 
VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DO PSICÓLOGO A NÍVEL 
REGIONAL /PROXIMIDADE ENTRE COLEGAS E OPORTUNIDADES 
DE FORMAÇÃO 
As nove ilhas que compõem os Açores apresentam desafios 
particulares, decorrentes da sua dispersão geográfica, que 
condicionam a intervenção dos Psicólogos. Conscientes desta 
realidade fomos uma equipa de Psicólogos de diversas ilhas e de 
múltiplas áreas profissionais o que nos permitiu dar resposta às 
solicitações apresentadas e criar oportunidades nos vários domínios 
de intervenção da Psicologia.  

A presença regular e mensal nos principais meios de comunicação da 
Região teve um impacto incontornável na valorização da identidade 
do psicólogo, intensificada em tempo de pandemia, com publicações 
diárias e atualmente com carácter semanal. 
 
Paralelamente, as visitas institucionais às entidades onde trabalham 
os psicólogos nas diversas ilhas dos Açores contribuíram para 
a valorização do Psicólogo no seio da sua organização e uma 
oportunidade para valorizar a Psicologia e o trabalho desenvolvido 
pela OPP. A realização conjunta das comemorações do Dia Nacional 
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Luz Melo
Presidente da Direção da Delegação Regional dos Açores
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do Psicólogo e as acções de sensibilização desenvolvidas no âmbito 
da campanha “Depressão. Vamos agir” em todo o arquipélago dos 
Açores constituírem dois exemplos de como é possível fazer mais 
quando nos unimos enquanto grupo profissional e nos mobilizamos 
para uma causa nobre em prol da população dos Açores.  

Os dois Congressos Regionais realizados constituíram momentos 
marcantes na valorização da ciência Psicológica nos Açores, 
consolidaram a relação com os poderes existentes em diferentes 
áreas societais, com profissionais de diversas áreas de saber e 
contribuíram para a aproximação entre os Psicólogos.  
 
No momento de despedida acreditamos que fizemos muito, mas 
temos consciência que ainda muito está por fazer. Fica a certeza 
que foram construídos os alicerces e as pontes para a valorização 
da Psicologia e dos Psicólogos Açores.  

Bem haja a todos que contribuíram para isto acontecer. Muito 
obrigada!  
 

ASSUMINDO A 
RESPONSABILIDADE DE 
PROMOVER O PAPEL DO 

PSICÓLOGO NA SOCIEDADE E 
DE FAZER O  ESCLARECIMENTO 
SOBRE AS BOAS PRÁTICAS QUE 

DEVEM PROTEGER TODOS 
OS CONSUMIDORES DE  

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 
ASSUMIMOS COMO VISÃO SER 

RECONHECIDA, REGIONALMENTE 
E NACIONALMENTE, COMO UMA 
ENTIDADE DE REFERÊNCIA NO 

DOMÍNIO DA VALORIZAÇÃO 
DA PSICOLOGIA

”
”
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HOJE É DIA DE ELEIÇÕES, DIA DE 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

Poucos se lembrarão do que é viver num tempo de ditadura, do 
tempo longínquo anterior ao dia 25 de abril de 1974. Ou, talvez, 
muitos dos que se recordam, já apresentam algumas limitações 
físicas que lhes impedem de exercer o seu direito de voto. Por 
vezes, ou vezes demais, só valorizamos o que é importante na vida 
quando algo nos falha ou surge a ameaça de perdermos algo que é 
significativo para nós.  

Relativamente à política nota-se um crescente desinteresse face ao 
exercício do direito de voto, que é o mesmo que dizer à liberdade 
pessoal, à possibilidade de exercermos o nosso poder enquanto 
cidadãos adultos e capazes de exprimir a nossa opinião sobre o que 
é melhor para a sociedade onde nos inserimos.  

Este é um fenómeno complexo para o qual a Psicologia Social – que 
se focaliza no estudo como os indivíduos respondem aos estímulos 
sociais - e a Psicologia Política – campo da Psicologia interessado 
no modo como as pessoas pensam os fatores políticos e as 
consequências dessa forma de pensar sobre o seu comportamento 
político – podem dar algum contributo explicativo. 

A “difusão de responsabilidade” corresponde a um dos vários 
processos e factos que poderão contribuir para a desmobilização 
que se assiste atualmente, na medida que segundo a ciência 
psicológica se caracteriza por um processo que conduz um indivíduo 
a assumir menos propensão para se considerar responsável por 
uma ação (votar) ou inação (não votar) devido à presença de 
outros. O processo assume várias formas de que para este contexto 
se destacam duas: o indivíduo é apenas um dos observadores do 
processo ou alinha o seu pensamento pelo suposto pensamento de 
grupo, do tipo “não é o meu voto que irá fazer a diferença” ou “não 
vale a pena votar porque vai continuar tudo igual”. Em última análise, 
a responsabilidade dos resultados eleitorais será sempre do outro. 
 
Hoje é um dia importante, historicamente pela possibilidade que nos 
ofereceu o 25 de abril de exercermos o direito de voto de forma livre 
mas talvez, mais importante ainda (?) porque nos permite exercer 
um dos valores mais importantes da humanidade: a liberdade - “o 
homem ser capaz de escolher o que ele próprio vai causar” tal como 
a define Ortega y Gasset. 
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Luz Melo
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ESTE É UM FENÓMENO 
COMPLEXO PARA O QUAL A 

PSICOLOGIA SOCIAL – QUE SE 
FOCALIZA NO ESTUDO COMO OS 

INDIVÍDUOS RESPONDEM AOS 
ESTÍMULOS SOCIAIS - E A 

PSICOLOGIA POLÍTICA – CAMPO 
DA PSICOLOGIA INTERESSADO 
NO MODO COMO AS PESSOAS 

PENSAM OS FATORES POLÍTICOS 
E AS CONSEQUÊNCIAS DESSA 
FORMA DE PENSAR SOBRE O 

SEU COMPORTAMENTO 
POLÍTICO PODEM DAR ALGUM 

CONTRIBUTO EXPLICATIVO. 

”
”
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CULTIVAR A CRIATIVIDADE 

Temos vivido tempos desafiantes. Será também desafiante a próxima 
década. Pandemia(s), alterações climáticas, crise(s) económicas, 
migrações  e um tempo limite para mudar radicalmente o nosso 
modo de vida.

Para responder a estes desafios, estamos conectados como nunca 
antes estivemos, com recursos, conhecimento e capacidade de atuar 
sem precedentes.

Precisamos de novas respostas e novos comportamentos. A 
nível individual, em família, nas escolas e nas empresas. Para as 
encontrar precisamos trabalhar colaborativamente e ser criativos. 
Muito criativos. 

Sabemos no entanto diz-nos a investigação cientifica- que os 
nossos estudantes de hoje são menos criativos do que os de há 
umas décadas atrás, e que as crianças tornam-se menos criativas à 
medida que se tornam mais velhas. Temos medo de errar, tememos 
a critica, tornámo-nos menos resilientes.

De forma a  contrariar esta tendência, conscientes que a criatividade 
é uma competência que pode ser desenvolvida, a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses e  a TORKE CC criaram uma ferramenta 
online, baseada em evidências científicas na área da Psicologia e da 
Criatividade, que promove a reflexão sobre o potencial criativo das 
pessoas e das organizações.

A criatividade está diretamente relacionada com o bem-estar e a 
produtividade e está presente potencialmente em cada um de nós.

O CREATIVE YOU® permite compreender o potencial criativo das 
pessoas e das organizações. Poderá ser um ponto de partida para 
criar novas respostas a velhos problemas e para aprender a viver 
sem medo os desafios que nos esperam.

2 6 . 1 0 . 2 0 1 9  |  D I Á R I O  D E  C O I M B R A

Cristina Quadros
Presidente da Delegação Regional do Centro
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DIZ-NOS A INVESTIGAÇÃO 
CIENTIFICA- QUE OS NOSSOS
 ESTUDANTES DE HOJE SÃO 

MENOS CRIATIVOS DO QUE OS 
DE HÁ UMAS DÉCADAS ATRÁS, E 

QUE AS CRIANÇAS TORNAM-SE 
MENOS CRIATIVAS À MEDIDA QUE 

SE TORNAM MAIS VELHAS.

”
”
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