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Delegação Regional da Norte (DRN) 
mantém a sua trajectória de valorização da 
Psicologia e dos Psicólogos do Norte.  

A Delegação Regional Norte (DRN) da OPP publica hoje a 2ª newsletter, mantendo o compromisso na 
aproximação e no reforço do contacto com os psicólogos e psicólogas da região Norte.

Como referimos na 1ª newsletter, queremos que este instrumento de comunicação seja um canal para 
a DRN dar a conhecer as suas atividades e também sirva para que os colegas da região possam 
contribuir com textos de relevância para a psicologia ou, numa visão mais alargada, para o dinamismo 
da região norte. Esta newsletter abrange algumas das atividades desde maio até novembro do corrente 
ano.

No passado mês de setembro realizou-se, em Braga, entre os dias 12 a 15 o 4º Congresso da OPP, 
subordinado ao tema “Prevenção e Promoção do Desenvolvimento das Pessoas, Coesão Social e 
Crescimento Económico". Estiveram presentes cerca de 1800 psicólogos e psicólogas, foram efetuadas 
mais de 800 comunicações e diversos oradores de renome marcaram presença naquele que foi, 
inequivocamente, o maior evento de Psicologia do ano.

A realização deste congresso em Braga refletiu o que a OPP plasmou no seu programa, ao assumir 
iniciativas e serviços descentralizados que assentam numa estratégia nacional, com vista a uma imple-
mentação regional articulada, com o objetivo de aproximar e mobilizar todos os membros da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, ao mesmo tempo que influencia decisões políticas e a opinião pública, procu-
rando melhorar a acessibilidade dos portugueses a mais e melhores serviços de psicologia.

A DRN não pode deixar de se congratular com esta iniciativa e sentir-se muito orgulhosa por ter sido 
na região Norte que se realizou um dos maiores eventos da Psicologia até hoje realizados em Portugal.

Nós estamos orgulhosos!
Os Psicólogos e as Psicólogas portuguesas estão de parabéns! 

Eduardo Carqueja



ACONTECEU NA REGIÃO NORTE
DESTAQUES

DIA DRN BRAGA (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO; 
PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES; 
PSICOLOGIA DO TRABALHO;
PSICOLOGIA DO DESPORTO; 
PSICOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

A Delegação Regional do Norte da OPP organizou o Dia DRN, no distrito de Braga, 
no passado dia 21 de julho. Os Dias DRN, reforçando a presença da equipa DRN nas capitais de distrito da Região Norte, têm por 
objetivo aproximar a Ordem dos Psicólogos Portugueses dos psicólogos desta região bem como dos decisores locais de organi-
zações que empregam psicólogos. A presença em Braga consistiu em visitas a diversas organizações, em entrevistas aos seus 
responsáveis ou técnicos e, por fim, num encontro com os psicólogos que trabalham no distrito. A DRN esteve, assim, presente 
no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, com a sua diretora, Hortense Santos, na Bosch Car Multimédia Portugal, com Carlos 
Ribas, Administrador Técnico, na SEPRI, com a sua equipa diretiva, no Sporting Club de Braga, com os psicólogos do Desporto, 
André Giesta e Manuela Amaral, e ainda Maria José Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho Cultural e Social do SC Braga, e Hugo 
Vieira, responsável pelo departamento de Formação, na Câmara Municipal de Braga, com o presidente Ricardo Rio e, por último, 
ao final da tarde, promovendo um Encontro com os psicólogos que exercem a sua atividade no distrito.

À semelhança das visitas que já aconteceram noutros distritos desta região, o Dia DRN Braga facilitou a divulgação das iniciativas 
da OPP e constituiu uma oportunidade para ouvir e obter feedback sobre os serviços prestados por psicólogos, na perspetiva quer 
de empregadores quer de psicólogos do distrito, que trabalham em diferentes áreas de atividade e possuem diferentes especiali-
dades. Permitiu ainda gerar oportunidades a desenvolver futuramente pela OPP. 

A DRN ORGANIZA O DIA DO PSICÓLOGO NO PORTO – 4 SETEMBRO 

Pela primeira vez, comemorou-se a 4 de setembro o Dia Nacional do Psicólogo. Neste 
dia, durante o período da manhã, a DRN marcou presença no Albergue Noturno do 
Porto, ouvindo o seu diretor acerca da especificidade da instituição na sua missão 
Inclusiva, e ainda fazendo uma visita às instalações, que se encontram renovadas. Da 
parte da tarde, foi efetuada uma entrevista ao Presidente da Câmara Municipal do 
Porto, reafirmando o papel dos psicólogos na melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da cidade. Ao final do dia, o Auditório da Junta de Freguesia do Bonfim 
encheu-se de psicólogos para comemorarem o seu dia, com cerca de 120 psicólogos 
presentes. Os psicólogos Miguel Ricou e Leandro Almeida abriram o debate sobre a 
identidade profissional e aspetos éticos da intervenção psicológica, tendo a moder-
ação ficado a cargo do presidente da DRN, Eduardo Carqueja. No final, três crianças 
revelaram aos presentes as suas impressões sobre o livro “Sabes o que fazem os 
psicólogos?” da autoria das psicólogas Rute Agulhas e Joana Alexandre.

NO DIA DA SAÚDE MENTAL, A DRN VISITA A RECOVERY, EM 
BARCELOS (PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE; PSICOLOGIA 
COMUNITÁRIA)

No dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, a DRN visitou a Recovery IPSS. 
Esta instituição promove ativamente a reabilitação de pessoas portadoras de doença 
mental e dos seus cuidadores, formais e informais, por via da metodologia  «Gerar 
Percursos na Sociedade – Barcelos XXI», contribuindo para a validação do modelo 
clinico-comunitário em Portugal.

A ORDEM DOS PSICÓLOGOS MARCA PRESENÇA NO VIII ENCONTRO DE 
PSICÓLOGOS DO SNS DO NORTE, EM SANTO TIRSO (PSICOLOGIA CLÍNICA E 
DA SAÚDE)

Decorreu no passado dia 19 de outubro, em Santo Tirso, o VIII Encontro de Psicólogos do SNS do 
Norte, organizado pela Equipa de Psicologia do Serviço de Psiquiatria e de Saúde Mental do Centro 
Hospitalar do Médio Ave e a Comissão Executiva do Grupo de Psicólogos do SNS do Norte. Este 
evento contou com a participação de membros da Direção Nacional e Delegação Regional da OPP.

A iniciativa juntou pela primeira vez os psicólogos dos ACES e dos Hospitais para, em conjunto, se 
debruçarem sobre o Modelo de Organização e Funcionamento da Psicologia Clínica e da Saúde no 
SNS, uma reflexão sobre o futuro da psicologia no SNS e a apresentação de dois modelos de organi-
zação dos núcleos de psicologia nos cuidados de saúde primários. 

A Direção Nacional foi representada pela Vice-presidente Isabel Trindade e a Delegação Regional do 
Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, pelo presidente Eduardo Carqueja e pela vogal Sara 
Costa. Como convidado e em representação da ARS Norte, esteve presente o psiquiatra Jorge 
Bouça. 

Refira-se que esta edição teve lugar na Biblioteca Municipal de Santo Tirso e contou com a presença 
de cerca de 90 profissionais de várias instituições públicas de saúde da região Norte. 

O próximo Encontro realizar-se-á em março, na cidade de Vila Real.



ACONTECEU NA REGIÃO NORTE
DESTAQUES

DIA DRN BRAGA (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO; 
PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES; 
PSICOLOGIA DO TRABALHO;
PSICOLOGIA DO DESPORTO; 
PSICOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

A Delegação Regional do Norte da OPP organizou o Dia DRN, no distrito de Braga, 
no passado dia 21 de julho. Os Dias DRN, reforçando a presença da equipa DRN nas capitais de distrito da Região Norte, têm por 
objetivo aproximar a Ordem dos Psicólogos Portugueses dos psicólogos desta região bem como dos decisores locais de organi-
zações que empregam psicólogos. A presença em Braga consistiu em visitas a diversas organizações, em entrevistas aos seus 
responsáveis ou técnicos e, por fim, num encontro com os psicólogos que trabalham no distrito. A DRN esteve, assim, presente 
no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, com a sua diretora, Hortense Santos, na Bosch Car Multimédia Portugal, com Carlos 
Ribas, Administrador Técnico, na SEPRI, com a sua equipa diretiva, no Sporting Club de Braga, com os psicólogos do Desporto, 
André Giesta e Manuela Amaral, e ainda Maria José Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho Cultural e Social do SC Braga, e Hugo 
Vieira, responsável pelo departamento de Formação, na Câmara Municipal de Braga, com o presidente Ricardo Rio e, por último, 
ao final da tarde, promovendo um Encontro com os psicólogos que exercem a sua atividade no distrito.

À semelhança das visitas que já aconteceram noutros distritos desta região, o Dia DRN Braga facilitou a divulgação das iniciativas 
da OPP e constituiu uma oportunidade para ouvir e obter feedback sobre os serviços prestados por psicólogos, na perspetiva quer 
de empregadores quer de psicólogos do distrito, que trabalham em diferentes áreas de atividade e possuem diferentes especiali-
dades. Permitiu ainda gerar oportunidades a desenvolver futuramente pela OPP. 

A DRN ORGANIZA O DIA DO PSICÓLOGO NO PORTO – 4 SETEMBRO 

Pela primeira vez, comemorou-se a 4 de setembro o Dia Nacional do Psicólogo. Neste 
dia, durante o período da manhã, a DRN marcou presença no Albergue Noturno do 
Porto, ouvindo o seu diretor acerca da especificidade da instituição na sua missão 
Inclusiva, e ainda fazendo uma visita às instalações, que se encontram renovadas. Da 
parte da tarde, foi efetuada uma entrevista ao Presidente da Câmara Municipal do 
Porto, reafirmando o papel dos psicólogos na melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da cidade. Ao final do dia, o Auditório da Junta de Freguesia do Bonfim 
encheu-se de psicólogos para comemorarem o seu dia, com cerca de 120 psicólogos 
presentes. Os psicólogos Miguel Ricou e Leandro Almeida abriram o debate sobre a 
identidade profissional e aspetos éticos da intervenção psicológica, tendo a moder-
ação ficado a cargo do presidente da DRN, Eduardo Carqueja. No final, três crianças 
revelaram aos presentes as suas impressões sobre o livro “Sabes o que fazem os 
psicólogos?” da autoria das psicólogas Rute Agulhas e Joana Alexandre.

NO DIA DA SAÚDE MENTAL, A DRN VISITA A RECOVERY, EM 
BARCELOS (PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE; PSICOLOGIA 
COMUNITÁRIA)

No dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, a DRN visitou a Recovery IPSS. 
Esta instituição promove ativamente a reabilitação de pessoas portadoras de doença 
mental e dos seus cuidadores, formais e informais, por via da metodologia  «Gerar 
Percursos na Sociedade – Barcelos XXI», contribuindo para a validação do modelo 
clinico-comunitário em Portugal.

A ORDEM DOS PSICÓLOGOS MARCA PRESENÇA NO VIII ENCONTRO DE 
PSICÓLOGOS DO SNS DO NORTE, EM SANTO TIRSO (PSICOLOGIA CLÍNICA E 
DA SAÚDE)

Decorreu no passado dia 19 de outubro, em Santo Tirso, o VIII Encontro de Psicólogos do SNS do 
Norte, organizado pela Equipa de Psicologia do Serviço de Psiquiatria e de Saúde Mental do Centro 
Hospitalar do Médio Ave e a Comissão Executiva do Grupo de Psicólogos do SNS do Norte. Este 
evento contou com a participação de membros da Direção Nacional e Delegação Regional da OPP.

A iniciativa juntou pela primeira vez os psicólogos dos ACES e dos Hospitais para, em conjunto, se 
debruçarem sobre o Modelo de Organização e Funcionamento da Psicologia Clínica e da Saúde no 
SNS, uma reflexão sobre o futuro da psicologia no SNS e a apresentação de dois modelos de organi-
zação dos núcleos de psicologia nos cuidados de saúde primários. 

A Direção Nacional foi representada pela Vice-presidente Isabel Trindade e a Delegação Regional do 
Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, pelo presidente Eduardo Carqueja e pela vogal Sara 
Costa. Como convidado e em representação da ARS Norte, esteve presente o psiquiatra Jorge 
Bouça. 

Refira-se que esta edição teve lugar na Biblioteca Municipal de Santo Tirso e contou com a presença 
de cerca de 90 profissionais de várias instituições públicas de saúde da região Norte. 

O próximo Encontro realizar-se-á em março, na cidade de Vila Real.

PRESENÇA EM EVENTOS CIENTÍFICOS

A DRN MARCA PRESENÇA NAS IV JORNADAS DE SAÚDE EM CONTEX-
TOS EDUCATIVOS, EM LOUSADA (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO)

Lúcia Fragoso Neves, vogal da DRN, apresentou no dia 28 de junho de 2018, no Auditório 
Municipal de Lousada, uma Comunicação nas IV Jornadas da Saúde em Contextos Educa-
tivos, no Painel Saúde Mental: Do que estamos a falar? Como promover?  

A DRN ESTÁ PRESENTE NO CONGRESSO DO MEDO, NO PORTO

A DRN esteve presente no Congresso do Medo, que se realizou no dia 15 de novembro 
de 2018, com o Painel: "O medo analisado sob o olhar das neurociências e a sua 
transcrição comportamental". Foram palestrantes Gabriela Salazar e Eduardo Carque-
ja com a moderação de Paulo Vieira de Castro.

A DRN ORGANIZA MAIS UM SEMINÁRIO COM A SPPS, NO PORTO

Decorreu no dia 28 de setembro, nas instalações da DRN, mais um Seminário do Ciclo de Encontros 
Multidisciplinares organizado conjuntamente pela DRN e pela Sociedade Portuguesa de Psicos-
somática (SPPS). Neste Seminário, Orlando von Doellinger apresentou uma Comunicação designada 
por Do conceito freudiano de bissexualidade psíquica às novas expressões de masculinidade(s). 
Cláudia Clemente também foi oradora, com a Comunicação Arte e Criação artística enquanto proces-
so de "escape" e/ou aceitação do mundo contemporâneo. Através do cruzamento de contributos 
teóricos da Ciência e da Arte, estes Encontros permitem refletir sobre trajetórias de Saúde Mental.  

Orlando von Doellinger é médico psiquiatra, diretor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental 
do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. É doutorado em Psicologia e Professor no Departamento 
de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
Membro Titular da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da International Psychoanalytical Associa-
tion. 

Cláudia Clemente é escritora e realizadora, estudou arquitetura e licenciou-se na FAUP em 1995, no 
Porto; estudou cinema em Lisboa e em Barcelona. Publicou o seu primeiro livro de contos, O Caderno 
Negro em 2003, na editora Tinta Permanente. Concluiu o curso de Escrita de Argumentos para 
Longas-metragens da Gulbenkian, com a London Film School, em 2006 e o curso de cinema na 
Restart, em 2007. Em novembro de 2010, editou A Fábrica de Noite, o seu segundo livro de contos. 
Em 2011 entrou na lista da Revista Lux de Personalidades Femininas que se destacaram no ano de 
2011 em 13 áreas diversas. Ganhou o "Grande Prémio de Teatro 2011" atribuído por SPAutores/Te-
atro Aberto, com a obra Londres, sobre uma família que parte para Londres à procura de uma saída. 
O premiado monólogo Londres, estreou-se no Teatro Aberto a 5 de julho de 2012, com encenação de 
João Lourenço, e com Carla Maciel na interpretação. Em setembro de 2014 editou A casa azul, o seu 
primeiro romance. Este livro foi finalista do Prémio Literário Correntes d'Escritas 2016 e do prémio 
Livro do Ano da Time Out. Foi adaptado a telefilme para a RTP pela própria autora, tendo exibição 
prevista para maio de 2017.

BREVES

A DRN DINAMIZA AÇÕES SOBRE OS “RISCOS PSICOSSOCIAIS” 
NO PORTO (PSICOLOGIA DO TRABALHO)

Nos dias 28 de maio e 6 de junho, no âmbito da promoção de locais de trabalho mais saudáveis 
e com o intuito de divulgar o relevante papel que os psicólogos podem ter neste domínio, a DRN 
dinamizou duas sessões do Seminário “Riscos Psicossociais”, que foi promovido pela Asso-
ciação Benéfica e Previdente para os seus colaboradores e equipa técnica. 
  

PRESENÇA DA DRN NO LANÇAMENTO DO LIVRO “DES(ORIENTAÇÃO)” 

No passado dia 29 de setembro, a Delegação Regional do Norte marcou presença, com a Tânia Almeida, no 
Lançamento do 1º Livro do Psicólogo João Geraldes, "DES(ORIENTAÇÃO)", na Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade do Porto. Um livro que aborda questões da Orientação Sexual. 
https://canalsuperior.pt/noticia/reflexoes-sobre-a-desorientacao/2680

A DRN APLAUDE O PROJETOME - MAIS EMPREGO, 
DA AUTORIA DE DUAS PSICÓLOGAS, MARCANDO PRESENÇA NA SUA 
INAUGURAÇÃO (PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DACARREIRA)

A DRN marcou presença, representada pela Lúcia Fragoso Neves, na inauguração do ProjetoME - 
MaisEmprego no Concelho de Valongo, no dia 20 de outubro. Trata-se de um Projeto que venceu o 
1º lugar no Orçamento Participativo Jovem, naquele município, tendo sido desenvolvido por duas 
Psicólogas, que destacam a relevância da intervenção na área da Gestão de Carreira e do Papel do 
Psicólogo nesta área de intervenção. 
   

A DRN ESTEVE PRESENTE NO HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, 
EM BARCELOS (PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE)

A Direção Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses reuniu no passado dia 23 de 
outubro, com o Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria Maior-EPE de Barcelos. 
Foram tratados assuntos relativos ao papel e identidade dos psicólogos, bem como os limites 
éticos e deontológicos da sua intervenção no SNS.

 

A DRN REFORÇA O PAPEL DO PSICÓLOGO NA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 
NAS ÁREAS DA HABITAÇÃO, COESÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
(PSICOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL; PSICOLOGIA COMUNITÁRIA)

Estabelecendo pontes e juntando sinergias, tendo presente os psicólogos que trabalham na admin-
istração local, a nível autárquico, numa missão que visa melhor qualidade de vida para os 
cidadãos, Eduardo Carqueja, presidente da DRN, reuniu no passado dia 5 de novembro, na Câmara 
do Porto, com o vereador da Habitação, Coesão Social e Educação, Dr. Fernando Paulo e com a 
Diretora do Departamento Municipal da Coesão Social, Eng.ª Raquel Castello-Branco. 
 

A DRN MARCA PRESENÇA EM INICIATIVAS DA OPP PARA PSICÓLOGOS, NO 
ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CARREIRA 

No passado dia 26 de setembro, o presidente da DRN Eduardo Carqueja marcou presença na 1ª 
sessão de mais uma Edição do Workshop EmCarreira, no Centro Regional do Porto da Universi-
dade Católica Portuguesa.

 A DRN, mantendo o alinhamento com a OPP na aposta na promoção de desenvolvimento pessoal 
e de gestão da carreira dos Psicólogos, iniciou mais um grupo do Programa Projeta-te – Constrói 
a tua Carreira Profissional. 
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VAI ACONTECER NA REGIÃO DO NORTE

CICLO ENCONTROS MULTIDISCIPLINARES DRN - SPPS 2018

Na sequência da colaboração entre a DRN e a Sociedade Portuguesa de Psicossomática, está previsto para o dia 14 de dezembro, pelas 
18:30h, no Auditório da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto*, o último Seminário do Ciclo de Encontros Multidisciplinares 
de 2018, que terá como tema “O luto e seus percursos”.

A DRN agradece ao Presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto pela cedência do espaço.
*Auditório da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Rua de Gonçalo Cristóvão 187, 2º Andar 4000-265 Porto

CONTRIBUTO 

NESTA EDIÇÃO, A PSICÓLOGA MARIA DE FÁTIMA ANDRADE (CP nº 21448) ABORDA “A MORTE E O MORRER”
(Texto retirado do livro: Entre a doença e o perdão: trajectos de transformação em mulheres com cancro da mama, publicado em 
Novembro de 2017, da autoria de Maria de Fátima Andrade e Carla Fonte. Novas Edições Académicas.)

“Se desejarmos uma boa morte temos de começar por aprender a viver bem e, para termos esperança num fim pacífico, precisamos 
de cultivar a paz na nossa mente e no nosso modo de vida.” 

(Dalai-Lama,1992) 

A morte e o morrer 
Por muito que neguemos, contestemos ou rejeitemos credos religiosos e mesmo filosóficos, todo o ser humano em algum momento se 
torna curioso sobre a questão da morte e mesmo que queira evitar, mais cedo ou mais tarde vai refletir sobre isto. 

Numa sociedade condicionada ainda pelo paradigma que reduziu o homem a uma mente e um corpo, falar da morte é ainda assunto 
tabu. Incapaz de refletir sobre a sua própria vida, o ser humano acabou por ser também incapaz de refletir sobre a morte. São muitas 
as crises que ocorrem ao longo do ciclo da vida, e o ser humano vai ter momentos de confronto com situações limite de doença e morte. 
Nesse sentido é urgente começarmos a falar da morte como falamos da vida. O estudo que fizemos com mulheres com cancro da 
mama, teve para nós um duplo significado. Por um lado, deu-nos a possibilidade de obter uma perceção da morte no doente oncológico, 
por outro lado remeteu-nos para nós próprios no sentido de nos confrontarmos com todos os rostos que têm os nossos medos sobre 
o tema da morte. 

Para quem trabalha com seres humanos em situação de doença, como é o caso do psicólogo e outros profissionais de saúde, nomeada-
mente os que vivenciam a morte anunciada, torna-se necessário aprender não apenas técnicas de intervenção e assistência, mas 
também posturas de afeto, aceitação e de escuta das necessidades do outro. Esta escuta do outro implica também que o profissional 
de saúde desenvolva competências no sentido de aprender a escutar-se a si próprio, a conhecer-se e reconhecer-se como ser finito. 
Nesta consciência de finitude haveria lugar para uma necessidade de encontrar o seu próprio sentido de vida e olhar sem medo a 
finitude do corpo físico que a morte traz. O silêncio e técnicas como a meditação e o relaxamento são uma possibilidade de ir ao encon-
tro de si próprio e olhar as suas próprias angústias existências. Desenvolvendo uma compreensão e compaixão em relação ao outro 
porque esse outro seria uma imagem de mim próprio. Estaríamos assim, a desenvolver profissionais de saúde mais compassivos, onde 
o sentir estaria em paralelo com o conhecimento técnico e académico. Reconhecer nas necessidades do outro as minhas próprias 
necessidades.
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