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Mensagem do Candidato a Bastonário

Quando em 2010, integrei a equipa liderada pelo Telmo Mourinho Baptista, e que veio a constituir os
primeiros órgãos sociais da OPP, tive o prazer de coordenar o programa eleitoral de então. Em 2013,
voltei a fazer essa coordenação, com um programa ainda mais ambicioso e exigente, que deu corpo
ao trabalho feito nos últimos 3 anos. É um trabalho de que me orgulho de ter feito parte. Nestes dois
mandatos, tomámos a iniciativa de propor o maior escrutínio possível do cumprimento dos programas
que apresentamos e que foram escolhidos pelos psicólogos e psicólogas portugueses. Os nossos Planos
de Actividades e Orçamentos, bem como os Relatórios e Contas, detalhados e com leituras simplificadas
em simultâneo, são um bom exemplo disso. E cumprimos! O que nos propomos a fazer cumprimos, no
respeito pelo mandato que nos foi confiado .
Estamos numa nova fase da vida da OPP. Hoje a OPP dispões de condições e de uma estrutura física, de
recursos humanos e do envolvimento dos psicólogos e psicólogas que não existia em 2013, muito menos
em 2010, o que nos permite agora ser mais ousados no domínio da intervenção política, económica e
social.
Para este novo desafio, um Programa Eleitoral 2017-2020, na sequência do Plano de Acção que
apresentámos, alicerçado em 7 ideias e 4 eixos estratégicos, convidei a nossa colega Sofia Ramalho,
também candidata a Vice-presidente da Direcção Nacional para a sua coordenação.
O nosso compromisso com os/as Psicólogos/as é grande como é a nossa motivação de continuarmos a
afirmar os psicólogos, contribuindo para o envolvimento de todos os membros da OPP, no desenvolvimento
da profissão e das condições de trabalhos dos/as Psicólogos/as e do melhoria da acessibilidade dos
cidadãos portugueses aos serviços prestados pelos/as psicólogos/as.
Este é um Programa ambicioso, fiel à ideia de uma Ordem cada vez mais próxima e forte.
Este é um Programa para Mobilizar os Psicólogos!
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Leandro Almeida
MANDATÁRIO E CANDIDATO
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ESPECIALIDADE DO COLÉGIO DE
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

“O Francisco Miranda Rodrigues é a pessoa certa para nos
liderar nos próximos 4 anos. Além de ser uma pessoa com um
vasto conhecimento da actual situação dos psicólogos e da
Psicologia, continua a surpreender-me a sua capacidade de
trabalho, de organização e, essencialmente, de mobilizar os
psicólogos. O Francisco Miranda Rodrigues tem uma enorme
capacidade de ‘estar onde tem de estar’ e onde é necessário
estar para defender e promover o papel dos psicólogos.”

Telmo Mourinho Baptista
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HONRA

Francisco Miranda Rodrigues
CANDIDATO A BASTONÁRIO DA OPP

“Não podemos correr o risco de perder o que tão duramente
conquistámos. Este não é o tempo de aventuras, é o tempo da
consolidação e do desenvolvimento. (...) Desejo uma Ordem
cada vez mais forte, e sei que esta lista é a certa para levar a
cabo esta tarefa.”

Tânia Almeida
MANDATÁRIA DA JUVENTUDE

“Votar na lista ‘Mobilizar os Psicólogos’ é acreditar numa
Ordem próxima que procura o envolvimento dos Psicólogos
mais jovens para continuar a afirmar a nossa classe.”
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Iniciativas e Eventos ‘Mobilizar os Psicólogos’
Porque acreditamos que o futuro da Ordem passa pela contínua mobilização dos Psicólogos, ao longo da campanha realizámos
e continuaremos a realizar eventos de partilha e construção conjunta deste projecto. Brevemente, serão anunciados novos
eventos.

“Torna-se imperativo dar a todos os indivíduos não só a possibilidade efetiva máxima de
participação em todo o poder explícito, mas também a esfera mais extensa possível da vida
individual autónoma.”
Cornelius Castoriadis

BRAGA
PORTO
14 julho
16 setembro
3 novembro
8 novembro
16 novembro
18 novembro
24 novembro
3 dezembro
Jantar de
Encerramento
de Campanha

LISBOA
12 julho
20 setembro
11 novembro
15 novembro
21 novembro
22 novembro
(Psicoterapia)
22 novembro
(Instituições Sociais)
28 novembro
3 dezembro
Almoço de
Encerramento
de Campanha

21 setembro
2 dezembro

AMARANTE

CHAVES

18 novembro

17 novembro

BRAGANÇA

VILA REAL

4 novembro

PENAFIEL

27 outubro

8 novembro

VISEU
7 novembro

GAIA

GUARDA

16 novembro

19 outubro

AVEIRO

SEIA

25 outubro

21 julho

COIMBRA

COVILHÃ

22 setembro
21 novembro
Apresentação
do Programa

16 novembro

ENTRONCAMENTO
9 novembro

ÉVORA
9 novembro

CALDAS
DA RAINHA
23 novembro

BEJA
10 novembro

SETÚBAL
19 julho

ALGARVE
25 julho (Faro)
2 novembro (Faro e Loulé)
7 novembro (Vila Real Sto. António)

AÇORES
19 setembro (Ponta Delgada)
23 novembro (Terceira)
24 novembro (S. Miguel)
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Introdução
12 de abril de 2010 – Eleito o 1º Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e respetiva Direção. Com
apenas 6 anos de vida, esta Associação
Profissional, ainda jovem, deu já vivas
provas da sua enorme capacidade de
promover, regular e salvaguardar os interesses de todos e de cada um dos/as
Psicólogos/as Portugueses.
Durante 6 anos, a OPP dedicou-se cuidadosamente à criação dos alicerces
básicos, do solo e das fundações de
uma casa comum. Cuidar desta casa
comum significou, desde o seu início,
o envolvimento e o comprometimento
com todos os/as psicólogos/as portugueses, numa dimensão de processo,
que incluiu a regulação do exercício,
de acordo com normas éticas e deontológicas e a apresentação e promoção
dos/as psicólogos/as e do seu papel na
sociedade.
Os desafios a esta edificação foram
muitos, como quando chove e o solo se
expande e quando o sol intenso o faz
contrair largos centímetros. Foi então
necessário oferecer a segurança e a
estabilidade às fundações, ao introduzir
longas colunas verticais, os pilares, sob
o solo. Esses pilares ou eixos estratégicos, sobre os quais a OPP assentou
toda a sua ação, implicou que esta cuidasse o acesso à profissão, se preocupasse com a qualificação e o emprego,
assumisse o permanente desenvolvimento e inovação da profissão e assumisse uma cada vez maior proximidade
com os seus membros. As fundações
da OPP, na verdade, souberam apoiar-se
nestes pilares estratégicos, em lugar do
solo instável.

Nestes 6 anos de atividade, a OPP passou a estar representada em diversos
fóruns e estruturas decisivas nas áreas
de intervenção dos/as psicólogos/as,
bem como foi construindo pontes com
as entidades e órgãos decisores nestas
matérias, o que lhe permite, hoje, ter um
papel e um espaço de intervenção determinantes e com influência no dia-a-dia dos/as psicólogos/as.

É o tempo de abrirmos um novo ciclo
de crescimento e de confiança, com
resultados visíveis na atratibilidade dos
cidadãos, dos empregadores e dos poderes sociais e políticos. É o tempo de
conquistarmos uma profissão cada vez
mais prestigiada e mais credível. É, pois,
o tempo dos desafios corajosos, das
mudanças arrojadas e de conquistar o
futuro. É o tempo de vencer situações
excecionais!

06 de dezembro de 2016 - Alicerçados
num novo projeto, de olhos postos no
futuro, a lista Mobilizar os Psicólogos,
acredita que esta sólida fundação é o
que os/as psicólogos/as necessitam
para transmitir confiança a esta e às
próximas gerações de psicólogos. A natureza naturalmente instável do nosso
solo, isto é, do contexto socioprofissional, cultural e económico atual em que
esta classe profissional se insere, traz
mais e longos desafios, mais exigências
de reforço e de estabilidade dos pilares essenciais da OPP, bem como mais
exigências de novas estratégias e soluções, nas quais possamos continuar
a edificar uma profissão válida, digna e
reconhecida socialmente.
Assumir-nos-emos como classe profissional determinante para a resposta aos
principais desafios societais que enfrentamos!
Não é, por isso, o tempo de rutura, de pôr
tudo em risco, mas de seguir caminho,
com confiança, resiliência e com bom
senso, estratégias mais coerentes e uma
equipa vinculada e coesa. Também não
é o tempo das promessas fáceis, mas
sim dos desafios que se demonstraram
e demonstrarão viáveis e exequíveis.

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
VOTE LISTA C

Mobilizar os Psicólogos (MOP)
www.mobilizarospsicologos.com
www.facebook.com/mobilizarospsicologos

8

O Projeto Mobilizar os Psicólogos
Mobilizar os Psicólogos é um projeto
assumidamente colaborativo e participativo, que pretende Mobilizar os Psicólogos e a sociedade à volta da Psicologia, facilitando a participação de todos
nas mudanças que os/as psicólogos/as
e a Psicologia, os cidadãos e a Sociedade precisam.

É um projeto que ambiciona mais e novas linhas de diálogo, de participação e
de orientação para a ação, promotoras
da proximidade e da coesão entre os/
as psicólogos/as e entre estes e os diferentes contextos e comunidade envolvente, traduzidos numa maior força
junto das estruturas e ideais socioculturais, económicos e políticos.

C A N D I D AT O S
Direcção Nacional (11)

Francisco
Rodrigues
(Bastonário)

Isabel
Trindade

Por uma Ordem Próxima e Forte!

(Vice-Presidente)

Sofia
Ramalho
(Vice-Presidente)

O que nos Inspira

Teresa L.
Faria
(Vogal)

Somos motivados por uma Ordem Profissional de qualidade, como alicerce do progresso e do bem-estar psicológico, pessoal, profissional e social de todos os/as
psicólogos/as e dos cidadãos portugueses.

Teresa
Espassandim
(Vogal)

Renata
Benavente
(Vogal)

Susana A.
Lopes

A nossa Missão

A nossa Visão

Uma diversidade de Psicólogos, de
Áreas de intervenção e de Contextos
- uma Missão Comum!

Contribuir construtivamente para o planeamento estratégico e afirmação do
exercício profissional da Psicologia, em
Portugal e no Mundo.

(Vogal)

Promover, junto de cada psicólogo/a,
uma cultura de estímulo à construção
do seu projeto de vida pessoal e profissional, com respeito pelas respetivas
necessidades de diferenciação e de especialização.

(Suplente)

A grande Missão do projeto Mobilizar
os Psicólogos é fazer a diferença na
vida dos/as psicólogos/as e da sociedade, conduzindo mudanças fulcrais
necessárias, positivas e duradouras,
transformando os desafios socioprofissionais em oportunidades de afirmação,
as potencialidades da intervenção psicológica em evidências e a identidade
e os talentos dos/as psicólogos/as em
sucessos.
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Sandra
Serrano
Miguel
Oliveira
(Vogal)

Paulo
Cunha
Pedro
Almeida
(Suplente)
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Um Projeto, mais do que uma Visão
para os próximos 4 anos!
Uma visão promotora e preventiva:
procuraremos afirmar o papel dos/as
psicólogos/as na Promoção do Desenvolvimento e na Prevenção, como forma de também os impulsionar a focarem a sua atenção e a alocarem a sua
competência profissional na criação
de ambientes saudáveis, centrados no
bem-estar psicológico e psicossocial de
todos: psicólogos, cidadãos, organizações e estruturas sociopolíticas.
Uma visão global e integrada da Psicologia num mundo globalizado: estaremos atentos ao fenómeno da globalização, ao seu impacto no comportamento
humano em geral e, mais especificamente, na atuação prática dos/as psicólogos/as. Preocupar-nos-emos com a
aprendizagem e atualização constante
dos/as psicólogos/as, para melhor responderem aos sucessivos progressos
sociais, culturais e económicos, à inovação tecnológica, e à atual sociedade
do conhecimento.

C A N D I D AT O S
Delegação Regional
Açores (7)

Uma visão descentralizada: assumiremos uma presença empreendedora nas
várias geografias, onde psicólogos e cidadãos estiverem ou queiram estar, procurando adequar a nossa resposta às
diferenças e características regionais e
culturais, às áreas emergentes e/ou em
fase de expansão, e às necessidades e
expectativas dos nossos colegas Psicólogos.
Uma visão para a prosperidade: procuraremos influenciar para que a formação dos/as psicólogos/as aponte ao
futuro, enquanto profissionais capazes
de acompanhar a mudança epocal e de
paradigmas da Psicologia e de se comprometerem na mudança de políticas e
estruturas.
Queremos que a OPP possa crescer pela
sua atratibilidade e pela sua capacidade de inspirar, envolver e mobilizar os
seus membros!

Luz Melo
(Presidente)

Raquel Vaz
Medeiros
(Vogal)

Francisco
Faria
(Vogal)

Marco
Santos
(Vogal)

Paula
Domingues
(Vogal)

Ricardo
Brasil
(Suplente)

Paulo N.
Cabral
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Delegação Regional
Centro (7)

Cristina
Quadros
(Presidente)

Cristina
Silva
(Vogal)

Linda Vaz

Os nossos Valores
Apoiamos a nossa ação em valores essenciais, que funcionam em conjunto e
de forma integrada.
Cooperação e Coesão: trabalharemos
em conjunto, prestando serviços e desenvolvendo projetos e ações em prol
do bem comum de todos os/as psicólogos/as e cidadãos. Enquanto equipa
alargada, com experiência em distin-

(Vogal)

Maria José
Mira

tas áreas da Psicologia e atuando em
contextos profissionais distribuídos por
todo o território, usaremos as nossas
competências, talentos e recursos, individuais e como um todo, para partilhar
responsabilidades, quer pelos serviços
prestados diariamente aos/as psicólogos/as, quer pelas grandes decisões ou
pela resolução de problemas mais complexos. Assumimo-nos nós próprios
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(Vogal)

Sérgio
Viana
(Vogal)

Inês
Madeira
(Suplente)

Susana
Amaral
(Suplente)
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como uma equipa coesa, com um sentido de perseverança face aos desafios
internos e externos, e como fonte mobilizadora da coesão que pretendemos
ver acontecer entre todos e no seio de
grupos de psicólogos/as, pois só esta
coesão será decisiva no alcance e na
força da visibilidade do trabalho e da
imprescindibilidade dos/as psicólogos/
as na sociedade.
Complementaridade: procuraremos estabelecer as melhores parcerias, acordos, linhas de diálogo e de cooperação,
articulação com estruturas socioprofissionais e políticas, nacionais ou internacionais, adotando uma visão sistémica,
uma atitude de profissionalismo e eficácia, e garantindo a necessária relação e
espaço de influência.
Comunicação em rede: adotaremos
uma visão comum que facilitará a integração de ideias, a comunicação e
os níveis de participação de todos os
elementos, e desenvolveremos a consciência da interligação e da interdependência, potenciando o desenvolvimento
de projetos e o trabalho em rede, e o
envolvimento de todos.
Equidade: promoveremos a integração
plena de todos os membros, garantindo qualidade de serviços para todos,
promovendo a paridade de direitos e
deveres, mas garantindo simultaneamente soluções e esforços diferenciados e personalizados, de acordo com
as necessidades e experiências de cada
psicólogo/a, das diferentes realidades e
das particularidades dos contextos de
intervenção e de residência.
Comunidade: promoveremos a proximidade, o sentido de pertença e de estima
mútua e a responsabilidade partilhada,

no compromisso com a nossa missão
comum. Queremos que a filiação seja
valiosa para todos os membros e que
a comunidade OPP seja uma fonte de
incentivo, de orgulho e de obtenção de
ganhos mútuos.
Integridade e Transparência: assumiremos um projeto assente nos valores
humanos, na ética e na deontologia e
desenvolveremos uma cultura de rigor,
exigência e qualidade, para responder
de forma sólida, coerente e credível ao
compromisso de maturação progressiva da identidade da Psicologia e dos/as
psicólogos/as. Partilharemos informações e daremos a conhecer de forma
clara e transparente os objetivos das
nossas ações, os relatórios de contas,
planos e orçamentos e demais trabalho
realizado pela OPP.
Valorização: trabalharemos afincadamente e de maneira efetiva e criativa pela promoção do papel do/a
psicólogo/a na sociedade, pela sua
valorização, reconhecimento e apreço.
Juntos, afirmaremos diariamente a Psicologia e os/as psicólogos/as, nas suas
diferentes áreas de intervenção, em todos os contextos de trabalho e regiões,
na opinião pública e na comunicação
social, investindo com força na publicitação das suas ações e do seu potencial interventivo.

C A N D I D AT O S
Delegação Regional
Madeira (7)

Renato G.
Carvalho
(Presidente)

Cláudio
Sousa
(Vogal)

Carolina C.
Abreu
(Vogal)

Sílvia B.
Cascais
(Vogal)

Magda
Cunha
(Vogal)

Paula
Mesquita
(Suplente)

Marisa
Alexandre
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Delegação Regional
Norte (7)

Eduardo
Carqueja
(Presidente)

Gaspar
Ferreira
(Vogal)

Lúcia F.
Neves
(Vogal)

Sara Costa
(Vogal)

Conhecimento: promoveremos uma
síntese de ciência-profissionalismo, privilegiando o desenvolvimento de projetos e ideias, ações e práticas científica e
empiricamente fundamentadas, através
da seleção e recurso a profissionais especializados e metodologias, técnicas e
instrumentos próprios e de uma constante atualização.
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Tânia
Almeida
(Vogal)

Paula
Gonçalves
(Suplente)

Nuno
Medeiros
(Suplente)
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Qualidade e Excelência: defenderemos
o desenvolvimento organizacional da
OPP, através de uma cultura de melhoria contínua das ações e serviços, do
desenvolvimento de competências para
que cada um dê o melhor de si mesmo,
e de uma cultura de avaliação permanente a todos os níveis, nas diferentes
equipas e com todos os membros. Temos em vista ao aumento da qualidade, eficiência e excelência, promovendo
práticas que simultaneamente potenciem os recursos e garantam a sustentabilidade.

O nosso ADN

O nosso Plano
de Ação 2016-2020
O Plano de Ação da Lista Mobilizar os
Psicólogos é um plano assente numa
estratégia nacional, com implementação regional articulada e comum, de
uma lista única e una a todos os órgãos
nacionais.

C A N D I D AT O S
Delegação Regional
Sul (7)

Raquel
Raimundo
(Presidente)

Ana Meira
(Vogal)

Carla
Fernandes
(Vogal)

ESTE PLANO TEM 7 IDEIAS BASE
PARA A PSICOLOGIA E PARA OS/AS
PSICÓLOGOS/AS:

Rute Galaz
(Vogal)

#1 - Promover a empregabilidade e o
desenvolvimento profissional dos/as
psicólogos/as

Tiago
Lopes Lino
(Vogal)

Rui Lopes
(Suplente)

Colocamos ao serviço o nosso ADN motivacional, dispondo do máximo de nós
em cada uma das nossas ações, inspirando e cumprindo o nosso propósito
enquanto associação profissional.
Estamos conscientes do nosso papel e
posição privilegiada, na linha da frente,
para a promoção, divulgação e transformação da atuação do/a psicólogo/a na
sociedade civil.
Mobilizar os Psicólogos para atuar e
intervir, propicia o contexto para a sua
afirmação e é fundamental para a valorização e dignificação da profissão,
para a sua expansão e reconhecimento
socioprofissional.

#2 - Reforçar e ampliar a influência dos/
as psicólogos/as a nível social e político

Márcio
Pereira
(Suplente)

#3 - Aumentar a proximidade da Ordem
e o envolvimento dos/as psicólogos/as

C A N D I D AT O S
Colégio Especialidade
Clínica e da Saúde (7)

#4 - Melhorar a qualidade dos serviços
da Ordem

David Neto

#5 - Difundir o papel da Psicologia e
dos/as psicólogos/as na sociedade

Sónia
Figueiredo

#6 - Facilitar a inovação e a construção
de redes entre Psicólogos e outros profissionais

Ricardo
Barroso

#7 - Reduzir as assimetrias entre Psicólogos

(Vogal)

(Presidente)

(Secretária)

(Vogal)

Maria João
Barros
Constança
Biscaia
(Vogal)

#1 - Promover a empregabilidade e o
desenvolvimento profissional dos/as
Psicólogos/as

Constança
Paúl

Continuaremos a desenvolver o trabalho inovador que temos feito até aqui,
assumindo o nosso contributo no apoio

(Suplente)

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
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(Suplente)

Ana Teresa
Sustelo
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ao aumento da empregabilidade do
contexto e a individual dos/as psicólogos/as e psicólogas e nos instrumentos
para o seu desenvolvimento profissional contínuo.

#2 - Reforçar e ampliar a influência
dos/as Psicólogos/as a nível social e
político
Somos aquilo que fizermos e formos
capazes que nos reconheçam. Temos
vindo a criar influência e a estarmos
cada vez mais presentes na sociedade
portuguesa. Respondemos cada vez a
mais desafios que nos são colocados
pelo poder político e por inúmeras áreas da sociedade. A nossa presença é
essencial para o reconhecimento crescente da profissão, apoiando e ampliando o trabalho que os/as psicólogos/as e
psicólogas fazem todos os dias. Quanto
mais presentes e próximos, mais identidade profissional teremos, mais coesos
estaremos. Quanto mais coesos mais
fortes. Quanto mais fortes mais influentes. Cada vez mais teremos que assumir o papel proactivo junto do poder
político, como próxima fase do cumprir
de uma missão, em prol do desenvolvimento da profissão e da disponibilidade
de serviços de psicologia aos cidadãos.

ticipada, envolvendo os/as psicólogos/
as que estão no terreno na procura das
melhores soluções. Fazendo de cada
um dos/as psicólogos/as um criador
da sua Ordem e assim fazendo a Ordem
à imagem de cada um dos/as psicólogos/as.

C A N D I D AT O S
Colégio Especialidade
Educação (7)

Leandro
Almeida
(Presidente)

José Tomás
da Silva
(Secretário)

#4 - Melhorar a qualidade dos
serviços da Ordem

Daniela
Mourato
(Vogal)

Fomos a primeira Ordem profissional e
ainda somos a única, que embora apenas com pouco mais de 6 anos, possui
um Sistema de Gestão da Qualidade
certificado. A nossa formação também
é certificada. E o nosso Sistema Informático Integrado ganhou um prémio de
inovação internacional. Não ficaremos
por aqui na busca da melhoria contínua
que todos merecemos. Apostaremos
numa nova fase de qualificação das
pessoas que estão ao serviço da Ordem,
profissionais de grande entrega e com
quem tenho tido o privilégio de trabalhar, dotando-os de melhores condições
para melhor servirem a profissão.
Queremos uma Ordem cada vez mais
inclusiva. Com serviços cada vez mais
personalizados. Com processos simplificados. Queremos mais Ordem, mais
disponível, mais próxima e mais rápida.
No fundo mais eficiente.

Cláudia
Gaspar
(Vogal)

José A.
Costa
(Vogal)

Sofia
Mendes
(Suplente)

Anabela C.
Carvalho
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Colégio Especialidade
Trab. Social e Orga. (7)

Susana
Monteiro
(Presidente)

Cláudia
Ribeiro
(Secretária)

Íris Almeida
(Vogal)

Carla Porto

#3 - Aumentar a proximidade da
Ordem e o envolvimento dos/as
Psicólogos/as

#5 - Difundir o papel da Psicologia e
dos/as Psicólogos/as na sociedade

Queremos afirmar a identidade dos/
as psicólogos/as bem alto. Para isso,
estaremos mais nos locais de trabalho
dos/as psicólogos/as e psicólogas, próximos para escutar, próximos para avaliar, próximos para conhecer, próximos
para intervir. Esta ação tem que ser par-

Ao longo destes poucos anos de vida a
OPP tem dado inúmeras evidências na
sua comunicação, algumas das quais
impactantes e na promoção do papel
dos/as psicólogos/as e psicólogas na
sociedade. Acreditamos que tal como
a intervenção psicológica tem um re-

(Vogal)

Ivone
Almeida
(Vogal)

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
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Sílvia Luís
(Suplente)

Manuel
Oliveira
(Suplente)
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torno em bem estar para os cidadãos
e em euros para o estado português e/
ou organizações, também cada euro investido na comunicação, presença mediática e nas campanhas promocionais,
traz um retorno considerável a médio
prazo, para todos os/as psicólogos/as e
psicólogas. Queremos assim continuar
a desenvolver mais campanhas transversais às várias áreas da Psicologia,
dando mais a conhecer os diferentes
papéis dos/as psicólogos/as. Queremos mais Psicologia e Psicólogos na
sociedade portuguesa.

Queremos uma profissão cada vez mais
respeitada também no que concerne às
condições de trabalho, como forma de
garantirmos a qualidade e a continuidade nas intervenções.

#6 - Facilitar a inovação e a
construção de redes entre Psicólogos
e outros profissionais

Eixo 2. Valorizar a profissão melhorando as condições do seu exercício

Queremos facilitar, dar corpo e estimular as redes de Psicólogos, as comunidades de prática, os grupos de Psicólogos, que proactivamente contribuem
para a partilha de boas práticas, a formação, a intervisão e a supervisão.

ESTAS IDEIAS SERÃO
OPERACIONALIZADAS A PARTIR DE 4
EIXOS ESTRATÉGICOS, AO LONGO DOS
4 ANOS DE MANDATO:

C A N D I D AT O S
Assembleia Representantes
Açores (4)

Patrícia
Alexandra
Santos
Jorge
Aguiar
Leonor F.
Pereira
(Suplente)

Eixo 1. Melhorar o bem-estar dos cidadãos aumentando a acessibilidade aos
serviços prestados por Psicólogos

Eixo 3. Alcançar um serviço de excelência e proximidade aos/as psicólogos/as
Eixo 4. Aumentar o envolvimento e participação dos/as psicólogos/as na vida
da OPP

Lissa
Figueiredo
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Assembleia Representantes
Centro (10)

Íris Guerra
Carlos
Carona
Cristina
Correia
Vera Felício

#7 - Reduzir as assimetrias entre
Psicólogos

A nossa Equipa

A profissão é muito diversa, tem muitas áreas, tem muitas formações.
Queremos uma Ordem que trabalhe de
forma estratégica para que independentemente da origem ou local onde
os/as psicólogos/as ou psicólogas realizem atividade, estes possuam um
igual acesso aos recursos necessários
para o desempenho da sua profissão.
Trabalharemos para isso ao nível das
oportunidades de formação, no início
da carreira e nas transições.

Para a execução deste Plano constituímos uma equipa de psicólogos/as
com diversas experiências, de áreas
geográficas e contextos de atividade
diferentes. Um conjunto de mais de 100
psicólogos/as com sentido de missão,
que partilham destas 7 ideias e orientações estratégicas, estando disponíveis,
para numa lógica de proximidade, prestar o melhor dos serviços a todos os/as
psicólogos/as.
Por uma Ordem próxima.
Por uma Ordem forte.

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
VOTE LISTA C

Carlota
Maduro
Liliana
Ferreira
Daniela
Gonçalves
Cristina
Marques
Maria Paula
Paixão
(Suplente)

Elsa
Oliveira
(Suplente)
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O nosso Programa

C A N D I D AT O S
Assembleia Representantes
Madeira (4)

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA
A candidatura da lista Mobilizar os Psicólogos aos órgãos sociais da Ordem dos
Psicólogos Portugueses (OPP), liderada pelo Francisco Miranda Rodrigues, teve
como meta mobilizar as/os psicólogas/os na construção do seu futuro coletivo.
Esta mobilização começou na construção conjunta e participada do Programa que
se segue, através de sessões realizadas pelas várias localidades e regiões de Portugal, onde as 7 Ideias Chave e os 4 Eixos Estratégicos de Ação serviram de mote
aos mais variados debates, que tiveram igualmente em linha de conta as especificidades da região, da intervenção psicológica em determinada área/contexto, e/
ou as especificidades da organização/entidade onde as/os psicólogas/os atuam.
Esperamos ter bem acolhido os contributos e as expectativas de cada um de vós na
concretização do que veio a ser o nosso (de todos) Programa Político Participado.

1. Eixo Melhorar o Bem-Estar dos Cidadãos aumentando a acessibilidade aos
serviços prestados por Psicólogos

Teresa
Carvalho
Mónica
Cardoso
Isabel
Rocha
(Suplente)

Leila Pedro
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Assembleia Representantes
Norte (18)

Maria Júlia
Valério
Miguel
Ricou

1.1. Saúde
Luís Vales

1.1.1. Promover a execução plena do Decreto-Lei n.º 8/2010 de 28 de Janeiro
O Decreto-Lei n.º 8/2010 de 28 de Janeiro concretiza medidas para a criação de estruturas e equipas multidisciplinares de cuidados continuados integrados de saúde
mental, destinadas às pessoas com doença mental grave de que resulte incapacidade psicossocial, em articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados
integrados (RNCC) e com os Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM). A OPP promoverá a execução plena destas medidas, através de políticas públicas de defesa
da integração de psicólogos/as nas Unidades e Equipas de Cuidados Continuados
Integrados (ECCI) de saúde mental, garantindo, nomeadamente a resposta às necessidades de apoio e reabilitação psicossocial, de reforço das competências e
capacidades, de recuperação e integração familiar e social das pessoas com incapacidade psicossocial, de reforço da vida em comunidade das pessoas que residam
em instituições psiquiátricas e de promoção de competências e de capacidades
junto das famílias que lidam com estas situações.

1.1.2. Abrir discussão sobre os/as Psicólogos/as e o Testamento Vital,
Cuidados Paliativos e Morte Assistida
Contribuiremos para que os/as psicólogos/as tenham parte ativa na discussão e
em propostas de elaboração e revisão de documentos e/ou de elaboração e alte-

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
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Valquíria
Dias
Marisa
Carvalho
Anabela
Pereira
Carlos F.
Saraiva
Ercília
Duarte
Bárbara
Coelho
Vera
Delgado
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ração das leis relacionadas com o Testamento Vital, Cuidados Paliativos e Morte
assistida, os quais implicam a vontade dos cidadãos em decidir os cuidados de
saúde que pretendem ou não receber se se encontrarem incapazes de o expressar
de forma autónoma.
Consideramos que as várias áreas de competência dos/as psicólogos/as (em avaliação e intervenção psicológica, consultadoria, incluindo na área da justiça, formação e outras) poderão ajudar a iluminar este debate, juntamente com agentes
sociais e políticos, entre outros stakeholders relevantes.
Encetaremos esforços para que os/as psicólogos/as integrem equipas multidisciplinares e que possam prestar o seu contributo, por exemplo, nos esclarecimentos
aos cidadãos e divulgação do direito do exercício das respetivas leis relacionadas
com o Testamento Vital, Cuidados Paliativos e Morte assistida; na aferição de razoabilidade e lucidez e na consideração dos cuidados de saúde psicológicos posteriores, para além dos cuidados médicos; no apoio aos cuidadores na área da saúde,
para lidarem de forma mais eficaz com as necessidades das pessoas em fim de
vida e suas famílias; e na educação psicológica sobre estes temas.

Eunice
Silva
Ana Sofia
Costa
Gabriela
Longo
Sara Sousa

Sílvia João
Sara
Simões
Filipa
Heitor
(Suplente)

1.1.3. Definição do papel do/a Psicólogo/a em Saúde Pública
Entendemos que a saúde é hoje também o reflexo de condições sociais, ambientais,
económicas e tantas outras que afetam a qualidade de vida das pessoas, pelo que
defenderemos a relevância da intervenção do/a psicólogo/a no planeamento, implementação e avaliação de ações, programas e projetos no âmbito de unidades e
serviços de Saúde Pública, bem como na discussão de leis, onde os/as psicólogos/
as podem dar um contributo útil na implementação de medidas e na construção de
políticas de saúde pública. Assumiremos a discussão crítica em relação à atuação
dos/as psicólogos/as e às políticas relacionadas com a saúde psicológica na saúde
pública. Lutaremos pela clara definição e afirmação do papel do/a psicólogo/a em
Saúde Pública e pela sua divulgação.

1.1.4. Garantir a participação dos/as Psicólogos/as na conceção,
operacionalização e avaliação dos diversos Planos e Programas de Saúde em
Portugal
Enquanto profissionais de saúde e no âmbito da Saúde Psicológica, os/as psicólogos/as reúnem as competências práticas e científicas necessárias a uma participação ativa na conceção, implementação, operacionalização e monitorização dos
diversos Planos e Programas de Saúde em Portugal.
Defenderemos, por isso, a representação e participação de psicólogos/as em órgãos de coordenação central, regional e local.
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Ana
Boaventura
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Assembleia Representantes
Sul (24)

Samuel
Antunes
Raúl Melo

Bruno Brito
Saúl N.
Jesus
Telma
Guerreiro
Fátima
Perloiro
Ana
Sartóris
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Lutaremos por uma representação dos/as psicólogos/as em equipas multidisciplinares, em programas específicos de promoção da saúde e prevenção, especialmente nos que estão atualmente definidos como prioritários, salientando os benefícios
psicossociais e económicos desta opção, respetivamente para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos e para a diminuição dos custos em saúde.
Assim, apostaremos, de forma mais específica, na contribuição dos/as psicólogos/
as no reforço, desenvolvimento, implementação e monitorização de programas de
prevenção nas áreas da diabetes e da obesidade (com particular ênfase na prevenção da obesidade infantil); programas dirigidos à prevenção das principais causas
de morte em Portugal, como o caso das doenças cardio-cerebro-vasculares; programas de prevenção na área das doenças oncológicas; programas de prevenção
de doenças psicossomáticas; programas de prevenção na área das dependências
(nomeadamente através de programas para cessação do consumo tabágico e do
jogo patológico, incluindo jogo online); e programas e soluções específicas para
idosos com quadros demenciais.

1.1.5. Implementação da Rede de Cuidados Paliativos
No seguimento da criação da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), contribuiremos para assegurar a implementação desta rede, no que respeita mais especificamente à afirmação do espaço e
definição do papel dos/as psicólogos/as, à sua integração articulada nas unidades
e equipas para a prestação de cuidados paliativos, por respeito aos cuidados psicológicos que integram os cuidados paliativos.
Contribuiremos para a discussão e implementação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, com vista a salientar o papel dos/as psicólogos/as na promoção do bem-estar e qualidade de vida de doentes em situação
de sofrimento decorrente de doença grave ou incurável, avançada ou progressiva,
e das respetivas famílias. Para além da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade prevista no trabalho dos/as psicólogos/as com equipas de Cuidados Paliativos,
defenderemos as competências que são do âmbito exclusivo do/a psicólogo/a, nomeadamente no que respeita à avaliação e intervenção psicológica.
No âmbito da rede de Cuidados Paliativos e da implementação do Plano Estratégico, para além da defesa da intervenção do/a psicólogo/a na prevenção e alívio do
sofrimento psicológico dos doentes; do apoio à sua readaptação e reinserção familiar e social; e do apoio e qualificação integrados dos familiares e cuidadores informais, asseguraremos a implementação, pelo profissional de psicologia, de outras
medidas legalmente previstas, como a diferenciação dos serviços e cuidados psicológicos para responder a situações específicas na área das doenças neurológicas
rapidamente progressivas e na área pediátrica; a intervenção psicológica para a
facilitação do processo de luto nos doentes e familiares; o apoio psicológico aos
cuidadores profissionais, numa lógica de intervenção para a redução dos riscos psi-
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Maria J.
Moura
Vítor
Franco
Madalena
Melo
Chantal
Feron
Pedro
Catita
Pedro D.
Ferreira
Patrícia
Sarmento
Ana Rita
Correia
Ana Ribas

Sílvia Dias
Cristina
Martins
Joana
Monteiro
Rute Moura
Pires
Mauro
Paulino
Pedro
Costa
Maria Inês
Pontes
(Suplente)

Ana Fina
(Suplente)

Mobilizar os Psicólogos (MOP)
www.mobilizarospsicologos.com
www.facebook.com/mobilizarospsicologos

17

cossociais e prevenção do esgotamento; e a implementação de formação contínua,
específica e especializada para determinados grupos profissionais e voluntários.

1.1.6. Monitorizar e assessorar a implementação do SClínico
No decorrer da aposta estratégica da OPP, em parceria com os Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde (SPMS), para colocar ao serviço dos/as psicólogos/as a plataforma informática SClínico, sistema integrado de informação clínica, propomo-nos acompanhar, monitorizar e assessorar o desenvolvimento e a implementação
deste sistema, nomeadamente no que respeita às taxas de implementação e de
utilização, à qualidade e exatidão dos registos, tempo de efetivação dos mesmos,
rentabilização da informação clínica disponível, articulação da informação em equipas multidisciplinares, custos associados, entre outros.

Carlos
Fernandes
(Presidente)

Carla
Moleiro
Rute
Agulhas
Dulce
Carvalho

1.2. Educação e Formação
1.2.1. Defesa do/a Psicólogo/a como Técnico de Orientação e Reconhecimento
de Competências (TORC)
Apesar de, a nível Europeu, a tendência ser colocar outros profissionais no exercício
destas funções, reafirmaremos que os/as psicólogos/as são os técnicos mais qualificados e preparados para o desempenho das funções de Técnico de Orientação e
Reconhecimento de Competências (TORC). São, além disso, a única profissão que
possui especialistas nesta área, título recentemente reconhecido pela OPP. Acresce
que algumas das tarefas para estes previstas constituem atos psicológicos, pelo
que, são próprios e exclusivos dos/as psicólogos/as.
Tendo em conta a mais recente aprovação pelo Governo da proposta de lei dos atos
em saúde e o seu processo conducente à aprovação da lei na Assembleia da República, a OPP defenderá o cumprimento legal no respeito pelos atos psicológicos,
visando assim a colocação de Psicólogos nestas funções, assim como fará campanha ativa pela demonstração, com evidências, das vantagens do Psicólogos face
a outros profissionais no que toca à efetividade das suas intervenções no âmbito
das funções de Técnico de Orientação e Reconhecimento de Competências, junto
do poder político e das populações. Finalmente defenderemos o entendimento de
que apenas com Psicólogos nas equipas os Centros Qualifica poderão cumprir com
a totalidade das suas atribuições.

1.2.2. Desenvolvimento e monitorização da execução do Protocolo com a DGE
No âmbito do Protocolo de Colaboração com a DGE, celebrado em 2015, estão
previstas várias medidas de apoio, as quais resultam num conjunto de iniciativas
cuja execução tem vindo a ser sucessivamente reafirmada pelo respetivo órgão de
poder. Com o apoio do POCH – Programa Operacional de Capital Humano, prevê-se
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C A N D I D AT O S
Cons. Jurisdicional (7)

Alexandra
Araújo
Cristina
Nave
(Suplente)

Diana Alves
(Suplente)

C A N D I D AT O S
Conselho Fiscal (5)

Cristina
Rodrigues
(Presidente)

Arsénio
Duarte
(Vogal)

Sara M. de
Bastos
(Vogal)

Ricardo
Vargas
(Suplente)

Ana Teresa
Ramos
(Suplente)
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a disponibilização de estágios de acesso à OPP, a contratação de novos/as psicólogos/as, a formação inicial dos/as psicólogos/as que entrem no sistema educativo
- formação de indução à chegada à escola, mas também a aposta na formação
contínua dos/as psicólogos/as escolares.
Entendemos como essencial reforçar o apoio na definição de planos de formação e
na acreditação e certificação das ações de formação a realizar pela DGE, valorizando em particular a contemplação de uma componente de supervisão. O desenvolvimento dos processos de formação, intervisão e de supervisão com vista à melhoria
contínua da prática profissional e à promoção da qualidade de intervenção psicológica em contexto escolar, terão um lugar de destaque privilegiado.
A atribuição de fundos permitirá, ainda, a dotação dos Agrupamentos de Escolas
de instrumentos de avaliação psicológica e outros materiais necessários à prática
dos/as psicólogos/as, tal como tem vindo a ser anunciado. Esta dotação terá como
base um conjunto de recomendações específicas efetuadas pela OPP, a partir de
um trabalho da sua comissão de acreditação de testes e provas psicológicas e
resultante da atualização de uma lista das provas psicológicas disponíveis em Portugal com o significativo contributo das/os Psicólogas/os Portuguesas/es.
Assumiremos o apoio ativo na vasta divulgação e implementação da matriz funcional de atuação do/a psicólogo/a em contexto escolar, construída no âmbito desta
Parceria, a qual resultará numa proposta de lei a apresentar brevemente em Assembleia da República.

COMISSÃO DE HONRA
(32)

Telmo
Mourinho
Baptista
Ana Veloso
Anabela
Pereira
Bárbara
Figueiredo
Carlos
Fernandes
Carlos
Mendonça
Constança
Paúl
Diana
Aguiar
Vieira

Por fim, à semelhança do SClínico, pretendemos executar e monitorizar a medida
de criação de uma plataforma para registo da atividade dos/as psicólogos/as, com
o objetivo de promover uma gestão mais centralizada desta atividade, aumentando
assim a eficácia e eficiência da intervenção do/a psicólogo/a em contexto escolar.
Os Seminários de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar, a organizar conjuntamente e a decorrer em regime anual, permitirão dar a conhecer o desenvolvimento e a implementação prática destas e de outras medidas.

Eduardo Sá

Acreditamos que esta Parceria é representativa dos passos significativos que a OPP
tem dado na difusão do papel do Psicólogo da Educação na sociedade e no seu reconhecimento social e político, aumentando a acessibilidade de todo um conjunto
de alunos, famílias, escolas e comunidades à qualidade dos serviços prestados por
estes profissionais e serviços.

Isabel Leal

1.2.3. Afirmação do/a Psicólogo/a na Educação e Formação de Adultos
As contínuas mudanças socioprofissionais têm vindo a influenciar as perspetivas
de aprendizagem ao longo da vida e nos vários contextos de existência, e conduzem à necessidade de refletir criticamente sobre as políticas e práticas correntes
de educação e formação de adultos e sobre o perfil e o potencial funcional do/a
psicólogo/a que intervém nesta área.
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Pretendemos ativar a discussão e afirmar vivamente, junto da sociedade e dos
stakeholders políticos, o papel do/a psicólogo/a na análise fundamentada e crítica
da diversidade de contextos educativos e de processos de ação/intervenção, no
reconhecimento, validação e certificação de competências, na exploração e reformulação de projetos vocacionais e profissionais de adultos, na conceção, gestão,
implementação e avaliação de projetos de formação e de empregabilidade, na resolução inovadora de problemas complexos no âmbito da educação e formação de
adultos e na gestão de equipas pluriprofissionais, numa perspetiva de promoção da
aprendizagem ao longo da vida.
Afirmaremos o papel do/a psicólogo/a enquanto técnico indispensável às equipas
que trabalhem neste âmbito. Afirmá-lo-emos pelas funções atrás referidas, pelo seu
papel no desenvolvimento de dimensões comunitárias e de diálogo entre parceiros
sociais na educação e formação de adultos, e na construção de referenciais, curricula e práticas inovadores e capazes de otimizar aprendizagens de qualidade. Neste sentido, pretendemos dar a conhecer, social e politicamente, um perfil de largo
espectro no/a psicólogo/a que intervém na educação e formação de adultos, cuja
ação não se deverá esgotar nas respostas previstas no âmbito dos CNO - Centros
Novas Oportunidades, bem como defender a indispensabilidade da sua presença
em equipas que trabalhem a educação e formação de adultos.

1.2.4. Definir o papel do/a Psicólogo/a em todo o espaço de intervenção
sobre NEE’s
O Despacho nº 7617/2016, de 08 de junho previu a criação de um grupo de trabalho
que teve como objetivo a apresentação de um relatório com propostas de alteração
ao Decreto-Lei nº 3/2008, de 07 de janeiro, alterado pela Lei nº 21/2008, de 12 de
maio, com vista à implementação de medidas promotoras de maior inclusão escolar dos alunos com necessidades educativas especiais. Concluída esta fase, a OPP
assumirá um papel ativo na implementação destas medidas, quer através da emissão de pareceres e recomendações junto dos organismos competentes envolvidos,
quer através de uma definição clara e explícita do papel do/a psicólogo/a no âmbito
da legislação específica e da intervenção junto dos alunos com necessidades educativas especiais.
Mais, defendemos e defenderemos a atuação do/a psicólogo/a na conceptualização, adequação, integração e sucesso educativo para todos os alunos, incluindo
os alunos com necessidades educativas especiais, através da sua integração plena em equipas multidisciplinares, abrindo espaço para a avaliação psicológica e
psicopedagógica, para o desenvolvimento, monitorização e avaliação de planos
educativos individualizados elaborados em equipas, para a capacitação e promoção da autonomia e estabilidade emocional dos alunos e para a preparação para o
prosseguimento dos estudos ou para a vida pós-escolar ou profissional. A OPP assegurará ainda uma colaboração alinhada com os CRI – Centros de Recursos para
a Inclusão, e promoverá a formação de psicólogos/as em modelos de consultadoria
e colaboração, que contemplem a criação conjunta de respostas específicas da
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comunidade educativa à diversidade e necessidades específicas destes alunos.

1.2.5. Criar um Grupo de Trabalho Interinstitucional para
discutir a Educação Não Formal (ENF) e o seu papel e
reconhecimento na aquisição de Competências Pessoais,
Sociais e Profissionais
A Educação Não Formal (ENF) tem atualmente um papel
cada vez mais preponderante nos processos de aprendizagem, em todas as faixas etárias. A sua aplicação e reconhecimento estendem-se desde o contexto de intervenção social
e comunitária, como são exemplo os projetos financiados
pelo Programa Escolhas, ao domínio do reconhecimento de
competências - metodologia aplicada nos CQEP’s – Centros
para a Qualificação e o Ensino Profissional, e à educação ao
longo da vida, como o caso das Universidades Sénior. Mais
recentemente, tem sido reconhecida pela Comissão Europeia,
a qual prevê o financiamento de programas que apostem na
Educação Não Formal (ENF) como modelo formalmente reconhecido de aquisição de competências.
Apesar de se constituir já como uma referência identitária
de projetos de âmbito educativo com vista à transformação
pessoal e coletiva, o campo de conhecimento, definição,
caracterização e compreensão do que é a Educação Não
Formal (ENF), encontra-se em fase de construção. Atenta a
estas mudanças socioeducativas, a OPP pretende criar um
grupo de trabalho interinstitucional de parcerias nacionais
e internacionais, que objetive discutir a ENF, quer enquanto
conceito e constructo, quer enquanto prática pedagógica,
prática de intervenção psicossocial e abordagem metodológica com características específicas. Mais ainda, este grupo de
trabalho visará discutir a ENF como proposta complementar
ao sistema formal de ensino, reconhecendo o seu papel na
estimulação de experiências significativas de aprendizagem e
no desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, e promovendo estudos de validade empírica e científica, salientando as implicações práticas para a intervenção
do/a psicólogo/a em contexto educativo e comunitário.
A OPP pretende com este trabalho afirmar o papel dos/as psicólogos/as nas equipas que com crianças, jovens e adultos
utilizam a Educação Não Formal como veículo para a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais, reforçando o papel destes na intervenção social e comunitária.
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1.2.6. Apresentar um contributo da Ordem dos Psicólogos
Portugueses para a Promoção do Sucesso Escolar
centrado no papel da Psicologia e das/os Psicólogas/os
O insucesso escolar persiste como um dos problemas mais
significativos do sistema educativo português, com graves
consequências económicas e sociais. A OPP promoverá um
amplo debate e uma discussão participada entre todas/os
as/os Psicólogas/os no sentido de organizar um contributo
para a promoção do sucesso escolar que assente no papel e
na participação das/os Psicólogas/os e da Psicologia. Este
contributo será posteriormente apresentado e discutido com
o Ministério da Educação. A sua operacionalização deve resultar na implementação de projetos (ou programas), com
a participação de Psicólogas/os, que visem a promoção do
sucesso escolar de crianças / jovens e que se suportem na
custo-efetividade das intervenções.

1.3. Trabalho e Organizações
1.3.1. Estimular o reconhecimento do papel do/a
Psicólogo/a numa Organização
Debater e estimular a cooperação com responsáveis de áreas
de Capital Humano de empresas de Consultoria e com managers de RH e/ou responsáveis de Formação, Recrutamento e
Seleção, desenvolvimento de talento, ou outras, para melhor
compreender as necessidades e particularidades da sua ação,
procurando soluções conjuntas e benefícios mútuos que daí
poderão advir. Sensibilizar para a importância e vantagens do
ato psicológico nesta área profissional. Mobilizar os Psicólogos sociais e das organizações a reconhecer a relevância do
acesso ao título de especialista.

1.3.2. Desenvolver o papel do/a Psicólogo/a nos Riscos
Psicossociais, defendendo a criação do Psicólogo do
Trabalho
Continuar o trabalho de afirmação, desenvolvimento e negociação do papel do/a psicólogo/a nos riscos psicossociais, no
âmbito da promoção da figura jurídica de Psicólogo do Trabalho, em articulação com decisores políticos e parceiros sociais. Manter a atribuição anual do Prémio Healthy Workplaces - Locais de Trabalho Saudáveis. Disponibilizar os recursos
necessários para a formação e desenvolvimento profissional
dos/as psicólogos/as nesta área.
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1.4. Social e Comunitária
1.4.1. Contribuir para a definição do exercício da
Psicologia no domínio Comunitário
O contexto de ação do Psicólogo Comunitário é, por norma,
um contexto multifacetado, que exige do Psicólogo uma intervenção e competências igualmente multifacetadas. Os
objetivos da intervenção comunitária são amplos; as intervenções ocorrem em diferentes settings e exigem flexibilidade; os alvos, as estratégias e os contextos são diversamente
desafiantes; e as comunidades são simultaneamente sujeitos
e parceiras. Este panorama coloca questões acerca do que
deverá ser o perfil do Psicólogo Comunitário e do papel que
se pode esperar que assuma neste contexto.
Criaremos momentos de discussão e de partilha entre Psicólogos Comunitários, no contexto de um grupo de trabalho a
criar para o efeito, com o objetivo de definir as suas principais áreas de atuação, natureza e tipologia das suas intervenções, ética e contextos de intervenção. Deste trabalho deverá
resultar uma definição mais específica do perfil profissional
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e das competências essenciais à prática da Psicologia Comunitária, entre estas, aquelas que definem de forma mais
específica a identidade do Psicólogo Comunitário: o seu papel
de facilitador de comunicação e da relação; o de educador
e gestor de conflitos; e o de representação (por exemplo, de
projetos e de experiências). Serão também refletidas e construídas guidelines de atuação nesta área.
A intervenção do Psicólogo em contexto comunitário surge
frequentemente associada à representação de Projetos, habitualmente financiados, o que obriga a uma revisão periódica
da sua sustentabilidade, encontrando-se estes muitas vezes
em risco de não continuidade, com tudo o que esta descontinuidade representa em termos das consequências para
os respetivos/as psicólogos/as, para a(s) comunidade(s)
envolvida(s) e para a sociedade e economia.
Apostaremos veementemente na defesa da intervenção psicológica comunitária enquanto ação essencial na prevenção
e promoção do desenvolvimento dos cidadãos e das comunidades, e no seu empoderamento, sensibilizando os órgãos de
gestão governamental para a imprescindibilidade de serviços
de intervenção comunitária permanentes e financeiramente
autónomos.
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1.4.2. Promover o papel do/a Psicólogo/a nos processos
de Acolhimento Residencial
Promoveremos o papel do/a psicólogo/a nos processos de
Acolhimento Residencial e o desenvolvimento de um grupo
de trabalho para esta matéria, com objetivos de: definir o papel do/a psicólogo/a do Acolhimento Residencial e o respetivo perfil funcional de competências e sua divulgação junto
das próprias direções e administrações das casas de acolhimento residencial, dos Tribunais, CPCJ’s, Ministério do Trabalho e Segurança Social (MTSS), Ministério da Justiça (MJ),
entre outros stakeholders estratégicos; criar guidelines para
a intervenção do/a psicólogo/a no Acolhimento Residencial;
desenvolver Encontros Nacionais dos/as psicólogos/as do
Acolhimento Residencial; e desenvolver propostas de parceria e colaboração com o MTSS e o MJ.
Este trabalho deve permitir contributos válidos para a regulamentação da nova legislação recentemente aprovada neste
âmbito.

1.5. Justiça e Forense
1.5.1. Pugnar pela especificidade profissional do/a
Psicólogo/a nos contextos de Justiça
Importa defender junto das entidades governamentais o trabalho dos/as psicólogos/as que exercem a sua profissão nos
diferentes contextos de justiça, defendendo com determinação que as atividades inerentes aos atos psicológicos neste
âmbito, sejam exercidos exclusivamente por Psicólogos.

1.5.2. Criar um Observatório da Justiça sobre o Direito
da Criança em situações que envolvem a Justiça e a sua
Promoção e Proteção
Reconhecemos como fundamental a intervenção dos/as psicólogos/as e das ciências psicológicas na salvaguarda do
bem-estar de crianças e jovens e suas famílias. Incitaremos
esforços no sentido de participar e envolver outras entidades
públicas e da sociedade civil na criação de um Observatório
da Justiça sobre o Direito da Criança, que vise a análise de
situações relativas à prática judicial e à aplicação dos direitos
das crianças em Portugal.
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No domínio da Promoção e Proteção, os/as psicólogos/as,
entre outros profissionais de equipas multidisciplinares, efetuam avaliações de perigo e propõem medidas de promoção
e proteção. Acreditamos que um Observatório da Justiça sobre o Direito da Criança deverá realizar estudos de follow-up,
no sentido de avaliar o grau de execução, qualidade e eficácia
dessas medidas, ao longo do tempo. O Observatório deverá,
ainda, assegurar a realização de estudos de suporte ao desenvolvimento de políticas públicas no setor da justiça e do
direito da criança, com respeito pela Declaração Universal
dos Direitos das Crianças. Os dados resultantes deste Observatório possibilitarão, ainda, o desenvolvimento de projetos
de investigação, a publicação de artigos e livros em revistas
portuguesas e estrangeiras, bem como a construção de parcerias com outras instituições ou a participação em projetos
e redes nacionais e internacionais.

1.5.3. Reconhecer o papel específico do/a Psicólogo/a
na Assessoria Técnica aos Tribunais e aumentar a
acessibilidade dos cidadãos a estes serviços
O papel dos/as psicólogos/as no domínio da Assessoria Técnica aos Tribunais em contexto de Promoção e Proteção e
Tutelar Cível tem merecido um reconhecimento crescente por
parte dos intervenientes no sistema judicial. É, por exemplo,
frequente que situações que envolvem problemáticas a nível da saúde mental ou suspeitas de abuso sexual sejam, no
âmbito de equipas multidisciplinares, preferencialmente distribuídas a psicólogos, embora não especificamente a estes.
Por outro lado, a alteração à Lei de Promoção e Proteção nº
142/2015, de 8 de setembro, vem dar um maior enfoque à
dimensão psicológica da criança/jovem, ao destacar que “a
intervenção deve respeitar o direito da criança à preservação
das relações afetivas estruturantes de grande significado (…)
devendo prevalecer as medidas que garantam a continuidade
de uma vinculação securizante” (art.º 4, alínea g)).
Estes passos conduzem o nosso compromisso com o desenvolvimento de propostas concretas que visem a valorização e
difusão do trabalho do/a psicólogo/a neste contexto específico, salientando a sua relevância na tomada de decisão judicial, e com a defesa da prática, em exclusivo por psicólogos,
dos atos psicológicos.
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1.5.4. Definir Guidelines Profissionais para o processo de
Avaliação e Intervenção com Vítimas de Crime
As conclusões dos grupos de trabalho da OPP evidenciam a
necessidade de serem definidas guidelines específicas que
permitam processos de avaliação pericial e, consequentemente, com maior credibilidade técnica junto dos tribunais.
Deste modo, pretendemos definir guidelines profissionais
para o processo de avaliação e intervenção com vítimas de
crime, nomeadamente, vítimas de crimes sexuais, vítimas de
violência doméstica e outras, particularmente vulneráveis a
processos de revitimação e vitimação secundária. Assumiremos também como crucial a capacitação dos profissionais
que intervêm nestes domínios.

Reforçaremos e salientaremos os inegáveis benefícios da especificidade da intervenção psicológica neste domínio, a qual
tem já uma ampla sustentação em intervenções psicológicas
cientificamente validadas, e que as mesmas deverão ser desenvolvidas o mais precocemente possível, salientando o impacto inequívoco na redução de custos financeiros e sociais
associados aos processos judiciais de Promoção e Proteção
e Tutelares Cíveis.
Impulsionaremos, através de ações de sensibilização e divulgação junto dos serviços, da comunidade e dos decisores
políticos, a implementação das guidelines para a avaliação e
intervenção psicológica com crianças e jovens em risco/perigo e para a articulação interprofissional e institucional. Estas
guidelines foram já desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho
Guidelines da Psicologia no Âmbito da Proteção de Crianças
e Jovens em Risco, da OPP, submetidas à discussão pública,
e o documento final será sujeito à aprovação do Conselho Jurisdicional da OPP.
Por fim, será feita a disponibilização simplificada, na Área
Pessoal do membro, de declaração para apresentação aos
Tribunais, relativa às obrigações éticas e deontológicas do/a
psicólogo/a.
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1.5.5. Promover o direito à Intervenção Psicológica em
áreas onde os indivíduos se encontrem com medidas
privativas de liberdade
Paralelamente à responsabilização dos agressores promoveremos junto das entidades governamentais, de modo estável
e permanente, a implementação de intervenções psicológicas
especializadas nos diversos contextos de justiça, seja com
menores de idade ou com adultos. Neste processo deve salientar-se que a intervenção psicológica é fundamental num
processo de efetiva prevenção da reincidência.

1.5.6. Repositório de Instrumentos de Avaliação
Psicológica no âmbito da Psicologia da Justiça/Forense
Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a um aumento significativo de instrumentos de avaliação psicológica devidamente validados para a população portuguesa. Importa elaborar
um repositório dos mesmos, que permita aos/as psicólogos/
as a obtenção de informações sobre o seu conteúdo e processo de validação a que foram sujeitos.

1.5.7. Repositório de Intervenções Psicológicas no âmbito
da Justiça/Forense com Eficácia Validada Empiricamente
As intervenções em contextos de justiça (seja com vítimas ou
com agressores) devem ser alvo de análise técnica exigente.
Propomo-nos listar, num repositório específico, as intervenções psicológicas cuja eficácia foi já validada empiricamente,
de modo a informar os/as psicólogos/as sobre os seus conteúdos e metodologias de investigação a que foram sujeitas.
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1.5.8. Ação conjunta Serviços Prisionais e Reinserção
Social
Trabalhar com a Secretaria de Estado da Justiça (e demais
entidades com responsabilidade nesta matéria) na concretização de um protocolo que preveja a ação conjunta das duas
entidades em matérias como: a definição da matriz funcional
dos/as psicólogos/as nestas áreas; o reforço da sua formação; a disponibilização de instrumentos de avaliação psicológica e outros recursos fundamentais ao seu exercício, bem
como a supervisão das suas práticas. Proporemos ainda a
realização de iniciativas conjuntas (seminários / conferências), com base anual e que permitam refletir sobre as práticas, impactos e condições do exercício da Psicologia nestes
contextos. Reforçaremos ainda as iniciativas com vista à integração de mais Psicólogos (membros efetivos e membros
estagiários) e reformulação da regulamentação das práticas
para que passe a considerar os/as psicólogos/as, os seus
atos próprios e a sua matriz de atuação.

1.5.9. Promoção de um Plano Nacional Contra
a Violência Sexual
Atendendo aos diversos trabalhos já feitos sobre esta temática em Portugal, entendemos que só com um plano pragmático e verdadeiramente abrangente será possível intervir de
modo eficaz no âmbito da violência sexual. A OPP irá defender e promover essa iniciativa junto das entidades governamentais. Um plano desta natureza deverá seguir as diretrizes
europeias e a evolução dos estudos internacionais, colocando-se um maior ênfase na prevenção primária da violência
sexual. Este Plano Nacional Contra a Violência Sexual deverá
estruturar-se tendo em vista uma maior informação e sensibilização para o fenómeno, a proteção e intervenção com as
vítimas, a intervenção com os agressores e a qualificação dos
profissionais.

1.5.10. Plano de Prevenção da Violência
em Contexto Escolar
A escola é um espaço privilegiado de prevenção, dada a diversidade de alunas/os que reúne. Enquanto contexto de aprendizagem deve também ser capaz de ensinar competências de
relacionamento positivas que protejam e ensinem as crianças
e jovens a lidar com situações de violência atuais e/ou futuras. É importante a introdução de políticas claras de combate
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à violência, seja a que tem lugar na escola, seja a que chega
ao conhecimento da escola, mas que tem lugar no contexto
familiar. As escolas e os profissionais que nela trabalham deverão ser capacitados para atuar perante a identificação de
situações de violência. É importante capacitá-los para esta
intervenção, aproximando-os das estruturas da comunidade
com competência e intervenção nestas matérias. Educar
para a não violência dever ser uma prioridade.

1.6. Sexualidade
1.6.1. Promover a Educação Sexual nas Escolas
Os resultados de estudos feitos até ao momento, nacionais e
internacionais, são claros ao assinalar a importância de uma
abordagem pedagógica de temas ligados à sexualidade humana em contexto escolar, permitindo aos jovens a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de atitudes e comportamentos neste âmbito. A educação sexual ajuda assim
a prevenir os riscos associados à vivência da sexualidade,
nomeadamente as gravidezes não desejadas e as infeções
sexualmente transmissíveis. Dada a especificidade da temática, persistiremos junto do poder político numa definição clara
das políticas em torno da educação sexual, sendo definido o
papel crucial do/a psicólogo/a neste âmbito.

1.6.2. Definir Guidelines de Intervenção dos Psicológos
junto de pessoas LGBT
A Ordem dos Psicólogos Portugueses, através de um Grupo
de Trabalho nesta matéria trabalhará no sentido da definição
participada de guidelines para a intervenção dos Psicólogos
juntos de pessoas LGBT. Este grupo desenvolverá ainda trabalho no âmbito da reflexão sobre esta temática, bem como
apresentará contributos específicos nesta matéria no âmbito
da participação cívica e/ou do debate de diplomas políticos
específicos.
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1.7. Desporto

1.8. Infância e Juventude

1.7.1. Afirmar o Papel do/a Psicólogo/a no Contexto
Desportivo
Pretendemos participar na vida desportiva e em políticas desportivas, sob o olhar e a intervenção da Psicologia. Sensibilizaremos atletas e treinadores para a relevância da Psicologia
na prática desportiva, nomeadamente ao nível da avaliação
compreensiva de pensamentos, emoções e comportamentos
dos praticantes e outros agentes envolvidos. Promoveremos
o papel do/a psicólogo/a e da Psicologia no contexto desportivo, junto dos agentes de educação, do desporto, agentes e
dirigentes associativos, entre outros.

1.8.1. Criar a Figura do Provedor da Criança e do Jovem
É indubitável a complexidade e diversidade de questões que
surgem no âmbito da infância e juventude. Apesar de em Portugal existir a figura do Provedor de Justiça, a sua provedoria
a todos os cidadãos não lhe permite a particular e necessária
atenção à provedoria à criança e à defesa plena dos seus direitos.

Discutiremos os desafios e dificuldades inerentes à prática
profissional da Psicologia do Desporto, bem como serão
construídas e publicadas linhas de orientação para a prática do Psicólogo do Desporto. Do mesmo modo, aumentando
o conhecimento e reconhecimento do papel da Psicologia e
do/a psicólogo/a no desporto, incluindo por parte dos decisores políticos, fomentaremos a criação de oportunidades de
trabalho nesta área.
Por fim, trabalharemos no sentido da OPP, enquanto representante dos/as psicólogos/as, estar representada no Comité
Olímpico de Portugal e integrada no Conselho Nacional do
Desporto.
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Por outro lado, acreditamos que um sistema de proteção à
criança ou jovem deverá ser um sistema integrado, que considere as diferentes dimensões do seu desenvolvimento e os
diferentes serviços técnicos prestados ou a prestar, numa
perspetiva de multidisciplinaridade e de transversalidade.
Tendo em conta as situações de risco ou perigo a que muitas
crianças e jovens são expostas, como maus tratos, negligência, abandono, dificuldades na regulação das responsabilidades parentais ou outras, uma equipa técnica e jurídica que
reflita um trabalho de apoio integrado, não pode dispensar a
intervenção do/a psicólogo/a, sobretudo na medida em que
há espaços de diálogo, de apoio e de intervenção psicológica,
que exigem a atuação específica do/a psicólogo/a.
Apostar em intervenções técnicas competentes e na existência de recursos para tal é premente para a defesa dos interesses das crianças e dos jovens portugueses, procurando
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garantir igualdade de oportunidades para todas/os. Para por
isso zelar, defenderemos a criação do Provedor da Criança e
do Jovem, com objetivos de atuação como interlocutor proativo na defesa dos direitos fundamentais da criança, consubstanciados na Convenção dos Direitos da Criança; no diálogo
permanente com várias entidades competentes, nomeadamente CPCJ’s (Comissões de Proteção de Crianças e Jovens),
escolas, famílias ou outras; no desenvolvimento de reflexões
interdisciplinares e de planos de ação; e na construção de recomendações e pareceres no âmbito da proteção do desenvolvimento infantil.

1.8.2. Criar uma Estrutura de Emergência Infantil
Facilitaremos, proporemos e trabalharemos junto do Governo, de modo a conseguir as condições para a criação de uma
Estrutura de Emergência Infantil, no contexto da avaliação e
reflexão das estruturas existentes, nomeadamente do SNIPI
(Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância), com
o envolvimento ativo de psicólogos para o desenvolvimento
de assistência imediata, no âmbito da Saúde Mental Infantil
e Juvenil.
Defenderemos junto das entidades competentes para a saúde e, mais especificamente, para a saúde mental, a pertinên-

cia destas estruturas e as mais-valias da integração dos/
as psicólogos/as em equipas de emergência. Debateremos
o papel fundamental dos/as psicólogos/as na identificação
dos fatores de risco e dos fatores precipitantes que poderão
estar na base do desencadeamento da situação de crise ou
emergência, como o exemplo respetivo do alto nível de conflitualidade familiar ou de uma situação de perda afetiva recente; dos aspetos a serem objeto de avaliação e intervenção
psicológica prioritária, como o caso das tentativas de suicídio, alterações súbitas de humor ou outros; na identificação
e ativação do apoio da rede de suporte da criança ou jovem;
no desenvolvimento de um plano de proteção à criança ou
adolescente e de aconselhamento e educação psicológica à
família; ou ainda na referenciação e trabalho de parceria com
outros profissionais de saúde mental ou serviços.
Contribuiremos para que esta estrutura esteja preparada com
os devidos recursos técnicos e humanos para a intervenção
em situações de emergência, e com atribuições adicionais
complementares às estruturas já existentes no cuidar, proteger e promover a saúde mental dos 0 aos 18.

1.9. Adultos Idosos
1.9.1. Promover o papel do/a Psicólogo/a na Intervenção
com Adultos Idosos
O envelhecimento é um dos principais fenómenos sociais do
século XXI, o que alerta para a necessidade de apostar em
políticas de rejuvenescimento da população e de preparação
do envelhecimento ativo, com o objetivo de contribuir para a
gestão individual e coletiva dos riscos da velhice. Os binómios
necessidades de envelhecimento ativo/riscos sociais e envelhecimento/saúde pedem a atenção e a intervenção de um
conjunto alargado de profissionais de diferentes áreas disciplinares, e um trabalho em rede, onde é fundamental que o/a
psicólogo/a esteja inserido. Na sua especificidade de atuação, o/a psicólogo/a é conhecedor dos diferentes processos,
etapas e tarefas de desenvolvimento ao longo da vida e é um
elemento chave no desenvolvimento de abordagens preventivas, curativas e de continuidade de cuidados; no âmbito da
saúde psicológica e da reabilitação psicossocial; no reforço
de competências; no apoio à família; e na integração dos idosos na comunidade.
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Apostaremos, por isso, em campanhas firmes que destaquem
o papel essencial do/a psicólogo/a na prevenção e promoção
da saúde com adultos idosos, na avaliação psicológica, no
reconhecimento e desenvolvimento de respostas de intervenção nas mudanças cognitivas e nas incapacidades decorrentes de doenças crónicas e da psicopatologia associadas ao
envelhecimento, na implementação de modelos de intervenção cientificamente válidos e empiricamente eficazes com
pessoas idosas, e no trabalho integrado interdisciplinar e colaborativo com outros profissionais, mas sempre no caminho
do reforço da presença das/dos psicólogas/os nas instituições de apoio aos idosos.
Promoveremos a criação de guidelines para a prática de intervenção psicológica em gerontologia e promoveremos a especialidade avançada como forma de valorização do papel do/a
psicólogo/a nas instituições de apoio aos adultos idosos, incluindo o apoio ao domicílio e o acolhimento residencial de
idosos.

1.10. Ações Transversais

Cientes de que os/as psicólogos/as têm uma voz e uma ação
fundamental neste tópico, propomo-nos defender e conquistar, publicamente e junto das entidades governantes, o espaço de atuação dos/as psicólogos/as, propondo a sua participação em medidas concretas:
- Criar uma Política Nacional de Humanização Hospitalar
(PNHH), trazendo o tema da Humanização em Saúde para a
Psicologia, e desenhando e desenvolvendo uma política ativa
aplicada e com monitorização e formação in loco, dos profissionais de saúde nestes contextos. Deverá esta política ser
defensora da humanização e transversal a todos os contextos de saúde, de modo a trazer benefícios claros quer para os
utentes, quer para os profissionais de saúde;
- Criar uma Rede Nacional de Humanização Hospitalar
(RNHH) ativa, em colaboração com a OPP;
- Apoiar na Avaliação e Mapeamento Nacional das Iniciativas
de Humanização;
- Planear e propor um sistema de incentivos e a concessão
do Prémio do Hospital Humanizado, com base em critérios e
indicadores de resultados associados ao tratamento humanizado.

1.10.1. Criação do Mapa Nacional Georreferenciado de
necessidades de Recursos de Psicologia
Criar um mapa georreferenciado de recursos de Psicologia ao
serviço dos cidadãos, bem como das lacunas e necessidades
que são necessárias suprir. Este mapa será construído com o
envolvimento dos psicólogos e psicólogas de todo o território
nacional, assim como pelos próprios cidadãos. O mapa servirá de suporte à apresentação de propostas aos decisores
políticos e de outras organizações da sociedade civil e guia
para a priorização destas nas tomadas de decisão.

Sensibilizaremos, divulgaremos e estimularemos acordos e
parcerias, no sentido da participação dos/as psicólogos/as
na nova cultura de humanização na rede hospitalar, assente
num novo conceito de assistência à saúde, mais valorizador
da vida humana e da cidadania. Promoveremos o seu papel
na melhoria da qualidade e eficácia da atenção, atendimento
e cuidado dispensados pelos diferentes profissionais de saúde aos utentes, com base no intercâmbio de conhecimentos
e de experiências entre profissionais.

1.10.2. Humanização dos Serviços Hospitalares
A humanização é simultaneamente um valor e um direito de
todo e qualquer cidadão que necessite de cuidados de saúde
hospitalar. Alguns passos já foram dados no sentido da humanização nas práticas de saúde, nos últimos anos. No entanto, a prática profissional de Psicologia em meio hospitalar
e o papel do/a psicólogo/a nas políticas públicas de humanização estão ainda sujeitos ao questionamento, à incompreensão e à dificultação da prática transdisciplinar, sob efeitos
de um modelo assistencialista, centrado no modelo médico.

1.10.3. Criar Habilitação própria para a docência da
Psicologia por Psicólogos
Daremos continuidade à luta pela criação de habilitação
profissional para Psicólogos, para o ensino da Psicologia no
Ensino Secundário, reforçando estratégias e ações junto do
poder político e articulando com diversos intervenientes, para
aumentar a influência desta medida. Assumimos como fundamental que os/as psicólogos/as, enquanto detentores de
determinado saber científico, possam exercer o direito de o
lecionar, colmatando assim a inadequação científica, pedagó-
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gica e económica do atual sistema. Procederemos de acordo
com a recomendação ao Governo, de implementação de um
regime de habilitação própria para docência da Psicologia por
Psicólogos, realizada através da Resolução da Assembleia da
República n.º 59/2013, publicada no Diário da República em
18 de Abril de 2013.

2. Eixo Valorizar a Profissão melhorando as condições do
seu exercício

2.1. Empregabilidade e Apoio à Carreira
O exercício profissional dos/as psicólogos/as é uma das matrizes da identidade dos/as psicólogos/as, pelo que o investimento na promoção da empregabilidade e no apoio à gestão
de carreira e desenvolvimento profissional é uma das ideias
centrais do programa. Entendemos aqui, necessariamente, a
empregabilidade como binómio que considera as dimensões
empregabilidade de contexto e empregabilidade individual. A
ação contemplará medidas que se assumam como incentivos ao incremento do número de oportunidades profissionais
em Psicologia e ao ampliar dos contextos de prática dos/as
psicólogos/as, bem como medidas com enfoque nos factores individuais, nomeadamente os promotores de desenvolvimento profissional.

2.1.1. Medidas para a Empregabilidade de Contexto
2.1.1.1. Programa de Desenvolvimento de Oportunidades
Profissionais Regionais
Num forte compromisso com as Delegações Regionais OPP,
estimularemos um mapeamento regional das entidades que
empregam ou utilizam os serviços da psicologia ou com potencial empregador de Psicólogos. Aumentaremos o investimento na sensibilização das entidades a nível regional para
os diferentes papéis que os/as psicólogos/as podem desempenhar e concretizaremos parcerias com vista ao desenvolvimento de oportunidades e projetos profissionais de âmbito
local. Esta será uma ação conduzida através da realização
de reuniões, visitas e encontros de carácter estratégico e de
proximidade.
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2.1.1.2. Medidas Setoriais
Aumento progressivo do número de Psicólogos no SNS, no
sentido de se aproximar do rácio internacionalmente recomendado de 1/5.000. Propomo-nos, assim, atingir os 1.000
psicólogos no SNS até ao final da presente legislatura.

aceder a este programa e, de forma cada vez mais descentralizada, o façam nos seus distritos de domicílio. Ainda neste
âmbito, serão operacionalizados fóruns e webinars, especialmente dedicados a dar visibilidade a práticas profissionais
menos comuns e relevantes no mercado de trabalho atual.

Zelar pela inclusão do/a psicólogo/a do Trabalho no conjunto de profissionais do Serviço de Saúde no Trabalho (Lei n.º
102/2009), defendendo a obrigatoriedade deste profissional
sempre que as organizações abranjam mais de 250 trabalhadores, e prevendo um mínimo de 4 horas de atividade por
semana, por cada grupo de 25 trabalhadores.

2.1.2.2. Expansão do Programa Projeta-te – Constrói a
Tua Carreira Profissional
Após a implementação piloto deste novo programa gratuito,
de apoio à construção de um plano de carreira individual que
tem como destinatários os novos membros efetivos, expandi-lo-emos agora para todos os Psicólogos Estagiários, integrando no âmbito dos Estágios Profissionais OPP e apoiando-os desde o seu primeiro ano de exercício profissional.

Assegurar um rácio mínimo de 1/1.000 psicólogos no Ensino
Básico e Secundário, através da contratação de 500 psicólogos para o sistema Público de Educação, aproximando assim
das recomendações internacionais da EFPA e da NASP e dos
rácios do Ensino Privado.
Criar oportunidades para o acolhimento de Estágios Profissionais à OPP, nas diversas áreas da Psicologia, através da
celebração de protocolos de colaboração, aumentando em
50% o número de protocolos ativos.

2.1.2.3. Criação de Rede de Mentores OPP
A gestão de carreira faz-se ao longo de toda a vida profissional do/a psicólogo/a pelo que visamos a criação de uma rede
de mentores OPP, que possibilitará aos/as psicólogos/as, particularmente àqueles em início de carreira, um contacto de
proximidade com vista à partilha de experiências facilitadoras da exploração do mundo do trabalho da Psicologia e de
tomadas de decisão.

2.1.1.3. Estudo sobre necessidades de Psicólogos no
Mercado de Trabalho
Uma outra medida de ação que levaremos a cabo, no âmbito
do Observatório de Empregabilidade OPP já em funcionamento, será a conceção e operacionalização de um estudo que
possibilite identificar as necessidades de Psicólogos no mercado de trabalho. Conhecendo melhor onde os/as psicólogos/
as trabalham, que tipo de intervenção psicológica realizam e
com que constrangimentos contextuais se deparam, conseguir-se-á identificar oportunidades profissionais existentes e
assim expandir o mercado de trabalho dos/as psicólogos/as.

2.1.2.4. Eventos Networking OPP
Conscientes do potencial existente para a empregabilidade dos/as psicólogos/as no desenvolvimento de parcerias,
trabalho em rede e comunidades, dinamizaremos eventos
networking OPP, de carácter nacional e regional, de forma a
ampliar os contactos e relação entre Psicólogos e com profissionais de outras áreas, promovendo assim a sua (re)integração, enquanto Psicólogo, no mercado de trabalho.

2.1.2. Medidas para a Empregabilidade Individual

2.2.1. Promoção das Guidelines e das Boas Práticas
Promoveremos a construção de guidelines e a partilha de
boas práticas do/a psicólogo/a, nas mais diversas áreas da
Psicologia, em diferentes contextos específicos de atuação e
em grupos alvo diversificados.

2.1.2.1. Nova dimensão de Apoio à Carreira com Espaço
OPP Desenvolvimento Profissional 2.0 para 3000
Psicólogos
Aumentaremos o investimento no Espaço OPP Desenvolvimento Profissional - programa gratuito de apoio ao desenvolvimento profissional e gestão de carreira - para que ainda
mais do que os 1000 Psicólogos que já usufruíram, possam
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práticas, de qualificações ou recomendações para a condução de investigação-ação em Psicologia. Deverão ser suportadas em literatura científica, estudos empíricos e outras guidelines nacionais e internacionais, devidamente adequadas
e adaptadas à nossa realidade. Terão como potencial organizar, sistematizar e integrar racionais, princípios, processos,
práticas, metodologias, recursos e instrumentos associados
à intervenção do/a psicólogo/a. Representarão condições e
critérios essenciais para o desenvolvimento de intervenções
psicológicas de qualidade, eficazes e eficientes.

fissionais acerca do que deverá ser esperado da atuação do/a
psicólogo/a. Por fim, pretendemos também com esta medida
contribuir para o desenvolvimento profissional de todos os/as
psicólogos/as, bem como para a promoção da excelência da
qualidade e consistência das práticas profissionais em Psicologia e serviços. As guidelines e boas práticas deverão ser
continuamente refletidas e avaliadas, desenvolvidas ou revistas e sugeridas para aceitação junto das diferentes entidades
competentes.

As guidelines serão desenvolvidas com o apoio de grupos de
trabalho, constituídos por colegas com experiência na área, e
serão alvo de contributos provenientes da discussão por Psicólogos com interesse na área e através de consulta pública
a todas/os as/os colegas. Finalmente são ainda alvo de um
parecer da Comissão de Ética e submetidas ao Conselho Jurisdicional da OPP.

2.2.2. Publicitação de Decisões do Jurisdicional
O Conselho Jurisdicional, enquanto órgão responsável por
velar pelo cumprimento das disposições legais, estatutárias
e regulamentares por parte da OPP e dos seus membros, tem
o papel fundamental de garantir a adoção de boas práticas
profissionais, vinculadas nos princípios éticos e deontológicos da profissão. Apostaremos na publicitação regular das
decisões deste conselho, como forma de promover, junto de
todos os órgãos OPP e de todos os membros, uma profunda
reflexão ético-deontológica sobre o exercício da atividade de
Psicóloga/o, modelando a adoção de boas práticas profissionais, enquanto forma de afirmar e dignificar a Psicologia e os/
as psicólogos/as.

Acreditamos que a aposta na promoção de guidelines e
boas práticas permitirá contribuir para afirmar a profissão,
promover o seu reconhecimento e validar social, científica e
empiricamente as práticas de intervenção psicológica, bem
como esclarecer órgãos de poder e de gestão e demais pro-
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2.2.3. Avaliação e Desenvolvimento do Modelo de
Especialidades
2.2.3.1. Criar Roteiros de Qualificação para as
Especialidades e Especialidades Avançadas
Propomos a criação de orientações de formação e qualificação para quem queria iniciar ou complementar o seu percurso
de especialização. Estas orientações respeitarão o princípio
de diversidade de percursos que subjaz às Especialidades e
terão como finalidade informar sobre os recursos existentes.
Os/as psicólogos/as serão informados de formações acreditadas existentes na área, exemplos de outros elementos curriculares admitidos e orientações sobre experiência profissional considerada.
2.2.3.2. Reforçar a figura do “Candidato a Especialista”
Para os/as psicólogos/as que estejam no seu processo de
especialização, propomos a criação de formas privilegiadas
de contacto com os conselhos de Especialidades, no sentido
de responder a questões, dar informações e veicular notícias
sobre novos recursos. O objetivo é que a especialização se
faça em estreita articulação com a OPP, no sentido de facilitar
a aquisição das Especialidades.

2.2.3.5. Criar momentos de encontro em várias partes
do país, quer para as Especialidades gerais, quer para as
avançadas
Como o colégio de especialistas é o conjunto de todos os/
as psicólogos/as de uma área particular, criaremos encontros
profissionais para discutir questões relevantes para a área.
Pretendemos que esses encontros ocorram para as várias Especialidades gerais e avançadas, respeitando as identidades
particulares. Promoveremos ainda encontros em áreas relevantes em cada uma das Especialidades, como entre os/as
psicólogos/as que trabalham com comportamentos aditivos,
no serviço nacional de saúde, no contexto escolar e IPSS’s.
2.2.3.6. Aprofundar a articulação com as Sociedades de
Psicoterapia
Continuaremos a promover a reflexão e o diálogo com as sociedades e associações de psicoterapia. Defenderemos a psicoterapia realizada por psicólogos/as e promoveremos uma
maior regulação da atividade de psicoterapia assegurando
que os psicoterapeutas tenham a formação adequada recomendada pelas instâncias europeias.

2.2.3.3. Reforçar a Acreditação da Formação para a
Especialidade
Como o futuro das Especialidades, a nível formativo, passa
por formações acreditadas pela OPP; propomos a divulgação
e disseminação do sistema de acreditação da formação para
as Especialidades. É nossa preocupação garantir que exista
formação em todo o país e nas diversas áreas da especialidade.
2.2.3.4. Facilitar a aquisição de outros elementos
curriculares para as Especialidades
Relativamente a outros elementos curriculares, criaremos
formas de facilitação específica para este tipo de elementos.
Por exemplo, divulgaremos e promoveremos recursos de supervisão e intervisão que possam ser reconhecidos no seio
das Especialidades. Dentro dos eventos da OPP criaremos
espaços de partilha profissional que possam ser acreditados
para as Especialidades. A nível da revista científica da OPP
a desenvolver no âmbito da presente legislatura, promoveremos números especiais para a promoção de publicações
profissionais na área.

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
VOTE LISTA C

Mobilizar os Psicólogos (MOP)
www.mobilizarospsicologos.com
www.facebook.com/mobilizarospsicologos

32

2.2.4. Promoção e defesa do Ato Psicológico
Desde a sua aprovação em Assembleia de Representantes da
OPP, em 2013, que o ato psicológico está devidamente definido e que todos os esforços têm sido envidados para a sua
inscrição no seu estatuto. Queremos ver reconhecida a autonomia técnica e científica ao Psicólogo nas suas atividades
de avaliação e diagnóstico, análise, prescrição e intervenção
psicológica ou psicoterapêutica e todas as atividades dirigidas aos indivíduos, grupos, organizações e comunidades e
inerentes ao ato psicológico, bem como na organização de
serviços autónomos de Psicologia no SNS. Agora que o Governo reconhece o ato psicológico, através da aprovação da
proposta de Lei dos Atos em Saúde, comprometemo-nos a
promover publicamente este ato, pelos diversos contextos de
atividade dos/as psicólogos/as, de modo a proteger e valorizar o papel dos Psicólogos.
2.2.4.1. Promover a valorização do Ato nos
financiamentos aos Sistemas de Saúde
Em conjunto com a ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, daremos continuidade à definição e negociação
das tabelas de atos psicológicos. Apostaremos na valorização e divulgação pública da imprescindibilidade dos serviços
de psicologia no SNS. Promoveremos a criação e reforço desses serviços, através de convenções com ADSE, SAMS, ADM
ou outros, de modo a ampliar a respetiva rede de psicólogos,
bem como a acessibilidade por parte dos cidadãos. Reivindicaremos a comparticipação direta dos serviços de psicologia
aos utentes, através dos serviços convencionados, sem necessidade de referenciação por parte de outras classes profissionais.

2.2.5. Promover e desenvolver o Europsy em Portugal
2.2.5.1. Campanhas de informação das Entidades
Empregadoras acerca das mais-valias do EUROPSY
No âmbito do papel da OPP na promoção da empregabilidade
de contexto dos/as psicólogos/as, serão desenvolvidas campanhas de informação das entidades empregadoras (efetivas
e potenciais) acerca dos papéis que os/as psicólogos/as
podem assumir e das mais-valias do certificado europeu de
Psicologia e da metodologia de competências a si inerente,
baseado num percurso formativo e profissional com padrões
e visibilidade europeia.
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2.2.5.2. Área Pessoal OPP com funcionalidade de
registo e monitorização do Desenvolvimento Profissional
Contínuo
No espírito do EUROPSY e do princípio da competência do Código Deontológico OPP, que orienta no sentido de uma constante atualização profissional por parte do/a psicólogo/a,
será desenvolvida uma funcionalidade na área pessoal do site
OPP que permitirá o registo das ações de formação realizadas
(formais e não formais), bem como a reflexão pessoal acerca
das aprendizagens efetuadas através das mesmas. Isto possibilitará, por exemplo, solicitar agilmente a renovação do certificado EUROPSY, que tem um prazo de validade de 7 anos,
mas e acima de tudo, um compromisso do/a psicólogo/a com
o seu desenvolvimento profissional contínuo.
2.2.5.3. Candidatura ao EUROPSY Especialista de
Psicoterapia e ao EUROPSY Especialista de Psicologia do
Trabalho e Organizações
Após a OPP ter sido aprovada enquanto entidade nacional
NAC (National Awarding Comitee) para a emissão do Certificado EUROPSY, investiremos no desenvolvimento profissional contínuo dos/as psicólogos/as e no reconhecimento das
suas competências no espaço europeu, através de nova candidatura à EFPA para S-NAC (Specialist Nacional Awarding
Comitee), emissão dos Certificados EUROPSY Especialista
em Psicoterapia e EUROPSY Especialista em Psicologia do
Trabalho e das Organizações.

2.2.6. Promover o Investimento e a Melhoria das
Condições do Exercício Profissional
A prestação de serviços psicológicos legítimos e relevantes,
na sua perspetiva social e científica, requer atividade intelectual, intervenções especializadas, ética e responsabilidade e
uma atuação de acordo com a quantidade e qualidade dos recursos disponíveis, como por exemplo no acesso aos instrumentos de avaliação psicológica, para o exercício adequado
da atividade profissional. Levaremos a cabo, e assumiremos
como prioritárias na promoção dos recursos, ações imediatas no Mercado de Trabalho, enquanto regulador do exercício
profissional dos/as psicólogos/as, investindo na promoção
do aumento das ofertas de emprego e das oportunidades de
inserção profissional ou mudança dentro da área profissional,
e no exercício de ações de sensibilização dos decisores políticos para a importância desta melhoria. Outras apostas de
investimento para a melhoria das condições do exercício da
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profissão assentarão no aumento das oportunidades e dos
níveis de qualificação profissional, na autonomização dos serviços e do exercício profissional, na diferenciação de funções
e nos processos de especialização. Por fim, apostaremos e
investiremos no valor da prática profissional como forma de
garantir mais e melhores condições, quer para os/as psicólogos/as, quer para os cidadãos.

2.2.7. Assumir uma Agenda Sociopolítica com apoio e
divulgação de estudos relevantes para a melhoria da
Qualidade de Vida Psicológica das populações, nas
diversas áreas e contextos de atuação do/a Psicólogo/a
Potenciando a rede de contactos e relações construída ao
longo dos últimos anos, comprometemo-nos a atuar no seio
das redes de decisão centrais, propondo e implementando
agendas de significativa relevância para as instâncias sociais
e políticas, como forma de responder às necessidades de
bem-estar psicológico dos cidadãos.
Estaremos focados em criar enquadramentos sociais e políticos sólidos com base regional, nacional e internacional, como
forma de fundamentação para a construção e apresentação
de propostas de planos de ação estratégicos, que contem
com o apoio e as mais-valias da Psicologia e da intervenção psicológica, a implementar junto dos diferentes grupos
populacionais e em diferentes áreas geográficas, e com alinhamento com os objetivos de desenvolvimento atuais das
sociedades.

Apostaremos na comunicação e divulgação de estudos empírico-científicos nas diferentes áreas de atuação da Psicologia com relevância para a sociedade, como forma de contribuir para a elaboração de processos e políticas centrados
no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas, para a
construção de alternativas de intervenção psicossocial economicamente mais viáveis, e para a inovação da ação nos
diferentes setores e redes socioprofissionais. Criaremos sinergias entre a previsão/avaliação de impactos de estudos,
de medidas e de resultados de custo-efetividade no domínio
da Psicologia e a construção de políticas sociais relevantes.

2.2.8. Melhorar a acessibilidade a Instrumentos de
Avaliação Psicológica
Os instrumentos de avaliação psicológica são para uso exclusivo dos/as psicólogos/as e estes constituem recursos essenciais às boas práticas psicológicas. A quantidade de instrumentos cientificamente validados, nas mais diversas áreas
da Psicologia, tem vindo a crescer, contudo a sua diversidade
é grande (questionários, escalas, inventários, testes), a informação disponível acerca dos mesmos encontra-se dispersa,
e ora não prevê recomendações ao seu uso (se para a prática
profissional, se para investigação, se para utilização em contexto organizacional), ora não se encontram validados para a
população portuguesa.
Em 2015 foi criada a Comissão para a Acreditação de Testes
e Provas Psicológicas, da OPP, tendo esta comissão procedido
ao levantamento dos instrumentos de avaliação psicológica
disponíveis em Portugal, pelo método de inquérito. A partir
destes dados, foi criado um modelo de identificação e caracterização dos testes e de outros instrumentos de avaliação
psicológica e das condições à sua utilização. Asseguraremos
que toda a informação estruturada e de qualidade esteja acessível para todos os/as psicólogos/as, por forma a aumentar a
qualidade do conhecimento acerca dos testes e a qualidade
das avaliações psicológicas. Para o efeito, a informação será
disponibilizada numa plataforma de recursos OPP.
Será criado um mecanismo de acreditação de testes e provas psicológicas. Será feito um levantamento de oportunidades para disponibilização, na Área Pessoal dos membros, de
instrumentos de avaliação gratuitos e de larga utilização nas
mais diversas áreas da Psicologia (educação, saúde, etc), à
semelhança do que aconteceu com o COPSOCII.
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2.2.8.1. Desenvolver um cada vez maior número de
medidas que permita melhorar a acessibilidade a
Instrumentos de Avaliação Psicológica
Defenderemos a importância da existência e da qualidade de
recursos materiais para melhores e mais fundamentadas avaliações psicológicas, que dignifiquem o exercício profissional,
e da sua inclusão no âmbito das parcerias e protocolos a
efetuar com as diferentes entidades e organizações que acolhem Psicólogos. Defenderemos a existência de programas,
orçamentos e verbas para a aquisição destes instrumentos.

2.3. Qualificação
2.3.1. Formação e Desenvolvimento Profissional de
Proximidade
2.3.1.1. Garantir o acesso a Formação Essencial e Básica
para a atualização dos/as Psicólogos/as no Exercício da
sua Profissão

Portugal ao abrigo do programa de acolhimento. Finalmente, serão propostas e definidas linhas de ação neste âmbito,
bem como se estudará outras formações para psicólogos/as
e para a bolsa, no âmbito das situações de crise e catástrofe.

2.3.1.1.1. Formação em Primeiros Socorros Psicológicos
Garantir à generalidade dos/as psicólogos/as portugueses o
acesso a formação em competências base de primeiros socorros psicológicos. Será um dos programas de formação em
larga escala, de modo a dotar ou atualizar as competências
de milhares de psicólogos portugueses em primeiros socorros psicológicos, disponibilizado também no curso de formação aos membros estagiários, valorizando assim a nossa
profissão, qualificando os nossos profissionais e contribuindo
para melhorar a capacidade de resposta em situações que a
determinem.

2.3.1.2. Desenvolvimento de Sistema de Intervisão
A necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional
dos/as psicólogos/as é cada vez maior e justificada pela pretensão de elevar o rigor e a eficiência da sua intervenção. Neste âmbito, a partilha de conhecimento científico e de saberes,
bem como o reconhecimento e a validação do trabalho efetuado pelos pares surge, sem dúvida, como uma mais-valia,
o que pode ser particularmente útil em contextos regionais
de maior isolamento, onde nem sempre surgem oportunidades de desenvolvimento profissional e supervisão acessíveis
a todos.

2.3.1.1.2. Operacionalização de Bolsa de 1000 Psicólogos
para Intervenção em Situações de Catástrofe
Atualizaremos a formação e operacionalizaremos a ativação
da atual bolsa que integra 1000 psicólogos/as voluntários/as
para intervir em situações de crise ou catástrofe, tema que
assumiu recentemente grande visibilidade em Portugal, em
consequência, por exemplo, do número elevado e da extensão
geográfica de incêndios. Será também operacionalizado, em
conjunto com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM),
o apoio de parte desta bolsa (de quem para essa ação se disponibilizou) no acolhimento de refugiados que chegaram a

A intervisão recorre ao potencial e soluções disponíveis no
seio da equipa de psicólogos, enquanto grupo de peritos, que
contribuem para a aprendizagem colaborativa de práticas
de atuação. Visa o debate de procedimentos, metodologias
e práticas de intervenção, assente num método de aprendizagem “intercolegial”, em grupos de pares que têm como
objetivo promover o seu desenvolvimento enquanto grupo de
profissionais.
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Desenvolveremos um sistema de intervisão, que considere
os princípios acima referidos, que assente no código de éti-
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ca e deontologia, que ocorra numa base regular, que vise a
reflexão e propicie o insight, a gestão mais efetiva de situações problemáticas, a procura conjunta de soluções para problemas relacionados com a escolha de modelos, racionais,
instrumentos e práticas de intervenção e/ou a resolução de
problemas relacionados com as condições de trabalho, relações interpessoais, adversidades ou stress emocional, entre
outros.
Avançaremos, ainda, com a criação de guidelines orientadoras na definição de critérios, regras de atuação, partilha de
responsabilidades, procedimentos inerentes à intervisão e
avaliação da eficácia do seu funcionamento.
2.3.1.3. Criar Modelo de orientação para a Prática da
Supervisão e suporte para a sua concretização
A supervisão é uma prática presente na vida profissional de
muitas/os Psicólogas/os. Estima-se que cerca de 50% das/os
Psicólogas/os tenham algum tipo de acesso a este recurso.
Todavia, o acesso não está igualmente disponível pelo território nacional e a sua prática necessita de enquadramento e
linhas de orientação. Neste sentido, serão criadas linhas de
orientação para a prática de supervisão, bem como um diretório de supervisores. Serão ainda negociados protocolos de
facilitação de acesso à supervisão com instituições públicas
e/ou outros parceiros no contexto de atuação dos/as psicólogos/as/as, na sequência de acordos já firmados com algumas
instituições (como é exemplo a Direcção-Geral de Educação).
2.3.1.4. Mapeamento Territorial da Oferta Formativa
Realizaremos um mapeamento territorial, continente e ilhas,
das atuais ofertas de formação e respetivos recursos da OPP
e das entidades formativas acreditadas, com o duplo objetivo
de (a) orientar os/as psicólogos/as, alargando a sua perceção das oportunidades de formação disponíveis por área de
intervenção e por região geográfica; (b) organizar, promover e
planificar ofertas formativas de qualidade, que possam abarcar (novos) temas e (novas) regiões, em resposta às necessidades de todos os/as psicólogos/as portugueses.
2.3.1.5. Formação em Competências Estratégicas para
Novas Oportunidades
Criaremos sinergias com entidades, organismos e contextos profissionais, promovendo oportunidades de uma maior
e mais diversificada oferta formativa para psicólogos/as em
áreas e competências estratégicas que viabilizem a sua in-
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serção e o seu desenvolvimento profissional e que facilitem a
emergência de novas áreas de intervenção e postos de trabalho para os/as psicólogos/as.
2.3.1.5.1. Áreas Emergentes
Promoveremos novas oportunidades de formação em áreas
necessárias, emergentes e/ou inovadoras, acompanhando as
mudanças socioprofissionais do séc. XXI. Tomamos como
exemplos a formação em primeiros socorros psicológicos,
intervenção em catástrofes, saúde mental, neuropsicologia
aplicada, terapias de grupo, coaching psicológico, mentoring,
mindfullness, relatórios de avaliação psicológica, consultadoria psicológica, intervenção precoce, envelhecimento ativo,
entre outras. Promoveremos igualmente oportunidades de
formação na intervenção psicológica em áreas muito específicas de atuação de Psicólogos, como o exemplo da intervenção em saúde oncológica.
Responderemos ao panorama atual de participação e integração crescente de psicólogos/as em órgãos de gestão e de
administração nas diferentes áreas da Psicologia, através da
promoção de oportunidades de formação em áreas de gestão, liderança e desenvolvimento de negócio para Psicólogos.
Apoiaremos, divulgaremos e desenvolveremos programas de
formação para apoiar psicólogos/as empreendedores no início do negócio, mas também durante as fases de crescimento
e maturação da empresa.
Promoveremos oportunidades de formação para psicólogos/
as na área das TIC, nomeadamente no que respeita ao e-Health, isto é, à sua aplicação no contexto da saúde, como forma
de facilitar a adaptação e integração socioprofissional e melhorar a capacidade e qualidade de resposta dos/as psicólogos/as, mas sem descurar a aquisição e desenvolvimento de
competências digitais transversais.

2.3.2. Acreditação para defesa da Qualidade de Formação
2.3.2.1. Promoção de formação de qualidade para
Psicólogos/as, pela exigência e monitorização de critérios
que regulem a Formação Profissional dos/as Psicólogos/as
Entendemos que o adequado desenvolvimento profissional,
melhoria contínua e a qualidade da intervenção dos/as psicólogos/as passa pela igual qualidade e diferenciação da formação recebida.
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Assim, desenvolveremos medidas de ação com vista à:
a) Revisão do atual modelo de formação da OPP, no que respeita à sua estrutura, conteúdos e formato (presencial, e-learning e b-learning). Pretendemos gerar oportunidades de
formação para todos os/as psicólogos/as, simultaneamente
taylor-made, diferenciadas, individualizadas e adequadas às
necessidades e níveis de experiência de cada um;

tégicos do seu programa de ação. Os mais de 5000 estágios
profissionais já realizados e os mais de 3000 protocolos estabelecidos, a implementação de um Programa de formação e
acompanhamento dos estágios profissionais com cobertura
de todo o território nacional de verificação no terreno das dificuldades sentidas pelas entidades, orientadores e Psicólogos
Estagiários por parte do Gabinete de Estágios OPP, entre outras medidas, são resultados que assim o evidenciam.

b) Revisão do atual modelo de acreditação da formação pela
OPP, nomeadamente no que respeita ao alinhamento de propostas de formação nas áreas necessárias, emergentes e inovadoras e respetiva concorrência, aos critérios e elementos
de avaliação e aos requisitos a preencher pelas diferentes
entidades formadoras, nomeadamente da possibilidade de
reconhecimento de ações específicas de grupos informais,
excecionalmente, mas sempre que o mercado de formação
não contemplar possibilidades de resposta;

Queremos continuar a facilitar o acesso à profissão e, por
isso, comprometemo-nos com aumentar o número de estágios profissionais e a qualidade dos mesmos para que o primeiro ano de exercício profissional enquanto/a psicólogo/a
seja, pois, uma etapa fundamental no plano de carreira e para
o desenvolvimento profissional dos Psicólogos Estagiários.

c) Realização de parcerias com entidades formadoras acreditadas, com vista à concretização de projetos formativos para
Psicólogos, de comum interesse.

2.3.3.1. Estágios Profissionais nas Escolas Públicas
Em articulação com a tutela, monitorizar a operacionalização
do protocolo DGE e OPP, para a criação de oportunidades de
estágios profissionais nas escolas públicas.

2.3.3. + Oportunidades de Trabalho + Estágios
Profissionais + Acesso à Profissão
O acesso à profissão tem tido por parte da OPP uma importante atenção e investimento, tendo sido um dos eixos estra-

2.3.3.2. Estágios Profissionais no SNS
Em articulação com o Ministério da Saúde, e no âmbito do
contributo para a sustentabilidade do SNS, operacionalizar
estágios profissionais no SNS.
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Para este efeito contribuem as seguintes propostas:
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2.3.3.3. Estágios Profissionais no Programa Escolhas
No seguimento de anteriores reuniões com o Alto Comissariado para as Migrações, promover a realização de Estágios
Profissionais no Programa Escolhas.
2.3.3.4. + Protocolos de Estágio
Aumentar em 50% o número de protocolos de estágio, por via
do Programa de Desenvolvimento da Empregabilidade Regional, de ações de desenvolvimento de competência de procura
de emprego, junto dos candidatos a estágio, de Campanhas
de promoção dos estágios profissionais junto de possíveis
entidades recetoras e das atuais, e valorizando o papel das
entidades recetoras no âmbito da avaliação dos estágios.
2.3.3.5. Valorização do papel do Orientador
Continuar a política de discriminação positiva dos Orientadores de Estágio, nomeadamente através da oferta de formação
específica para Orientadores de Estágio, de inscrições em
eventos OPP em valor reduzido e da oferta do curso EUROPSY.
Em particular a orientação de estágios permitirá a obtenção
de créditos com efeitos para as Especialidades, bem como a
participação e certificação nas restantes atividades referidas.
Aumentar a proximidade com os Orientadores de Estágio,
promovendo momentos de contacto como a realização de
encontros periódicos de Orientadores de Estágio OPP, como
será o caso do Encontro Anual de Orientadores de Estágio.

2.3.3.6.1. Resposta integrada na promoção de
competências dos Psicólogos Estagiários para a sua
Empregabilidade, pela criação do seu Estágio
Integrar no Estágio Profissional o Projeta-te:Constrói a Tua
Carreira Profissional, como resposta à necessidade de, desde o início do percurso profissional, desenvolver um plano de
carreira individual e personalizado, capacitando os/as Psicólogos/as Estagiários/as para a sua gestão de carreira.
2.3.3.6.2. Novo módulo de Primeiros Socorros
Psicológicos no curso do Estágio Profissional
Integração de um novo módulo de Primeiros Socorros Psicológicos e alterações necessárias para a devida melhoria contínua dos estágios da OPP ao nível dos conteúdos formativos.
2.3.3.6.3. Avaliação e revisão do Sistema de Estágios
Profissionais e do Acesso à Profissão
Mais uma vez, findo este segundo ciclo dos estágios profissionais da OPP, será necessário proceder a uma rigorosa avaliação que promova as alterações necessárias ao sistema de
estágios, no âmbito do modelo EUROPSY.
2.3.3.6.4. Redução de custos associados ao Acesso à
Profissão
Diminuição do valor inicial pago pelo registo na OPP, de modo
a reduzir em 50% os custos de acesso à profissão, dos atuais
80 para 40 euros.

2.3.3.6. Otimização do Sistema de Estágios da OPP

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
VOTE LISTA C

Mobilizar os Psicólogos (MOP)
www.mobilizarospsicologos.com
www.facebook.com/mobilizarospsicologos

38

2.3.3.6.5. Criação de Modelo de Externalização de
preparação para o Estágio
Discutir e implementar, junto das entidades formativas do
Ensino Superior em Psicologia, através dos seus gabinetes
de apoio ao estudante ou estruturas similares, um modelo
de externalização de programa de capacitação e desenvolvimento de competências de empregabilidade para o Estágio
Profissional e do reconhecimento, pela OPP, de um conjunto
de requisitos.

2.4. Reconhecimento Social e Profissional
dos/as Psicólogos/as

2.4.1.2.4. Prémios de Boas Práticas
Pretendemos estimular e promover o reconhecimento
das boas práticas destacando projetos de mérito social
e psicológico e atribuindo prémios de boas práticas,
divulgando-as através de mostras de projetos.

2.4.2. Censo 2018
Realizaremos um novo CENSO em 2018, mais completo e
chegando a muitos mais psicólogos/as, nomeadamente fazendo o retrato dos atos praticados pelos/as psicólogos/as
nos mais diversos contextos de atividade.

2.4.3. Comunicação externa

2.4.1. Inovação e Desenvolvimento

2.4.3.1. Media

2.4.1.1. Academia OPP – 2.0
Este projeto pretende contribuir para uma aproximação da
OPP aos estudantes de Psicologia e às instituições de Ensino
Superior com ciclos de estudo em Psicologia, de forma geral.
Até ao momento, o Dia OPP realizou 70 sessões onde participaram mais de 3200 estudantes; 10 sessões com docentes e
investigadores e 2 edições do Prémio Inovação na Intervenção Psicológica que contabilizaram 60 finalistas. Pretendemos continuar a fazer chegar esta iniciativa, anualmente, a
todas as instituições formadoras de futuros/as psicólogos/
as, embora numa nova versão de formato e conteúdos renovados e integrando a figura de Estudante Embaixador OPP.

2.4.3.1.1. Agenda Mediática
Continuaremos a apostar numa forte presença mediática da
OPP e dos temas de interesse mediático para os/as psicólogos/as e psicólogas portugueses.

2.4.1.2. Prémios e Reconhecimentos de Boas Práticas
Pretendemos continuar a reconhecer o mérito em Psicologia.
Para isso, continuaremos a candidatar psicólogos/as portugueses aos prémios europeus de Psicologia promovidos pela
EFPA e a apostar nos Prémios atualmente já existentes:
2.4.1.2.1. Prémio Nacional de Psicologia
2.4.1.2.2. Prémio Ibérico de Psicologia
2.4.1.2.3. Prémios Melhor Estágio: queremos estender o
Prémio de Melhor Estágio a todo o território nacional.
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2.4.3.1.2. Programa de Rádio ou TV
Desenvolveremos contactos de modo a estabelecer parcerias
que viabilizem um programa de televisão de divulgação das
ciências psicológicas, o seu impacto no dia-a-dia e do papel
do/a psicólogo/a na sociedade.
2.4.3.2. Redes Sociais
Continuaremos a pautar a nossa presença nas redes sociais
por uma imagem e conteúdo que nos credibilize e promova a
presença dos/as psicólogos/as na sociedade. Para além disso, continuaremos a utilizar as redes sociais como canal de
informação aos membros OPP sobre a atividade e serviços da
Ordem, crescendo no seu alcance e diversidade.
2.4.3.3. Edições e Parcerias
Continuaremos e regularizaremos uma política editorial alinhada com os temas estratégicos para a profissão, através
de edições de comprovada qualidade e de autores de reconhecido mérito. Aproveitaremos e promoveremos oportunidades de parceria editorial com vista à promoção de temas
da Psicologia, junto dos cidadãos, em alinhamento com as
campanhas de promoção em curso. Apoiaremos a edição de
guidelines para Psicólogos, em diversas áreas de intervenção,
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bem como a edição de guias práticos sobre temas e problemáticas diversas, para pais ou outros grupos alvo.

âmbito da saúde psicológica e disponibilizaremos aos/as psicólogos/as e aos embaixadores da campanha novo material
de divulgação para a difusão dos seus objetivos.

2.4.4. Campanhas

2.4.4.1.3. Campanha Riscos Psicossociais
Reforçaremos e ampliaremos a campanha Locais de Trabalho Saudável e a atribuição do prémio de distinção, como
forma de reconhecer e distinguir os contributos inovadores
das organizações portuguesas na promoção da segurança,
bem-estar e saúde psicológica no local de trabalho. Serão
ainda divulgadas e disseminadas conferências, simpósios,
workshops e formação, bem como outras ferramentas e estratégias de intervenção eficazes, para a difusão de boas práticas e inovação na prevenção do stress e dos riscos psicossociais no trabalho, como forma de melhorar o desempenho
das empresas. Esta campanha, integrada na parceria com a
FIAP – Federação Iberoamericana de Psicologia, será também difundida em dezenas de países da Europa.

2.4.4.1. Continuação e aprofundamento das Campanhas
de Promoção de Papéis dos/as Psicólogos/as
2.4.4.1.1. Campanha SaudavelMente, Escola Promotora
de Bem-Estar e Saúde Psicológica
Apostaremos na campanha SaudavelMente para a divulgação
e incentivo às melhores orientações e práticas de bem-estar e
de promoção da saúde psicológica em contexto escolar, desenvolvidas em Portugal. Esta campanha visará igualmente
divulgar a atribuição do Selo “Escola SaudávelMente” – Boas
Práticas de Saúde Psicológica Escolar, uma forma de reconhecer as escolas portuguesas pelos seus esforços e contributos ao nível das práticas de saúde psicológica, e distinguirá
aquelas que tenham, efetivamente, demonstrado um forte
empenho e uma abordagem participativa na promoção da
saúde psicológica em contexto escolar.
2.4.4.1.2. Campanha Encontre uma Saída
Reforçaremos a campanha Encontre uma Saída, destinada à
sensibilização pela saúde mental dos portugueses, promovendo o papel do/a psicólogo/a na sociedade e a aproximação da
Psicologia aos cidadãos. Aumentaremos o número de psicólogos/as georreferenciados para a prestação de serviços no

ELEIÇÕES OPP / 6 DEZEMBRO 2016
VOTE LISTA C

2.4.4.2. Novas Campanhas de Promoção do Papel dos/as
Psicólogos/as
À semelhança do “Encontre uma Saída”, reforçamos a nossa
aposta em campanhas de sensibilização, informação e promoção do papel do/a psicólogo/a em áreas cruciais como
o bem-estar psicológico e a intervenção social e da justiça.
Mais ainda, propomo-nos reativar campanhas já iniciadas,
rentabilizando os seus recursos e mais-valias, com o objetivo
de alcançar mais e melhor os cidadãos e as organizações.
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2.4.5. Eventos
2.4.5.1. Encontro Anual de Orientadores de Estágio
Promover um momento anual para a realização de um encontro de Orientadores de Estágio OPP, com vista à discussão
de necessidades, dificuldades e mais-valias da orientação no
desenvolvimento profissional do Orientador e à criação de redes de colaboração entre Orientadores e entre estes e a OPP.
2.4.5.2. Encontro Anual de Estagiários Profissionais OPP
Promover um Encontro Anual de Estagiários Profissionais
OPP, com vista ao intercâmbio de experiências de estágio e de
formação e à aproximação com a OPP enquanto Associação
Pública Profissional.
2.4.5.3. III Encontro Luso Espanhol de Psicologia
A organizar conjuntamente pela OPP com o Consejo General de la Psicología de España (COP), com emissão online do
evento e com a atribuição do Prémio Ibérico de Psicologia.
2.4.5.4. IV e V Congresso Nacional da Ordem dos
Psicólogos Portugueses
Aberto a comunicações científicas mas essencialmente destinado a apresentações profissionais de trabalhos e projetos
aplicados e avaliados em contexto, de trabalhos desenvolvidos por Grupos de Trabalho e Comissões da OPP, e que dão
conta dos processos e produtos produzidos e divulgados em
prol dos Psicólogos e da Psicologia em Portugal. Nestes dois
congressos será também atribuído o Prémio Nacional de Psicologia e o Prémio de Melhor Estágio Profissional.
2.4.5.5. Evento Anual sobre Psicologia
Criar evento anual sobre Psicologia, em colaboração com Faculdades, aberto ao público em geral, com oradores de renome, que tragam a Psicologia aplicada (temas interessantes e
impactantes) para o mundo dos leigos e organizações.
2.4.5.6. Comemoração do Dia Mundial da Saúde 2017 Depressão
Desenvolveremos iniciativas para a comemoração do Dia
Mundial de Saúde 2017, como oportunidade para sensibilizar
a sociedade para o papel do Psicólogo na intervenção em áreas estratégicas da saúde psicológica e para as vantagens psicossociais e económicas da intervenção psicológica. Serão
desenvolvidos debates, conferências e atividades com vista à
promoção do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, em
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diferentes contextos de ação e locais do país. Serão também
dados a conhecer programas e projetos a desenvolver ao longo de todo o ano.

2.4.6. Política Externa da OPP
A globalização vem tornar imprescindível a criação e a expansão de redes de comunicação, de conhecimento, de práticas e
de Psicólogos. Desde o início que a OPP se caracterizou como
uma organização que se quer afirmar no panorama internacional da Psicologia. Dessa forma, aderiu à EFPA – European
Federation of Psychologists Association, à PSIPLP – Federação das Associações de Psicólogos dos Países de Língua
Portuguesa (que já presidiu), participa na FIAP – Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Psicología e, além disso,
tem estabelecido relações preferenciais com a APA – American Psychological Association (com quem assinou protocolo)
e com o COP - Colégio Oficial de Psicólogos de Espanha. Esta
vivência internacional tem permitido um contacto com a realidade e a diversidade de práticas psicológicas nos diversos
países e uma aprendizagem que em muito beneficia a Ordem
e os seus membros, pela oportunidade de partilha mútua de
experiências de sucesso, inspiradoras das ações diárias em
prol dos/as psicólogos/as e da Psicologia. Para além disso, a
OPP tem organizado congressos em conjunto com algumas
destas organizações, como o caso do 2º Congresso da OPP
– IX Congresso Iberoamericano, organizado conjuntamente
com a FIAP.
Neste contexto, trabalharemos no sentido de aprofundar as
interligações e a cooperação com associações congéneres
em vários países, promovendo o reconhecimento e valorização do papel do/a psicólogo/a por todo o mundo, nomeadamente criando oportunidades de intercâmbio e mobilidade
dos/as psicólogos/as e de estudantes nos países da Europa,
no espaço Ibero-Americano e na CPLP.
A nossa ação a nível Europeu foi ainda operacionalizada com
o primeiro Semestre Europeu da EFPA, organizado pela OPP,
e que permitiu trabalhar temáticas nacionais, mas também
europeias, no sentido do reforço do papel dos/as psicólogos/
as e do seu reconhecimento pelos decisores a nível nacional
e europeu.
Estivemos na linha da frente do diálogo ao nível das Nações
Unidas, junto da coligação pela Psicologia neste importante
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organismo mundial, trabalhando para a histórica inclusão da
saúde mental na renovação dos objetivos do milénio.
Pretendemos manter e levar mais longe esta colaboração
internacional, de forma a que os membros OPP possam ter
acesso a benefícios de outras organizações, como materiais,
bases de dados de revistas, troca de conhecimentos, e que se
possam projetar em fóruns de discussão e colaborações internacionais, orientadas para a prática e para a investigação
científica. Pretendemos, ainda, desenvolver um conjunto de
potenciais projetos que envolvam diversos países e Psicólogos. Dispor de uma rede de contactos e promover a comunicação e o diálogo entre as diversas organizações aumenta
o conhecimento e as possibilidades de colaboração futuras.

3. Eixo Alcançar um Serviço de Excelência e Proximidade
aos/as Psicólogos/as

3.1. Simplificação Administrativa de
Processos da OPP na interação com os
Membros
Lançaremos um conjunto de ações de simplificação administrativa com a automatização gradual da obtenção do mais variado tipo de documentos que os/as psicólogos/as necessitem da sua Ordem, como declarações e certidões, bem como
a sua desoneração. A simplificação de processos no âmbito
da melhoria contínua dos serviços da OPP tem sido um contínuo nestes 6 anos, e que pretendemos intensificar.

3.1.1. Eliminação de Taxas e Emolumentos
3.1.1.1. Redução do valor de Registo
Redução do valor de registo na OPP, em 50% de modo a facilitar o acesso à Profissão.
3.1.1.2. Extensão de 2 para 4 anos do período de redução
excecional do valor de Quotas
De modo a aumentar os já 28% de membros que usufruem de
valor reduzido de quotas, estenderemos o período de redução
do valor mínimo de 4 euros mensais, para todos os membros
até 4 anos de experiência (agora até 2 anos).
3.1.1.3. Eliminação de alguns Emolumentos
Continuando a simplificação administrativa já iniciada comprometemo-nos a eliminar alguns emolumentos, no âmbito
da alteração e automatização crescente dos serviços administrativos à distância, reduzindo os custos de interação e de
serviços da OPP. Deste modo os emolumentos: mudança de
orientador de estágio, mudança de nome abreviado, declarações e laudas.
3.1.1.4 Redução do valor de Emolumentos
Todos os/as psicólogos/as a que foi atribuído o título de especialista terão que realizar o pagamento de 50 euros para
conclusão do seu processo, de acordo com os atuais regulamentos. Assim, propomos a redução do valor do emolumento
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“com a atribuição do titulo de especialista e averbamento no
processo individual do/a psicólogo/a”, em função da alteração das circunstâncias que levaram à fixação dos atuais valores, com efeitos retroativos, em 50%, dos atuais 50 euros
para 25 euros.

3.1.2. Simplificação administrativa dos Estágios
Profissionais
No âmbito da avaliação do sistema de estágios profissionais
procederemos à simplificação administrativa dos mesmos, de
modo a tornar o processo mais célere e fácil para o utilizador.

3.1.3. Chat de Atendimento Permanente
Criação de mais um canal de comunicação dos serviços da
OPP com os membros, através da disponibilização de um
chat de atendimento ao membro.

3.2. Proximidade e Personalização
3.2.1. + Serviços nas Delegações Regionais
Defenderemos mais serviços e serviços de maior proximidade para as delegações regionais, promovendo a autonomia e
o desenvolvimento e implementação de atividades, de forma
concertada com os objetivos estratégicos a lançar pela OPP,
objetivos nacionais e das restantes delegações regionais.

3.2.2. Criação de Psicólogos de Contacto Distritais/
Locais da OPP
Com o objetivo de escutar as necessidades e potencialidades
regionais, de desenvolver e implementar projetos para grupos
e áreas geográficas específicas, e de definir e implementar soluções locais, serão indicados/as psicólogos/as de Contacto
distritais/locais da OPP, que possam assegurar esta mediação e operacionalização.

3.2.3. Áreas Pessoais Personalizadas 3.0
Melhoraremos e personalizaremos a Área Pessoal do site
OPP, destinada aos Profissionais, com o objetivo de conhecer
os interesses e necessidades de cada psicólogo e de selecio-
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nar e personalizar respostas que possam ir ao encontro desses interesses, evitando assim a dispersão de informação e
poupando a gestão do tempo de pesquisa e de contacto com
informação útil, sincronizando-as com a futura app OPP.

3.2.4. Criação de um Contacto Pessoal Dedicado (CPD)
para gestão de todos os assuntos do Membro
Acompanharemos cada psicólogo/a e membro da OPP de
forma personalizada e individualizada, na gestão dos seus
assuntos enquanto membro, através de um Contacto Pessoal
Dedicado (CPD) a criar para esse efeito. Aumentaremos a qualidade e eficiência de atendimento, de resposta às necessidades e particularidades apresentadas por cada psicólogo/a e
de acompanhamento/monitorização dos seus assuntos.

3.2.5. + Eventos Descentralizados
Criaremos mais eventos descentralizados, nomeadamente ao
nível de formações, workshops, conferências, encontros temáticos, debates e outras iniciativas de âmbito nacional e local.

3.3. Reduzir as Assimetrias entre
Psicólogos
3.3.1. Aumentar a Discriminação Positiva Regional
3.3.1.1. Preços de Acreditação de ações mais baixos
Reduzir o valor da acreditação para atividades de formação a
realizar em distritos fora das áreas geográficas de maior concentração de psicólogos/as, no âmbito da revisão do sistema
de acreditação da formação da OPP.

3.3.2. Preços reduzidos no acesso a Iniciativas da OPP
Discriminar positivamente os/as psicólogos/as provenientes
de zonas de maior interioridade no acesso a iniciativas da
OPP realizadas centralmente.

3.3.3. Melhorar os efeitos de Discriminação Positiva no
pagamento de Quotas
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3.3.3.1. Extensão da redução do valor das Quotas para
Membros com menos anos de OPP
A preocupação com os desafios colocados aos primeiros
anos de exercício profissional e a atenção à desvantagem remuneratória e de estabilidade inerente ao início da carreira de
psicólogo tem sido assumida pela OPP no atual mandato.
Como tal, o Regulamento nº 284/2014, previu a Alteração ao
Anexo I do Regulamento de Quotas e Taxas, alterando o valor
de quotização para psicólogos com menos de 2 anos após
a data final de formação. Este valor foi reduzido e fixado
em 4 euros mensais, enquanto as/os colegas entre os 2 e 8
anos têm uma quota mensal de 8 euros, num total de 28% de
membros efetivos da OPP com valores de 4 ou 8 euros/mês.
Ainda assim, será nossa preocupação melhorar os efeitos de
discriminação positiva do pagamento de quotas, pelo que
propomos a extensão do respetivo valor de quota reduzida (4
euros/mês) dos membros para 4 anos, em lugar dos 2 anos
acima referidos. Do mesmo modo, o valor de quotização de
8 euros mensais passará a ser fixado para psicólogos com
menos de 8 anos e mais de 4 anos, após a data final de formação. Esta medida resultará no aumento da percentagem
de psicólogos em início de carreira que pagam 4 euros/mês e
que beneficiarão destas discriminações positivas.

3.3.4. Assegurar a Transversalidade das Ações da OPP
Asseguraremos a transversalidade das ações da OPP, através
da partilha e recolha de informação e da comunicação sistemática sobre processos, decisões, estratégias e resultados.

Asseguraremos a congruência e o alinhamento com os objetivos e a forma de funcionamento geral de todos os órgãos
sociais, delegações regionais, comissões e representações
da OPP, bem como a criação de um fio condutor no que respeita à implementação, execução e avaliação dos programas
e ações. Somos uma equipa coesa e desenvolveremos um
trabalho conjunto de colaboração e cooperação, com respeito pela identidade e autonomia de cada órgão e de cada
membro.

3.4. Promoção de uma Cultura de Qualidade
e Excelência
3.4.1. Melhoria Contínua de Processos e Resultados
Assumiremos uma cultura de rigor e de excelência e prosseguimos na melhoria contínua da prestação de serviços
de qualidade a todos os membros. Acrescentaremos valor a
todos os/as psicólogos/as portugueses, através de medidas
de aproximação, compreensão, antecipação e satisfação das
suas necessidades, expectativas e oportunidades. Aumentaremos a qualidade e eficácia da gestão dos processos internos e de interface externa, acompanhando-os desde o seu
início até ao final.
Estaremos empenhados em identificar de forma sistemática
e priorizar oportunidades de melhoria, através do aperfeiçoamento das estratégias de operacionalização ou da modificação de processos internos, com vista ao alcance dos resultados pretendidos.
Promoveremos o desenvolvimento organizacional e o dos colaboradores da OPP, através de processos de benchmarking e
de benchlearning, comparando e aprendendo a partir de boas
práticas nas organizações, desenvolvendo uma cultura de
avaliação interna permanente e a todos os níveis, e valorizando a aprendizagem permanente e a partilha do conhecimento
no seio das pessoas e das equipas de trabalho.
Utilizaremos os dados resultantes dos diferentes modelos e
procedimentos de avaliação para melhorar o desempenho individual e das equipas, os processos e recursos, a prestação
de serviços de qualidade aos/as psicólogos/as e cidadãos,
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bem como o impacto quantitativo e qualitativo nas comunidades locais, nacionais e internacionais. Promoveremos esta
recolha, tratamento e análise sistemáticas de informação
como suporte essencial para a tomada de decisões. Recorreremos, ainda, à inovação e à criatividade dos colaboradores e
das equipas para melhorar os níveis de desempenho da OPP.
Asseguraremos a manutenção da Política e do Sistema de
Gestão da Qualidade, estendendo-a a todas as áreas da OPP,
de acordo com critérios e modelos estandardizados, como
suporte para a implementação de ações de melhoria e para o
desenvolvimento sustentado da qualidade.

3.4.2. Assegurar a Sustentabilidade
3.4.2.1. Certificação de Ambiente e HST
Tendo em conta a necessidade de simplificação administrativa de processos da OPP e de otimização dos recursos, pretende-se partir do Sistema de Gestão da qualidade da OPP e da
certificação ISO para o desenvolvimento de uma certificação
integrada em Ambiente e Higiene e Segurança no Trabalho.
3.4.2.2. Revisão da Estrutura e Dinâmica da Organização
Pretendemos que a gestão e coordenação de pessoas, das
equipas, e do conjunto das atividades integre igualmente a
perspetiva de desenvolvimento de uma cultura de qualidade e
excelência para a OPP. Para isso, estaremos disponíveis para
investir nas mudanças organizacionais necessárias, quer ao
nível da estrutura e da dinâmica, quer ao nível das relações internas e externas. Criaremos uma rede de comunicação e lide-
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rança capaz de representar o modo como os colaboradores e
as equipas se relacionam, dialogam e mostram abertura entre
si e para com os membros e a comunidade envolvente, o modo
como partilham os seus valores, conhecimentos e práticas
profissionais, e como se mobilizam por objetivos e propósitos
comuns, tendo como objetivo último o bem-estar, satisfação e
compromisso de cada psicólogo/a e membro da OPP.

3.4.3. Valorização dos Recursos Humanos e Técnicos
Apostaremos na valorização dos recursos humanos da OPP,
envolvendo e promovendo o empowerment e o engagement
dos colaboradores. Recolheremos dados de perceção dos
colaboradores acerca da OPP, obtendo o seu feedback, com
vista à melhoria das políticas e das estratégias, da motivação dos colaboradores e do estímulo ao seu desempenho, e à
própria gestão dos recursos humanos. Promoveremos a meritocracia em prol de serviços com mais qualidade. Criaremos
mais oportunidades de aprendizagem a nível individual, das
equipas e organizacional. Recolheremos indicadores internos
para monitorizar, compreender e prever as perceções dos
colaboradores e para prever e melhorar o seu desempenho.
Apostaremos na compatibilização dos conhecimentos e competências dos colaboradores com as necessidades da organização, se necessário desenvolvendo planos de formação e de
desenvolvimento nesse sentido. Por fim, rentabilizaremos os
recursos materiais e técnicos existentes e identificaremos outros recursos técnicos necessários ao bom desenvolvimento
do trabalho das pessoas, de acordo com as necessidades da
organização.
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4. Eixo Aumentar o Envolvimento e Participação dos/as
Psicólogos/as na vida da OPP

4.1. Envolvimento

Envolveremos os/as psicólogos/as em iniciativas de mudança, capazes de influenciar positivamente os desígnios da
Psicologia. Promoveremos a participação ativa de todos os/
as psicólogos/as na vida da OPP, estimulando reflexões e debates, bem como a procura de soluções conjuntas, através
de opiniões fundamentadas e baseadas em rigor e objetividade, capazes de se operacionalizarem em projetos de ação
comuns e de encorajar e responsabilizar contextos sociopolíticos.

4.1.1. Membros
4.1.1.1. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
A OPP pugnará pela possibilidade de designar um membro
para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O
objetivo desta participação será o de discutir, à luz da Psicologia, os problemas éticos decorrentes dos progressos científicos nas várias áreas das ciências da vida e suas implicações
para os indivíduos e para a sociedade.
4.1.1.2. Transparência e Supervisão das Contas OPP
As contas da Ordem dos Psicólogos Portugueses, por inerência legal e estatutária têm uma vigilância acrescida. O plano
e orçamento são aprovados pela Assembleia de Representantes (AR), as contas são aferidas pelo Conselho Fiscal (CF) e
são enviadas para o Tribunal de Contas. Isto garante que o
dinheiro dos/as psicólogos/as é gasto de acordo com o programa eleitoral escolhido pelos/as psicólogos/as e de acordo
com as leis e boas práticas.
O Conselho Fiscal da OPP é, por isso, um órgão fundamental
no funcionamento da OPP. A equipa que propomos para este
órgão é composta por colegas de reconhecido mérito e de
integridade inequívoca e têm todas as condições para desempenhar o seu mandato com isenção e rigor.
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Entre as propostas que propomos nesta área estão:
- Criar um regimento interno que defina os deveres do Conselho Fiscal (CF), nomeadamente uma periodicidade das suas
reuniões;
- Criar um canal de comunicação com os Membros da Ordem,
através do qual os Membros possam ser mantidos a par do
trabalho do Conselho Fiscal;
- Divulgar periodicamente relatórios que sumarizem o trabalho que tem sido realizado pelo Conselho Fiscal (CF), ao longo
do mandato.
4.1.1.3. Orçamento Participativo 3.0
Promoveremos a participação dos/as psicólogos/as e psicólogas no plano e orçamento participativo, voltando a introduzir modificações que estimulem um maior envolvimento. Assim, numa primeira fase criaremos sessões facilitadas para a
geração de ideias para concurso. Numa fase seguinte estas
mesmas ideias serão pré-selecionadas pela OPP. Dos finalistas selecionados, será feita uma votação, junto de todos os
membros da OPP, que decidirá o/a vencedor/a.
4.1.1.4. Continuar o alargamento da Rede de Benefícios
Sociais
Além da manutenção do seguro de responsabilidade civil gratuito e do acesso às bases de dados EBSCO e Redalyc, procuraremos reforçar a já extensa lista de benefícios e protocolos
à disposição dos membros em áreas tão distintas quanto as
dos seguros e compra de automóvel, farmácias, serviços bancários, viagens e alojamentos, telemóveis e comunicações no
geral. Este alargamento terá uma incidência regional e com
redes de benefícios existentes. Por outro lado melhoraremos
a acessibilidade e a informação personalizada e em contínuo
para os membros que venham a utilizar a futura app OPP, permitindo gerar alertas por proximidade e interesse específico
declarado dos membros.
4.1.1.5. Focus Group sobre o Estado da Profissão
Queremos escutar os/as psicólogos/as no terreno e, por isso,
desenvolveremos grupos de discussão focalizada, com o
objetivo de debater o estado da arte da profissão em Portugal, as especificidades, desafios, ameaças, potencialidades e
necessidades, cruzando com a diversidade de áreas de intervenção, contextos e regiões, mas simultaneamente adotando
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uma análise e visão global da Psicologia enquanto ciência e
prática de intervenção. Acreditamos que o contributo dos/as
psicólogos/as é fundamental para uma reflexão conjunta sobre a Psicologia em Portugal, para aproximar as respostas da
OPP às necessidades e particularidades dos profissionais e
da profissão e para a construção de soluções conjuntas para
os desafios colocados ao exercício profissional da Psicologia.
Assumiremos uma voz única, uníssona e coerente, ampliando
as oportunidades de reconhecimento, valorização e dignificação da profissão junto da sociedade civil e do poder político.
4.1.1.6. Criação de um “Livro Branco” sobre o Futuro da
Profissão
Lançaremos uma discussão participada por todos os/as psicólogos/as por todo país, com o objetivo de refletir e propor
ações para o conhecimento e desenvolvimento de uma profissão de Psicólogo para o futuro. Através de metodologias
de envolvimento e participação local de psicólogos, pretendemos encontrar e definir novos caminhos para a profissão
e antecipar as competências de futuro dos/as psicólogos/as.
Esta iniciativa contará ainda com Fóruns e Tertúlias, um Seminário “Universidade do Futuro - Formar Futuros Psicólogos”
e será tema de um dos dois próximos Congressos Nacionais
da OPP. Convidaremos simultaneamente as instituições onde
trabalham psicólogos, nomeadamente as universidades, a
acolherem estas iniciativas. Deste trabalho, deverá resultar
um “Livro Branco sobre o futuro da profissão”.

e a emissão de pareceres sobre todas as questões que lhe
forem colocadas pela Direção da OPP. Será inicialmente presidido pelo atual Bastonário da OPP, Telmo Mourinho Baptista,
e contará com várias figuras de referência da Psicologia em
Portugal. Reunirá ordinariamente duas vezes por ano, apesar
de funcionar em contínuo, numa estreita relação dos seus
membros e entre estes e a Direção Nacional da OPP.
Acreditamos que só uma ação coletiva, que envolva todos
os segmentos da Psicologia e todos os/as psicólogos/as de
todas as regiões, unidos num esforço de coesão, terá sucesso. Brevemente divulgaremos o nome de outros/as psicólogos/as que serão convidados a integrar o CNP.
4.1.1.9. Sentir a Psicologia
Retomaremos e reforçaremos a iniciativa Sentir a Psicologia,
proposta vencedora do orçamento participativo 2015, como
forma de reforçar a aproximação da OPP aos seus membros.
Faremos périplos por todo o país, para debater e discutir problemas e soluções sobre a prática da Psicologia, respeitando
as diferenças regionais e as especificidades dos contextos e
das culturas.

4.1.1.7. Criação de Comissões Permanentes da AR
De acordo com as normas legais em vigor, o Regimento da
Assembleia de Representantes deverá ser revisto no início de
cada mandato. Esta iniciativa deverá caber à mesa da AR que
deverá ser eleita na primeira Assembleia de Representantes
após a tomada de posse. No âmbito desta revisão propomos
a criação de uma Comissão permanente para análise e discussão prévia aos, de então em diante designados, plenários
da AR. Desta forma, aumentamos e melhoramos a participação dos membros eleitos da AR, dotando esta de mais meios
para o pleno cumprimento da sua missão. Esta comissão a
propor será: Orçamento e Contas. Propomos ainda a possibilidade de criação de Comissões eventuais e temporárias.

4.1.1.10. Redes de Profissionais e Comunidades
de Prática
Porque importa adotar um olhar atual sobre novas formas
de aceder à aprendizagem, ao conhecimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, apoiaremos a existência ou
a criação de novas estruturas organizadas de redes de profissionais de Psicologia, que pretendam fazer convergir a sinergia das suas competências e ideias, de modo a facilitar
a aprendizagem colaborativa e em rede. Esta aprendizagem
em rede poderá ocorrer em ambientes presenciais mas também em ambientes e redes virtuais. As aprendizagens e os
conhecimentos passam a ser postos em comum (comunais)
no seio de grupos de profissionais de Psicologia. A presença
de redes de profissionais de Psicologia em redes virtuais permitirá aprender com a prática e experiência dos seus pares
psicólogos, mesmo que a partir de uma simples troca de e-mails, de páginas FAQ da própria rede e da partilha de links,
opiniões, notícias, materiais, oportunidades de formação,
congressos e tantas outras.

4.1.1.8. Criação do Conselho Nacional de Psicólogos
(CNP)
O Conselho Nacional de Psicólogos (CNP) enquanto órgão
consultivo, terá como principal atribuição o aconselhamento

Por outro lado, as comunidades de prática vão para além
das comunidades de aprendizagem e têm como objetivo a
apropriação de novas práticas. Reconhecemos as vantagens
das comunidades de prática no desenvolvimento pessoal e
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profissional dos/as psicólogos/as, na medida em que estas
permitem a troca de informação, conhecimentos, ideias, experiências, práticas, recursos, materiais, reflexões, modelos,
numa atitude de construção partilhada de um conhecimento
coletivo.
Facilitaremos, pois, os recursos e as oportunidades de construção ou reforço da existência de comunidades de prática de
psicólogos, cuja organização seja consistente e continuada,
consubstanciada numa participação e interação regulares,
permitindo assim dar uma maior visibilidade social e política às potencialidades de ação dos/as psicólogos/as na sociedade e à preocupação e rigor técnico-científicos das suas
intervenções.
4.1.1.11. Grupos de Trabalho OPP
Nos últimos 3 anos, a OPP tem apostado largamente na constituição de Grupos de Trabalho (GT), no âmbito de áreas e
contextos de intervenção específicos, os quais integram equipas de psicólogos/as experientes, de reconhecido mérito e
competência, que possuem um conhecimento aprofundado
e experiencial das especificidades, desafios, necessidades
e oportunidades das respetivas áreas e contextos de intervenção específicos. Estes colegas dedicam-se ao desenvolvimento de um conjunto de reflexões, atividades e proposta
de ações essencialmente orientadas para reforçar e ampliar
a influência dos/as psicólogos/as a nível social e político, nomeadamente através da emissão de pareceres e recomendações, e para discutir e difundir o papel da Psicologia e dos/
as psicólogos/as na comunidade envolvente e na sociedade.
Para cada GT foi criada uma Plataforma para Psicólogos, de
discussão de ideias e análise crítica de documentos chave, e
de participação no trabalho a desenvolver pelos grupos.
No âmbito dos périplos realizados por esta lista pelo país,
para a discussão, reflexão e recolha de contributos para o
desenvolvimento de um programa participado por todos os/
as psicólogos/as portugueses, foram desenvolvidas sessões
temáticas, nas quais se apresentaram propostas e desafios
que pretendemos colocar futuramente à reflexão e discussão
de GT’s já existentes, ou de outros a criar para o efeito.
4.1.1.12. Burnout de Psicólogos e Medidas
de Autocuidado
Os/as psicólogos/as têm uma profissão muito exigente do
ponto de vista emocional e interpessoal, o que pressupõe
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uma maior exposição a fatores de stress e de risco psicológico para o próprio. Os desafios inerentes à dedicação e trabalho com pessoas, o nº de anos na profissão, a atitude face ao
trabalho, as redes de apoio social dentro dos serviços ou instituições, a presença/ausência de orientação e supervisão, a
falta de condições ao exercício profissional ou outros fatores
pessoais e/ou organizacionais, podem expor o/a psicólogo/a
a situações vivenciadas como ameaçadoras e exigentes, sistemáticas e prolongadas no tempo, conducentes ao desgaste
profissional e, em situações mais graves, ao burnout dos/as
psicólogos/as.
Qualquer psicólogo/a necessita de estar particularmente
atento ao seu bem-estar físico e psicológico e ao dos seus
pares de profissão. Pretendemos, por isso, dar uma atenção
especial, construir e assumir projetos amplos especialmente
dirigidos à promoção de medidas de autocuidado para psicólogos/as e à prevenção de riscos psicossociais associados
à profissão. Promoveremos a reflexão e construção de guidelines para psicólogos, serviços ou instituições onde atuam
psicólogos. Estas guidelines deverão prever a formalização
de um tempo específico dedicado a atividades protetoras, tornar claros os sinais de alerta e formas para a sua deteção, e
contemplar o desenvolvimento de materiais e estratégias de
cuidados pessoais protetores e de ajuda de psicólogos em
risco de burnout. Mais, pretendemos criar redes de apoio e de
referência que funcionem enquanto suporte para a ajuda em
situação de fragilidade pessoal de psicólogos, decorrentes da
sua atividade profissional. O desenvolvimento das estratégias
de autocuidado poderão então ocorrer em diferentes níveis:
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individual, de equipas, em rede ou no seio de comunidades de
práticas, com objetivos, estratégias de atuação e atividades
bem definidas, contemplando a entreajuda e o suporte mútuo.
4.1.1.13. Casa do Psicólogo: Programação Cultural e
Multidisciplinar
Psicologia, arte, cultura e criatividade. De um lado regidas
por uma linguagem performativa, que entra primeiro em nós,
habita-nos, é sentida e então depois é refletida e, de outro,
ligadas à vida e às relações sociais e humanas é, por isso, indiscutível o seu contributo para o desenvolvimento humano.
Sabemos que os seus efeitos são processados no comportamento, no sentimento e no pensamento humano, ativando
potencialidades humanas, provocando transformações e propiciando novas organizações do funcionamento psicológico.
À Psicologia, por isso, nada é estranho. Todo o comportamento humano, e como tal o seu comportamento mais criativo,
merece um lugar especial na vida da OPP.
Ambicionamos uma Ordem também como espaço de cultura
e de encontro entre os/as psicólogos/as e os criadores, sejam
estes últimos/as psicólogos/as ou não. A música, a fotografia, o cinema, a escultura, a joalharia, escritores, ensaístas,
cronicistas, humoristas, dramaturgos têm lugar na Psicologia
e na Casa do/a Psicólogo/a.
Queremos que a casa de todos os/as psicólogos/as possa
integrar programação cultural e multidisciplinar. Que possa
então ser um lugar de exposições, de performances e de debates frutuosos de ideias e de ciência psicológica. Que seja
um espaço para o lançamento de livros, instrumentos ou de
ideias e projetos inovadores. Que seja também um lugar para
blogs, podcasts e internet, eventos gravados e transmitidos,
ou outras formas de expressão e divulgação. Enfim, que
seja um lugar de projeção de novos talentos, reveladores de
identidade(s) e do outro lado dos/as psicólogos/as.
Toda a arte e cultura são fruto de uma qualquer ação criativa.
Mas a sua significação demonstra a capacidade do Homem,
seja ele o criador ou o fruidor, produzir acima do objeto da
arte ou da cultura. É esta produção elevada do comportamento, emoção e pensamento humanos, esta Psicologia, que
também desejamos ver refletidas no novo espaço da Ordem.
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4.1.1.14. Dia Nacional do Psicólogo
Pretendemos eleger uma data para a comemoração do Dia
Nacional do Psicólogo. Neste dia serão desenvolvidos um
conjunto de eventos e atividades que permitam dar a conhecer
o objeto de estudo da Psicologia e o papel do/a psicólogo/a
em diferentes contextos da sociedade e em diferentes áreas de atuação, junto de diferentes grupos populacionais e
contextos (escolas, centros de saúde, centros comunitários
e outros).

4.1.2. Articulação com Escolas de Psicologia
A relação da OPP com as instituições de ensino superior responsáveis pela formação e investigação em Psicologia é fundamental.
Apostaremos numa maior aproximação, incentivo e mediação da cooperação OPP/ Escolas de Psicologia, tendo em
conta o papel essencial de ambas no âmbito das propostas
formativas e das linhas de investigação que desenvolvem.
Embora cada Escola de Psicologia deva procurar preservar a
sua identidade e desenvolver os cursos e os ciclos de estudo
em Psicologia que os seus recursos possam permitir, o trabalho em rede entre as várias instituições e entre estas e a OPP
pode permitir o desenvolvimento de novas valências formativas em conjunto, aproveitando os recursos e as mais-valias
de cada instituição, numa perspetiva de complementaridade
e de rentabilização de sinergias.
Promoveremos também, ao nível da investigação em Psicologia, uma maior cooperação entre as Escolas de Psicologia,
bem como entre os Centros de Investigação nesta área científica e entre estes e a OPP.
4.1.2.1. Revista Profissional/Científica
Estenderemos a colaboração OPP/Escolas de Psicologia ao
campo das publicações em revista profissional/científica periódica, a criar para o efeito, com o objetivo de divulgar estudos de colaboração entre a academia e a prática, nomeadamente ao nível de projetos profissionais desenvolvidos com
apoio de consultadoria ou supervisão da universidade e de
projetos de ação/investigação. Prever-se-á igualmente a publicação de guidelines, de boas práticas ou de outros produtos que resultem dos trabalhos de colaboração OPP/Escolas
de Psicologia.
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4.1.2.2. Eventos Científicos com apoio OPP
Aprofundaremos a colaboração ao nível da organização
conjunta OPP/Escolas de Psicologia de eventos científicos
e/ou de congressos, apoiando a divulgação dos mesmos e
permitindo a sua validade para a aquisição de créditos, em
particular para as Especialidades da OPP. Esta colaboração
deverá implicar vantagens para os membros da OPP, ao nível
dos valores da inscrição nestas iniciativas formativas.
4.1.2.3. Projetos de Ação/Investigação
Em conjunto com Escolas de Psicologia e instituições onde
os/as psicólogos/as exercem a sua atividade profissional,
mediaremos o desenvolvimento de projetos comuns de ação/
investigação, como forma de sustentar e validar as práticas
psicológicas e o papel do/a psicólogo/a na promoção da mudança e de produzir investigação sistemática, alicerçada em
suporte teórico sustentado e atualizado, que fundamente e
permita avaliar ações e intervenções.
4.1.2.4. Relações com Estudantes de Psicologia
Estabeleceremos relações e criaremos oportunidades de
colaboração com representantes dos estudantes de Psicologia e com os respetivos estudantes, em ações e projetos
de interesse comum, nomeadamente centrados na divulgação do perfil profissional, de competências e de funções
do/a psicólogo/a nos mais diversos contextos de atuação, de
modo a fomentar a adoção de uma perspetiva profissional de
futuro e uma aproximação dos estudantes ao profissional de
Psicologia.
No âmbito da colaboração com Escolas de Psicologia, aprofundaremos as relações de diferenciação e complementaridade entre os Estágios Curriculares, da responsabilidade das
Escolas de Psicologia, e os Estágios Profissionais, da responsabilidade da OPP.
4.1.2.5. Conselho Científico Consultivo da OPP (CCCOPP)
Apoiaremos a construção de pontes entre conceções teóricas e práticas de intervenção psicológica. Deste modo, este
Conselho integrará representantes da OPP e das instituições
de Ensino Superior público e privado, de Psicologia. Deverá
mediar a cooperação OPP/Escolas de Psicologia e respetivos
centros de investigação, nas ações que visam o desenvolvimento de planos de formação, de ação e de investigação; de
práticas de avaliação custo-eficácia; e de supervisão e avaliação de atividades e eventos profissionais e/ou científicos.
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Deverá ainda ponderar resultados de parcerias institucionais
e de ações de divulgação científica, inerentes a eventuais grupos de trabalho, de formação e de investigação-ação, bem
como supervisionar as linhas de orientação a desenvolver
nas diferentes áreas de atuação dos/as psicólogos/as.
4.1.2.6. Comissão Executiva CCCOPP
Criaremos a Comissão Executiva do Conselho Científico Consultivo, com o objetivo de assegurar a boa concretização de
atividades profissionais, formativas e de investigação científica desenvolvidas, reconhecidas, mediadas e/ou acreditadas
pela OPP, zelando pelo cumprimento do código de ética da
OPP e do código de ética na investigação, no domínio da Psicologia.
Desta Comissão resultará a constituição de um grupo de trabalho com vista ao:
- levantamento dos cursos existentes nos vários ciclos de estudo em Psicologia, bem como dos cursos de pós-graduação,
procurando compreender o que marca a especificidade e a
identidade de cada Escola de Psicologia, mas também os
requisitos que devem estar presentes em todos eles, contribuindo para a definição de competências fundamentais para
o bom exercício da profissão de Psicólogo;
- levantamento da produção científica no âmbito dos vários
domínios da Psicologia, importante para convergências entre
grupos de investigação das várias instituições portuguesas,
permitindo propostas e projetos de investigação mais competitivos no âmbito europeu e com melhores condições de
recurso a financiamento;
- aprofundamento da relação com as Escolas de Psicologia
no sentido de uma reflexão sobre o nº de vagas existente,
sobretudo ao nível dos cursos de 1º ciclo em Psicologia,
procurando prevenir o desemprego neste domínio. Ao nível
dos cursos de 2º ciclo, esta colaboração poderá estender-se
à identificação de mecanismos de seleção dos candidatos,
no sentido de poderem ser tidos em conta outros requisitos,
para além das classificações académicas, neste processo de
seleção;
- aprofundamento da relação com a A3ES através da contínua
explicitação das competências essenciais a serem desenvolvidas nos cursos de Psicologia em Portugal.
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4.1.3. Outras Organizações
4.1.3.1. Périplos pelos Locais de Trabalho
Acreditamos que podemos melhor conhecer as realidades
profissionais e contextuais dos/as psicólogos/as, in loco,
num diálogo e reflexão em proximidade e presença com o/a
psicólogo/a e com a instituição. Por isso, estaremos disponíveis para realizar périplos por todo o país, nas regiões geograficamente centrais e nas regiões do litoral e interior, por
forma a melhor apreender as realidades geográficas, sociais e
culturais onde os/as psicólogos/as exercem a sua atividade.

4.1.4. Sociedades de Profissionais
Convidaremos ao envolvimento e participação na vida da
Ordem as sociedades profissionais de psicólogos/as, criando abertura de diálogo permanente e apoiando iniciativas de
empreendedorismo e inovação. Construiremos um fórum, no
qual possam ser trocadas experiências, construídas e divulgadas as boas práticas entre psicólogos empreendedores
experientes, e também com psicólogos que pretendam enveredar pelo empreendedorismo.
Construiremos diretórios das Sociedades de Profissionais registadas na Ordem, com marca associada. Mapearemos a realidade, nomeadamente fazendo um levantamento da disparidade existente de Sociedades de Profissionais em Psicologia
(clínica, educacional, consultoria, formação, entre outros) e
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da interligação com o exercício de outras áreas disciplinares
e profissionais, como é o exemplo das consultoras com psicólogos e gestores ou dos centros de estudo com psicólogos
e professores.
A partir destes e de outros dados, ouvindo e dialogando com
todos os parceiros empresariais e de outras tipologias de organização coletiva, procederemos à construção de regulamentação própria para estes Serviços Profissionais de Psicologia.

4.1.5. Articulação com Associações e Sociedades
Científicas de Psicologia
Promoveremos a articulação com associações e sociedades
científicas de Psicologia, com vista ao diálogo e à reflexão
conjunta, criando oportunidades de regulação de práticas realizadas por psicólogos/as, com base em critérios e normas europeias, e em articulação com as Especialidades Avançadas.

4.2. Comunicação Interna
4.2.1. Sítio na Internet
O sítio na Internet atual foi criado há mais de 6 anos. Embora
tenha sido constantemente elogiado pelo seu elevado nível
de acessibilidade está atingir o limite de atualização e desenvolvimento. Será necessária a criação de um novo sítio na In-
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ternet, com ferramentas tecnológicas mais atuais, passível de
integrar com as tecnologias móveis mais recentes e capaz de
rentabilizar os mais recentes investimentos nas plataformas
electrónicas internas que servem de base ao funcionamento
administrativo da OPP.

4.2.2. App OPP
Criação de app OPP com integração com o novo sítio na Internet. Esta app deverá permitir várias funcionalidades relacionadas com a participação em eventos da OPP, usufruto dos
serviços ao membro, informações personalizadas, alertas de
agenda e integração com calendários entre outras. A app OPP
será um instrumento tecnológico ao serviço da mobilidade e
da maior proximidade e acessibilidade aos serviços da OPP.

4.2.4. Revista Psis 21
Manter a revista Psis 21, revendo o seu posicionamento editorial procurando oportunidades de melhoria, tendo em conta
as avaliações da mesma junto dos membros da OPP. Permitiremos que os membros escolham o tipo de versão de revista
que pretendem: digital ou em papel.

4.2.5. Edições OPP
Manteremos a atual Newsletter, reduzindo ligeiramente a sua
dimensão e assegurando a sua regularidade semanal. Aos
membros será dada a possibilidade de decidirem pela versão
atual ou por uma versão em tópicos, a qualquer momento.

4.2.3. Novas Áreas Pessoais do/a Psicólogo/a
Enquadradas na criação do novo site estão as novas Áreas
Pessoais dos membros. Estas novas áreas possibilitarão a
disponibilização de um conjunto de novos serviços online aos
membros, bem como uma forma diferente, clara, mais intuitiva e personalizada de interação.
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Programas Transversais de Especial Valor Estratégico
Agenda para a Prevenção, Desenvolvimento
de Pessoas e a Coesão Social

A prevenção e a promoção do desenvolvimento das pessoas
são centrais para a coesão social e para o crescimento económico.
Os elevados custos de não investirmos na prevenção, nomeadamente nas áreas da saúde, educação e justiça, colocam
um peso social, económico e político insustentável sobre a
sociedade portuguesa, para além de causar enormes níveis
de sofrimento às pessoas e às suas famílias.
O desenvolvimento das pessoas, envolvendo a promoção das
suas competências, o alinhamento de atitudes e o autoconhecimento, é essencial para o equilíbrio e bem-estar dos indivíduos e para o bom funcionamento das organizações e das
comunidades.
Estas duas dimensões são assim essenciais para uma sociedade que pretenda uma cada vez maior coesão social, a sustentabilidade dos seus serviços públicos e desenvolvimento
social e económico.

Programa Nacional para a Prevenção da Depressão

A OMS lançou a campanha Depression: Let’s Talk. O dia 7 de
Abril de 2017, dia Mundial da Saúde, terá como tema a Depressão. Neste momento, segundo a OMS, a Depressão é a
segunda causa de morte entre aqueles que possuem 15-29
anos. A Depressão pode ser prevenida e tratada.
De modo a contribuir para a redução do estigma associado à
Depressão, informar sobre o que é a depressão e como pode
ser prevenida e tratada e levar a que mais pessoas procurem
ajuda, propomos:
- associarmo-nos a esta Campanha;
- recomendar ao Governo português e restantes Ordens da
saúde, de imediato, após a tomada de posse dos novos órgãos da OPP, um Programa Nacional para a Prevenção da Depressão e a realização neste âmbito de um evento na sala do
Senado da Assembleia da República, de forma a assinalar a
importância estratégica desta ação para o país.

O Psicólogo é o profissional de referência central nestas dimensões e os seus serviços devem ser conhecidos e estar
acessíveis aos cidadãos com vista ao desenvolvimento e à
execução de uma Agenda Nacional nesta matéria.
Pretendemos envolver os decisores políticos, figuras públicas, líderes de opinião, organizações, psicólogos e psicólogas, bem como os cidadãos em geral, em ações estratégicas
transversais, incluindo conferências, campanhas e estudos
de suporte que promovam a tomada de consciência e decisões políticas e administrativas que apoiem a concretização
de medidas para uma efetiva política de prevenção e desenvolvimento das pessoas em Portugal.
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A Economia da Psicologia: um Roteiro para 2025

A dimensão económica e financeira está presente e subjacente às tomadas de decisão das organizações e dos decisores
políticos. O conhecimento sobre a realidade do impacto da
atividade económica e das empresas na área da Psicologia é
essencial para o reconhecimento do seu valor em prol do desenvolvimento económico, em paralelo com a sua importância
social. Por outro lado, o conhecimento científico no âmbito da
Psicologia do comportamento económico é reconhecidamente um elemento fundamental para o conhecimento da dinâmica dos mercados e das sociedades, tendo até um Prémio
Nobel da Economia atribuído a um Psicólogo. Tendo em conta
estes dois pressupostos, propomos a criação de um roteiro
para 2025, com o objetivo de reposicionar a Psicologia e os
Psicólogos na economia, contendo:
- o lançamento de um estudo com vista ao conhecimento do
impacto económico das atividades realizadas pelos/as psicólogos/as na sociedade;
- parceria com o Banco de Portugal, CMVM e DECO, com vista
à promoção da aplicação do conhecimento das ciências psicológicas na defesa do consumidor de serviços financeiros,
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cumprimento das orientações europeias em matéria de literacia financeira dos cidadãos e regulação do sistema financeiro,
pelo impacto demonstrado das práticas irregulares e da falha
dos sistemas de prevenção e controlo;
- debate alargado com agentes económicos da Psicologia, particulares ou coletivos, na procura dos consensos possíveis, de
modo a encontrar formas de regulação benéficas para a sustentabilidade, competitividade e crescimento destes agentes,
fazendo crescer as oportunidades de trabalho para os psicólogos e psicólogas;
- envolvimento dos/as psicólogos/as individual ou coletivamente, através das suas empresas ou organizações do sector
não lucrativo, na determinação dos potenciais de empregabilidade e das oportunidades de crescimento através das áreas
emergentes da Psicologia;
- levantamento de informação sobre a precariedade dos membros da OPP no mercado de trabalho com determinação dos
fatores que contribuem para este efeito e elaboração de um
Plano de Redução da Precariedade na Psicologia.
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LISTA C
Mobilizar os Psicólogos (MOP)
‘Por uma Ordem Próxima e Forte’
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