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“Há life coaching que não é feito 
por psicólogos e isso é um perigo”
Francisco Miranda Rodrigues O 
bastonário dos Psicólogos recorda que 
continuam a existir 30 psicólogos para 14 
mil reclusos, num país onde a taxa de 
reincidência ronda os 50 por cento

O bastonário da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, diz que há 

psicólogos a mais em determinadas 

áreas mas também há ainda muitas 

lacunas por preencher: nos 

serviços prisionais, nos centros de 

saúde e nas escolas. Deixa o 

exemplo do Reino Unido que 

contratou psicólogos para 

trabalhar em políticas públicas e 

com isso conseguiu uma poupança 

de mil milhões de euros. Por m, 

alerta para os não-especialistas que 

estão a fazer life coaching. 

Em dez anos de Ordem dos 

Psicólogos, quais são os desafios 

que a classe enfrenta agora? 

O maior dos desa os tem a ver com 

a valorização dos actos que os 

psicólogos praticam, pese embora 

tenha havido um claro 

reconhecimento da pro ssão. E o 

facto de termos uma pressão muito 

grande em termos do número de 

psicólogos existentes face ao 

contexto: a condição de um país, 

que não é um país rico, e um país 

onde a psicologia é uma ciência 

aplicada há poucos anos também. 

A psicologia existe, em termos de 

formação, desde o nal dos anos 

60 através de uma instituição 

privada. As instituições públicas só 

nos anos 80 é que começam os 

primeiros cursos em Portugal de 

psicologia. 

Fala de uma pressão do número 

de psicólogos. Há psicólogos a 

mais? 

Há psicólogos a mais em 

determinadas áreas face àquilo que 

são as oportunidades de trabalho 

que neste momento existem. Há 

uma espécie de desfasamento. 

Temos 30 cursos de psicologia em 

Portugal e isso coloca-nos num 

patamar bastante cimeiro quando 

nos comparamos, por exemplo, 

com outros países da Europa. 

Deviam existir menos cursos? 

Das duas, uma: ou conseguimos 

passar a ter uma aceitação por 

parte de entidades empregadores 

muito, mas muito acima do que 

acontece noutros países, ou este 

número em permanência de 

pro ssionais a quererem entrar na 

pro ssão é difícil de concretizar. 

Algo tem de ser feito. Se a maior 

parte dos psicólogos acaba por ser 

orientada, pelo seu percurso 

formativo, para trabalhar na área 

clínica e na saúde isto é realmente 

incompatível com a realidade do 

país. Há muito mais necessidade e 

começa a haver uma muito maior 

procura nas áreas ligadas ao 

trabalho e às organizações. E é 

onde, em termos de oportunidades 

de futuro, podem vir a existir mais 

perspectivas de mais rápido 

crescimento. Porventura, poderá 

vir a acontecer dentro de uns anos 

largos que não agora. 

Mas os psicólogos ganharam 

algum espaço e têm maior 

intervenção em várias áreas. 

Por exemplo na educação. 

Nos últimos quatro anos 

desenvolveram-se muito as 

condições dos psicólogos nas 

escolas. Veri cou-se um maior 

número de psicólogos e uma 

entrada signi cativa de psicólogos 

nas escolas face aos existentes 

anteriormente. 

É possível quantificar? 

Estamos a falar de um crescimento 

a rondar os 30 por cento. Foram 

mais de 300 psicólogos que 

entraram nas escolas públicas 

portuguesas nos últimos anos. Mas 

não signi ca que estejam 

ultrapassados os constrangimentos 

ao exercício da pro ssão. Signi ca 

apenas que melhoraram as 

condições. Muitas vezes olha-se 

para o psicólogo associado à 

remediação de situações. No 

entanto, por exemplo, no caso do 

bullying, o mais importante do 

trabalho do psicólogo é o da 

prevenção. É o trabalho de 

prevenção com grupos. É o 

com esta dimensão de actuação e 

num período onde muitas 

transformações estão a acontecer 

nas escolas simultaneamente, faz 

com que agora que muito visível 

um conjunto de outras 

necessidades. 

São precisos, então, mais? 

Sim. E nesse aspecto há um 

alinhamento da visão e avaliação 

da situação até do próprio 

Governo. 

Quantos existem agora? 

Cerca de 1200. O reforço foi muito 

feito à custa de fundos 

comunitários. Uma das 

preocupações é que após o m dos 

fundos comunitários eles se 

mantenham, porque há 

necessidades permanentes que é 

preciso assegurar. Os pro ssionais, 

embora já não estejam na situação 

precária como estavam há três 

anos, porque passaram a ser feitas 

reconduções, a verdade é que a 

regularização através do 

mecanismo extraordinário de 

regularização de precários ainda 

não está totalmente concluída. 

E na reinserção social como está 

o panorama? 

Dos cerca de 30 pro ssionais que 

trabalhavam em part-time no 

sistema prisional, apenas metade 

melhorou a sua condição. Para 14 

mil reclusos há 30 psicólogos, 

sendo que a taxa de reincidência 

ronda os 50 por cento. Havia 

intenção e terá sido lançado um 

concurso para os chamados 

técnicos de reinserção social. 

Muitos deles vêm da área da 

psicologia ou são psicólogos. A 

questão é que todos concordam 

que é necessário um reforço de 

psicólogos, mas não é prioridade. 

Nos círculos políticos é preciso 

haver quem queira apostar em 

medidas de médio longo e prazo. 

Ou então o país é que sai 

Entraram mais de 
300 psicólogos nas 
escolas públicas 
nos últimos anos, 
mas ainda há 
precariedade

Entrevista
Sónia Trigueirão

trabalho de prevenção nas políticas 

da escola. E felizmente a evolução 

nos últimos dois anos foi de 

colocar o psicólogo não tanto na 

intervenção individual remediativa 

mas numa intervenção ao nível de 

apoio à gestão da comunidade 

educativa. Nesse aspecto está a 

evoluir francamente bem. Mas o 

facto de se colocar os psicólogos 
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prejudicado. As decisões são 

tomadas com base no que as 

pessoas valorizam no imediato. 

Em que áreas mais podem os 

psicólogos intervir? 

Nas políticas públicas. Temos 

vindo a alertar os decisores de que 

esse é um lão por explorar. Há 

poucos países a investir nisto, mas 

está a crescer a aposta na 

psicologia social e não só. 

Como assim? 

Estamos a falar de coisas muito 

simples. Por exemplo, sabemos 

que as pessoas tendem a querer 

pertencer a grupos, somos animais 

sociais. Podemos usar esse 

conhecimento para o bem comum 

e individual. Se temos di culdade, 

por exemplo, em que as pessoas 

cumpram com uma determinada 

responsabilidade, que por razões 

diversas, se esquecem ou não 

valorizam, podemos ajudar a que 

as pessoas cumpram. 

Pode explicar melhor? 

Por exemplo, o pagamento de uma 

taxa ou um imposto. Se zermos 

chegar a informação que 80 ou 90 

por cento das pessoas paga a 

tempo e horas, está estudado que 

mais pessoas o fazem. Basta pôr, 

por exemplo, uma frase na carta 

que é enviada. O Governo britânico 

tem uma equipa multidisciplinar 

muito grande onde tem psicólogos 

e até antropólogos. E o que fazem é 

correr as políticas públicas todas à 

procura de e ciência, pegando nos 

conceitos da psicologia e testando 

a sua aplicação. Estas intervenções 

no Reino Unido zeram com que se 

alcançasse uma poupança para o 

erário de mil milhões de euros. E 

nós esperamos o quê? 

E nas empresas? Esse caminho 

está a ser feito? 

Não há muitas empresas em 

Portugal que tenham psicólogos 

para trabalhar a dimensão da 

saúde. Mas já há em áreas de 

optimização do desempenho, a 

preparar dinâmicas de equipas 

para desenvolver e ciência e a 

ajudar pessoas a desenvolver 

competências e a trabalhar as 

lideranças. Também há empresas 

que têm psicólogos para ajudar em 

processos de transformação de 

empresas. Outra área é na 

capacitação das pessoas para 

ajudar na performance individual. 

O coaching...  

Aliás, por vir com esse rótulo tem 

permitido que outras pessoas que 

não são psicólogos e que não têm 

competências se ponham a 

inventar e a fazer de conta que o 

sabem fazer. É preciso alertar as 

pessoas para isto. O problema é 

quando se entra no chamado life 

coaching. É importante que para 

este tipo de actividade as pessoas 

saibam que devem procurar um 

pro ssional que esteja 

devidamente reconhecido. 

Criámos o coaching psicológico. É 

uma metodologia desenvolvida 

pela psicologia. Um pro ssional 

que não tem a formação básica não 

sabe o mínimo para identi car 

exactamente o problema da 

pessoa. É um perigo o recurso a 

pro ssionais que não estejam 

devidamente reconhecidos e não é 

por organizações internacionais 

privadas.

Passar das palavras aos actos. É o 

que defende o bastonário da 

Ordem dos Psicólogos quando o 

assunto chega à colocação de 

profissionais nos centros de 

saúde. 

Na área da saúde, 

nomeadamente no Serviço 

Nacional de Saúde, como está 

a contratação de psicólogos? 

Acho que a grande evolução que 

existiu na Saúde foi do discurso. 

Não só nas palavras mas também 

na forma como se olha para a 

pro ssão. Toda a gente já aceita a 

ideia de que é preciso psicólogos 

nos centros de saúde. A questão é 

colocá-los. 

Tem falado em atraso nos 

concursos. 

O atraso é enorme e exige-se que 

se actue. Acho que é inadmissível, 

e já disse isto ao Governo e aos 

grupos parlamentares, que se 

esteja à espera da conclusão de 

um concurso que começou há 

dois anos. É um concurso para 40 

psicólogos. Não estamos a falar 

de mil ou dois mil. Tenho de dizer 

que se há dois anos eu disse e 

rea rmo foi histórico o facto de 

se ter aberto, passado 20 anos, 

um concurso e pela primeira vez 

estar a abrir-se um concurso para 

integrar pessoas numa carreira 

nos cuidados de saúde primários. 

E não aconteceu ainda nada. E só 

depende de uma acção 

administrativa por parte do 

Governo. 

Qual o papel de um psicólogo 

nos centros de saúde? 

Absolutamente estratégico para o 

sistema. Os cuidados de saúde 

primários têm um papel 

altamente relevante ao nível dos 

programas de prevenção. Ainda 

há um desconhecimento sobre as 

várias dimensões desse papel. O 

papel do psicólogo devia ser, do 

ponto de vista estratégico, muito 

mais de prevenção. Da 

participação nos tais programas 

de prevenção. Por exemplo, 

quando falamos de prevenção ao 

nível da diabetes. Está previsto 

“Não existem mais de 250 psicólogos  
nos centros de saúde”

que os psicólogos tenham uma 

intervenção. Há questões 

comportamentais envolvidas em 

certo tipo de diabetes e até no 

facto de se manter a adesão a 

terapêuticas. Hoje em dia é aceite 

que os psicólogos têm de estar 

envolvidos nestes programas, o 

problema depois é que quando 

existe um psicólogo nos centros 

de saúde ele não consegue 

trabalhar nos 20 programas de 

prevenção e ao mesmo tempo 

fazer o trabalho remediativo de 

intervenção individual que lhe é 

referenciado pelo médico de 

família. Por exemplo, na altura 

dos incêndios do pinhal interior 

para aquele conjunto de dezenas 

de centros de saúde, abrangendo 

uma população superior a 100 

mil pessoas, existia um psicólogo. 

Esta é uma realidade que se 

replica por todo o país. Não 

existem mais de 250 psicólogos 

nos cuidados de saúde primários 

em todo o país. 

Essa escassez leva a grandes 

tempos de espera por uma 

consulta? 

Por exemplo, no Alentejo, há ano 

e meio, para uma situação de 

depressão era preciso esperar 

quatro anos. Alguém esperar 

quatro anos por uma intervenção 

é a mesma coisa que dizer que 

não tem intervenção. E há que 

referir que a intervenção de um 

psicólogo vai além da saúde 

mental. Por exemplo, nos 

hospitais, para colocar uma 

banda gástrica é preciso fazer 

uma avaliação que permita 

perceber se a pessoa tem per l ou 

não e se depois, do ponto de vista 

do comportamento, tem as 

condições para ter essa cirurgia. 

Isto é saúde física. 

Há mais situações em que o 

acesso é dificultado? 

Na ADSE. A comparticipação da 

ADSE é de nove euros e acertámos 

um novo valor, há um acordo para 

passar para 14 euros, mas ainda 

não foi aplicado. Além disso, para 

ir a um psicólogo, um bene ciário 

da ADSE tem de pedir a prescrição 

a um médico, é precisa uma 

autorização. Se eu tiver dinheiro 

vou a um privado. É uma barreira 

de acesso. Além disso, as facturas 

são veri cadas manualmente. Nós 

também nos pronti cámos a 

preparar um sistema informático 

para veri car as facturas com 

acesso à nossa base de dados. Do 

nosso lado está tudo pronto há um 

ano.

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

sonia.trigueirao@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

Os psicólogos actuam, por exemplo, na prevenção da diabetes

MANUEL ROBERTO
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Portugueses, ontem, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vindos de Milão. Surto alastra em Itália


