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 INTRODUÇÃO <

Na sequência da aprovação do Plano e Orça-
mento 2021 da OPP, que inclui a dotação 
para as Delegações Regionais, a Delegação 
Regional da Madeira (DRM) apresenta, neste 
documento, o seu Plano e Orçamento para 
o ano de 2021 (PAO2021). Este documento, 
que se alinha com a visão estratégica global 
da OPP e com as linhas estratégicas espe-
cíficas da DRM, contempla um conjunto de 
iniciativas específicas para a Região, as quais 
decorrem do Programa específico que foi su-
fragado para a DRM e são enquadradas na 
envolvente. 

No presente documento fazemos primeiramente 
um enquadramento da realidade e visão estratégi-
ca que subjazem à elaboração e implementação do 
PAO2021 e de toda a acção da DRM. Seguidamente, 
referimo-nos às actividades programadas para o ano 
de 2021 e a respectiva dotação orçamental. No final 
do documento, é apresentada uma apreciação global, 
relativamente à forma como será implementado este 
plano. 
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ENQUADRAMENTO E VISÃO ESTRATÉGICA <

O presente PAO2021 da DRM insere-se no quadro da acção ampla e integrada da OPP em todo 
o País e que se encontra expresso no PAO2021 da OPP que foi aprovado na Assembleia de 
Representantes do passado dia 31 de Março. 

Consideramos que a psicologia como ciência e profis-
são tem um amplo contributo a dar, nomeadamente 
em benefício do progresso económico e social sus-
tentável, da equidade e coesão social e do bem-es-
tar das populações, bem como na na prevenção e 
no desenvolvimento das pessoas e na partilha e no 
trabalho cooperativo e em rede, construindo respos-
tas e disponibilizando-as para os desafios societais 
que elencámos no Programa que foi sufragado pelas 
psicólogas e pelos psicólogos no nosso País:

1 <  A saúde e o bem-estar.
2 <  A demografia e o envelhecimento. 
3 <  As migrações.
4 <  A crise climática e a sustentabilidade.
5 <  O trabalho e o desenvolvimento sustentável.
6 <  A educação, justiça e equidade.
7 <  A pobreza e a inclusão.
8 <  A paz.

A resposta a estes desafios e a definição de contrib-
utos da psicologia e dos psicólogos envolve diversos 
planos de conceptualização e níveis de intervenção, 
e envolvem naturalmente as atividades que são real-
izadas pelas Delegações Regionais da OPP, quer na 
dinamização e prolongamento das iniciativas de âmbi-
to nacional, quer na implementação de iniciativas que 
respondam a especificidades e dinâmicas próprias da 
Região. 

Assim, no âmbito do seu contributo para a implemen-
tação da estratégia global da OPP e das atividades de 

âmbito nacional para o corrente ano, e considerando a 
dinâmica própria da Região, a DRM continuará a ori-
entar a sua ação tendo em conta também os seguintes 
princípios: 

>> Valorização e defesa da identidade dos psicólogos 
e o exercício da profissão na nossa Região, com uma 
participação activa na comunidade.

>> Uma acção conscienciosa e livre, e motivada pela 
promoção da psicologia, pela valorização do papel dos 
psicólogos e pela defesa da qualidade dos serviços 
prestados à comunidade.

>> Imparcialidade e interacção com todas as 
instituições da Região na abordagem às questões de 
saúde psicológica e integração social e na melhoria 
contínua da intervenção psicológica nos diferentes 
contextos. 

>> Inclusão e proximidade de todos os Membros na 
nossa Região, com disponibilidade para esclarecer as 
suas questões, resolver os seus problemas e mediar 
contactos dos Membros em dimensões da esfera de 
competência da Sede. 

>> Promoção do desenvolvimento profissional dos 
psicólogos em diferentes momentos do seu percurso, 
incluindo competências de empregabilidade e 
exploração de áreas de intervenção em que o papel do 
psicólogo ainda não está suficientemente divulgado e/
ou implementado.
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ENQUADRAMENTO DO PAO2021 <

O PAO2021 para a DRM que agora se apresenta, para além de reiterar a aposta na trajectória 
de projecção e consolidação do espaço da psicologia e dos contributos dos psicólogos na 
comunidade, manterá uma linha significativa de iniciativas, quer de funcionamento e organização 
interna, quer de contacto e articulação externa. 

Não podemos, em todo o caso, ignorar a realidade de 
pandemia que nos encontramos a viver e que tem im-
pactos também no funcionamento e na natureza da 
acção de uma Ordem Profissional. A experiência de 
2020 evidenciou uma série de ajustamentos que se 
tornaram necessários em várias dimensões do fun-
cionamento da DRM, os quais prevemos que grosso 
modo se mantenham em 2021.

No plano macroeconómico, as previsões apontam 
para a continuação de um cenário de contracção da 
actividade económica, sobretudo no primeiro semes-
tre, com as projecções anteriores relativas ao défice 
orçamental do Estado e da Região a serem revistas 
em alta. Os efeitos nefastos da pandemia continu-
ar-se-ão a verificar, sendo especialmente significa-
tivos numa região como a Madeira, em que o sector 
do Turismo tem um peso muito elevado, incluindo ao 
nível do emprego. Uma potencial progressão favorável 
do plano de vacinação e a abertura de vários secto-
res da economia poderão ter um impacto positivo no 
último quadrimestre, o qual poderá ser um período 
de recuperação. No entanto, vários imponderáveis 
permanecem, o que enfatiza a incerteza com que a 
sociedade continuará a conviver. 

Assim, em termos globais, uma análise ao cenário 
macro permite-nos salientar os seguintes aspectos:

>> A actividade económica continuará com 
perturbações, com reflexos ao nível da inclusão social 
e saúde psicológica.

>> Continuaremos a lidar com um elevado grau de 
incerteza, o qual deverá marcar a forma como a 
gestão e as actividades deverão ser encaradas.

>> As interacções presenciais encontram-se muito 
limitadas por questões sanitárias.

>> Alguns tipos de iniciativas terão maior 
predominância do que outros.

>> As circunstâncias enfatizam a acção interna e a 
colaboração institucional em certos moldes.

Até que ocorram alterações significativas na envol-
vente, estas circunstâncias terão as seguintes impli-
cações na atividade da DRM:

>> Predominância do teletrabalho e trabalho misto 
nos serviços da DRM

>> Realização de uma percentagem significativa de 
reuniões em modalidade à distância 

>> Não realização de eventos presenciais e previsão 
dos mesmos apenas no último quadrimestre, de forma 
contingente à realidade

>> Continuidade de um número elevado de 
solicitações da comunidade, expressas em acções de 
colaboração, e baixo número de representações em 
eventos presenciais
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ATIVIDADES DRM 2021 <

O conjunto amplo de actividades que caracteriza a ação da DRM organiza-se em diferentes cate-
gorias, que são exploradas seguidamente: organização interna e serviço aos membros, interface e 
colaboração institucional (co-organização de iniciativas, contributos, protocolos, informação do públi-
co e promoção da literacia em saúde psicológica, representações institucionais), implementação dos 
Programas DRM e interface e dinâmica nacional da OPP

ORGANIZAÇÃO INTERNA E SERVIÇO AOS MEMBROS  <

>> Consolidação e reforço da acção interna, incluindo 
na estrutura de funcionamento e no plano logístico, 
particularmente sendo este o primeiro ano do mandato 
da actual Direcção.  

Este enquadramento traduz-se necessariamente na 
forma como será elaborado o orçamento, particular-
mente em diferenças nas dotações que habitualmente 
são mais elevadas numa delegação com as carac-
terísticas da DRM, considerando a sua condição de 
insularidade. 

> FUNCIONAMENTO INTERNO
Para além do contacto permanente entre os mem-
bros da DRM e das REUNIÕES intercalares, dedi-
cadas à organização e preparação específica de ini-
ciativas, será mantida a realização de pelo menos 
uma reunião alargada mensal, onde serão tratados 
os assuntos correntes da DRM e discutidas e defin-
idas iniciativas para futuro. Face à necessidade de 
organização e preparação de iniciativas específicas, 
manter-se-ão as reuniões intercalares com objecti-
vos mais focados na realização de tarefas específi-
cas.

No âmbito da optimização da gestão e de eficiência 
de processos, e sendo este o primeiro ano do man-
dato da equipa diretiva, tem sido útil a realização de 
um processo de ACOLHIMENTO, nomeadamente 
em relação a diversas dimensões organizacionais da 
OPP, incluindo o acesso a informações e documen-
tos estruturantes e processuais das diferentes áreas 
de gestão, estruturas de apoio e equipa técnica da 
OPP, e apoiado o contacto directo com cada área de 
gestão, com vista ao conhecimento das pessoas, dos 
papéis e funções, das dinâmicas e fluxos de comuni-
cação. O Acolhimento permite ainda o conhecimento 
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e compromisso de cada um com o cumprimento de 
algumas obrigações legais, procedimentais e éticas, 
e inclui ainda a realização de formação assíncrona, 
nomeadamente sobre o Certificado Europeu de Psi-
cologia Europsy, Cibersegurança, Media Training e 
Plataforma ELO, a qual integra 2 fluxos personaliza-
dos automatizados, respetivamente, fluxos no âm-
bito da gestão de compras OPP e facturação, para 
mais rastreabilidade e transparência.

Face à situação de pandemia e à necessidade de 
cada instituição assegurar um plano de contingên-
cia, será também continuamente monitorizada a im-
plementação do PLANO DE CONTINGÊNCIA OPP 
conforme as regras e recomendações estabelecidas, 
incluindo a manutenção das condições para o regime 
de teletrabalho que tem vindo a ocorrer. 

No âmbito do funcionamento interno, realizar-se-ão 
também processos relacionados com a avaliação de 
indicadores de gestão, indicadores de qualidade, e 
de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO da colabora-
dora  que assegura os serviços administrativos da 
DRM.  

O funcionamento interno envolve também a inter-
face com os vários departamentos que constituem 
a OPP, nomeadamente aqueles que asseguram pro-
cessos relativos à comunicação e à logística sub-
jacente à acção da DRM. São exemplos o Gabinete 
do Bastonário, o Gabinete de Apoio à Direcção da 
OPP e as áreas de gestão Comunicação e Identidade 
(essencial nas diversas vertentes comunicacionais, 
incluindo mailings, relações com imprensa, entre 
outros), Proximidade e Logística (essencial para que 
sejam assegurados aprovisionamentos), Excelência 
e Sustentabilidade, Recursos e Planeamento Finan-
ceiro e Tecnologias e Sistemas de Informação, este 
último sobretudo num período de implementação de 
equipamentos e afetação de recursos electrónicos 
à DRM.

> PROXIMIDADE E 
APOIO AOS MEMBROS

Manter-se-á a disponibilidade para apoio e esclare-
cimento de questões a todos os membros efectivos, 
psicólogos júnior e restante sociedade. No quadro 
da trajectória de crescente disponibilidade e consid-
erando as vicissitudes do corrente ano, os serviços 
administrativos da DRM passarão a funcionar a 
TEMPO INTEIRO, correspondendo esta a uma in-
ovação comparativamente aos anos anteriores. Em 
simultâneo, e além dos mecanismos estatutários, 
será assegurada a disponibilização de informação 
regular, através de newsletters e mailing, que as-
sinalem acções significativas da DRM, em que se 
incluem tomadas de posição e contributos que se-
jam apresentados na comunidade, nomeação de 
membros para estruturas, acções de articulação in-
stitucional e, naturalmente, iniciativas que sejam or-
ganizadas. Assegurar-se-á também a gestão da pre-
sença digital, em articulação com a área de gestão 
Comunicação e Identidade. 

>> DRM +PRÓXIMA  
No âmbito da estratégia de proximidade e de conhe-
cimento mais aprofundado da realidade da prática 
da psicologia na Região e nos diferentes sectores, 
e se a evolução da pandemia o permitir, será imple-
mentada a iniciativa DRM +Próxima, prevendo-se a 
realização de reuniões e encontros com profission-
ais em diferentes instituições e áreas geográficas, 
no sentido de os auscultar, identificar necessidades 
comuns e específicas e promover propostas de mel-
horia e desenvolvimento. 

> EQUIPAS SECTORIAIS 
E INTERSECTORIAIS DRM 

As equipas sectoriais e intersectoriais DRM corre-
spondem a uma iniciativa emblemática do Programa 
que foi sufragado pela/os psicóloga/os da Região 
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e uma experiência que tem sido proveitosa para a 
reflexão e o debate sobre a intervenção psicológi-
ca nos diversos contextos. Neste sentido, será dado 
seguimento à acção das equipas já existentes, e cri-
adas novas equipas em áreas que consideramos de 
central relevância e merecedoras de dinamização.

Assim, e podendo verificar-se em alguns casos con-
stituições revistas, continuam em actividade as se-
guintes equipas:
>> Intervenção Precoce
>> Social e Comunitária
>> Educação
>> Trabalho e Organizações
>> Saúde
>> Justiça
>> Desporto

Concomitantemente, são criadas mais duas equipas, 
nomeadamente sobre ENVELHECIMENTO e sobre 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, esta última cujo timing 
consideramos oportuno, dado nos encontrarmos em 
ano de eleições autárquicas. 

PROGRAMAS DRM  <
Os Programas DRM correspondem a uma me-

dida central do Programa para o corrente man-

dato, procurando dar uma resposta organiza-
da a necessidades prementes de formação e 
desenvolvimento por parte dos profissionais.

O ENTRE PARES prevê a dinamização de sessões 
regulares de natureza técnica e científica por par-
te de colegas psicóloga/os a exercer actividade em 
diversos contextos. Pretende-se que estes profis-
sionais, contactados pela DRM ou autopropostos, 
integrem uma bolsa de expertise, que congregue um 
conjunto diversificado de profissionais com conhe-
cimentos, competências e saberes em contextos de 
intervenção vários em psicologia. Esta iniciativa alia 
a aposta formativa à valorização, mobilização e dis-
seminação entre pares do conhecimento dos profis-
sionais que atuam na Região. Face às contingências 
da pandemia, prevê-se um número reduzido de ses-
sões, sendo que se privilegiarão aquelas que não 
foram realizadas anteriormente.
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nização de um conjunto de conferências e debates 
que pretendem abrir-se à comunidade, estreitando 
assim uma aliança que se vem consolidando com as 
instituições e com as pessoas e comunidades que 
serve. É importante sublinhar que, desde o final do 
primeiro trimestre de 2020, não foi possível realizar 
diversas conferências que estavam já agendadas 
naquele ano, incluindo sobre psicologia e poder lo-
cal, saúde e doença, intervenção precoce e trabalho 
e organizações. Pelo valor que estas iniciativas têm, 
consideramos premente realizá-las assim que seja 
possível. 

Globalmente, se por um lado os Programas DRM 
abrem diversas possibilidades, por outro não po-
demos ignorar a imprevisibilidade e os constrang-
imentos decorrentes da pandemia, pelo que con-
sideramos mais prudente não agendar iniciativas 
presenciais nesta ocasião e seguir os SEGUINTES 
PRINCÍPIOS:

>> De forma contingente à evolução da pandemia e 
dependendo da possibilidade de garantir condições 
sanitárias, será quando muito no último quadrimestre 
que terá lugar algum evento de natureza presencial.

>> No agendamento de eventos, será equacionada em 
primeiro lugar a possibilidade de realizar as acções 
anteriores que foram canceladas devido à pandemia.

>> Ainda que possa existir alguma fadiga de eventos 
online e, portanto, o potencial de interesse possa ser 
menor, será equacionada a realização de iniciativas 
online, sobretudo se se perspetivar a impossibilidade 
de realizar qualquer acção presencial. Um exemplo 
corresponde à iniciativa que será dinamizada sobre as 
relações intra e interpessoais no quadro da realidade 
actual. 

O Ética Prática constitui-se como um espaço de en-
contro de profissionais da psicologia, das mais diver-
sas áreas de intervenção, onde se possa reflectir e 
partilhar questões e dúvidas na área da ética e deon-
tologia, tendo por objectivo aumentar a capacidade e 
competência na decisão, perante os dilemas que se 
colocam na prática profissional. A implementação de 
iniciativas pode ocorrer por solicitação de colegas, 
mas também em articulação com as instituições. 

Este programa visa incentivar e promover condições 
para a prática da intervisão, supervisão e desen-
volvimento pessoal, profissional e científico dos 
psicólogos da Região. 

No âmbito de uma trajetória que tem vindo a ser 
construída, quer de reflexão e sistematização de 
boas práticas, quer de interface institucional, procu-
rar-se-á dar seguimento aos contactos junto das 
instituições, de forma a que sejam viabilizadas ini-
ciativas formativas e operacionais favorecedoras da 
prática da supervisão e intervisão nos diferentes 
setores. 

A DRM manterá um importante contributo na for-
mação e desenvolvimento pessoal e profissional dos 
psicólogos da Madeira, consubstanciado na orga-
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INTERFACE E DINÂMICA NACIONAL DA OPP  <

> REPRESENTAÇÃO INTERNA 
E PARTICIPAÇÃO EM 

GRUPOS DE TRABALHO E 
ÓRGÃOS COLEGIAIS

A trajectória de articulação entre os diversos órgãos 

sociais da OPP tem viabilizado a participação de 

psicóloga/os a exercerem na Região em diversos 

órgãos colegiais e grupos de trabalho da OPP a nível 

nacional, bem como a participação de membros da 

DRM e da Região em representação da OPP. É nesse 

sentido que perspectivamos a continuidade desta 

boa prática, com a renovação de funções e/ou novas 

nomeações pela Direcção Nacional/Bastonário de 

membros da DRM. Por outro lado, a DRM continuará 

a privilegiar a participação de membros da DRM e/

ou da Região em acções da OPP, ainda que, no que 

se refere às acções presenciais, seja pouco provável 

a sua realização.

> PROMOÇÃO DE ACÇÕES 
TRANSVERSAIS DE ÂMBITO 

NACIONAL
A OPP tem vindo a dinamizar em todo o país um 

conjunto de iniciativas significativas e que envolvem 

várias áreas de intervenção. Assim, no espírito de 

articulação com os restantes órgãos sociais da OPP, 

a DRM continuará a contribuir e a participar acti-

vamente na implementação na Região de iniciativas 

de âmbito nacional úteis e ajustáveis à nossa comu-

nidade e realidades locais. Entre estas, incluem-se 

exemplos como as campanhas Escola Saudavel-

Mente, Locais de Trabalho Saudáveis e Comunidades 

Pró-Envelhecimento.

   

Na vertente da ação interna da OPP, assinalamos a 

participação activa da DRM na implementação das 

seguintes iniciativas:

>> Comemoração do Dia Nacional do Psicólogo. 
Neste ano, em que se realizam eleições autárquicas, 
pretendemos assinalar o Dia Nacional do Psicólogo 
com uma iniciativa sobre o papel dos psicólogos nas 
autarquias locais. 

>> Produção de conteúdos para a página da DRM na 
Revista da OPP PSIS21

>> Facilitação da realização de iniciativas no âmbito 
do Desenvolvimento Profissional Contínuo, que 
pretende ser uma presença constante e adequada 
face às necessidades de desenvolvimento profissional 
ao longo da carreira, desde o período académico e 
ao longo das diversas fases de gestão do percurso 
profissional. O Desenvolvimento Profissional Contínuo 
organiza as suas iniciativas, numa perspetiva de 
acompanhamento ao longo da carreira dentro de 3 
vertentes: Academia OPP, Ano Profissional Júnior e 
Formação Profissional Contínua.

>> Protocolos comerciais. 

Assinalamos ainda o envolvimento da DRM em acções 

de interface institucional com amplitude nacional, as 

quais incluem já o exemplo do incentivo às acções 

de promoção e sensibilização para as questões de 

saúde psicológica junto das autarquias locais.
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INTERFACE E COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL  <

Num espírito construtivo e de eficácia na res-

olução dos problemas, a DRM dará seguimen-

to à articulação e interface inter-institucional 

que tem vindo a desenvolver. Esta vertente é 

uma das mais significativas da acção da DRM e 

expressa-se em várias dimensões, nomeada-

mente as seguintes:

>> Protocolos de colaboração institucional
>> Apoio a iniciativas ou realização de iniciativas 
conjuntas
>> Contributos institucionais
>> Informação e promoção da literacia em saúde 
psicológica
>> Representações institucionais

No que se refere aos PROTOCOLOS DE COLA-

BORAÇÃO INSTITUCIONAL, não só dar-se-á 

seguimento aqueles que se encontram celebrados, 

como também procurar-se-á analisar novas opor-

tunidades de colaboração que sejam benéficas para 

o desenvolvimento e consolidação da psicologia e 

valorização da/os psicóloga/os da Região. Sem in-

cluir protocolos específicos para o Ano Profissional 

Júnior, a DRM-OPP tem protocolos activos com a 

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnolo-

gia, Associação de Municípios da Região Autónoma 

da Madeira, Câmara Municipal do Funchal, Asso-

ciação de Surdos da Região Autónoma da Madeira e 

Universidade da Madeira. 

A trajectória de colaboração e cooperação com insti-

tuições na comunidade envolve também a possibili-

dade de realização de INICIATIVAS CONJUNTAS, 

ou de apoio a iniciativas na comunidade que tenham 

relevância no âmbito alargado da promoção da saúde 

psicológica e da intervenção psicológica. Ao longo do 

tempo e com a crescente valorização da psicologia 

e implementação da DRM-OPP na comunidade, têm-

se verificado diversas oportunidades para o apoio 

logístico e organizativo da DRM a acções na comuni-

dade, bem como para a co-organização de iniciativas. 

Uma outra vertente da ação da DRM inclui a apre-

sentação de CONTRIBUTOS à comunidade, quer 

por solicitação de outras entidades, por exemplo 

governativas, quer por iniciativa da própria DRM. 

Neste sentido, será dado seguimento à partici-

pação da DRM na apresentação de contributos 

técnicos, profissionais, institucionais para a mel-

horia do bem estar na comunidade e do inves-

timento em serviços de psicologia de qualidade. 

Entre estes incluem-se os contributos no âmbito 

da ação governativa, junto das diferentes tutelas 

setoriais, e em organismos intersetoriais, como é 

o caso do Conselho Consultivo de Saúde Mental.

A INFORMAÇÃO DO PÚBLICO E PROMOÇÃO 
DA LITERACIA EM SAÚDE PSICOLÓGICA, en-

tendida numa perspectiva de serviço público e de 

responsabilidade social, continuará também a ser 

uma esfera muito visível da interface institucional 

da DRM-OPP. Através da resposta a múltiplas solici-

tações da comunidade, incluindo os meios de comu-

nicação social, continuará a ser possível a promoção 

dos contributos da psicologia e dos psicólogos na 

sociedade e da discussão de temáticas relevant-

es para a comunidade e promoção da literacia em 

saúde psicológica. Estas colaborações envolvem, 

por exemplo, a indicação de psicólogos que podem 

ser contactados para trabalhos jornalísticos envol-

vendo temas em que são especialistas, a elaboração 
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de artigos e participação em reportagens e peças 

jornalísticas dos órgãos de comunicação social.

Por fim, é ainda de assinalar as REPRESEN-

TAÇÕES INSTITUCIONAIS em eventos e ses-

sões institucionais e cerimónias oficiais na Região, 

para os quais a sua presença e participação têm 

sido amplamente solicitadas pela comunidade. Far-

se-á, do mesmo modo, representar em Comissões, 

Conselhos e organismos colegiais onde o contrib-

uto da psicologia seja relevante. Face à redução 

acentuada de acções presenciais, prevemos a ma-

nutenção de um número diminuto de representações 

institucionais em cerimónias, à semelhança do que 

ocorreu em 2020, ainda que, sempre que viável e/

ou requerido, os Psicólogos da Região  estejam rep-

resentados nas diversas acções na comunidade.
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ORÇAMENTO DE GASTOS <

CONTA SNC DESCRIÇÃO SNC VALOR TOTAL

62 Fornecimentos e serviços externos 34.848,00 €

622 Serviços especializados 5.255,00 €

6221 Trabalhos especializados 5.200,00 €

6221007 Serviços comunicação e multimédia 1.700,00 €

6221008 Serviços de estafetas 200,00 €

6221013 Serviços de catering 500,00 €

6221020 Aluguer de salas 1.200,00 €

6221021 Traduções 600,00 €

6221022 Assistência técnica 1.000,00 €

6227 Serviços bancários 55,00 €

62271 Serviços e comissões bancários 55,00 €

623 Materiais 8.000,00 €

6233 Material de escritório 3.000,00 €

6234 Artigos para oferta 3.800,00 €

6235 Material e consumíveis de informática 700,00 €

6238 Outros 500,00 €

624 Energia e fluídos 650,00 €
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6241 Electricidade 350,00 €

6243 Água 300,00 €

625 Deslocações, estadas e transportes 7.700,00 €

6251 Deslocações e estadas 7.700,00 €

625101 Viagens 1.800,00 €

625102 Alojamento 1.800,00 €

625104 Portagens e estacionamentos 1.000,00 €

625110 Transportes públicos 500,00 €

625111 Refeições 2.600,00 €

626 Serviços diversos 13.243,00 €

6261 Rendas e alugueres 9.820,00 €

62611 Rendas de imóveis 9.120,00 €

6261107 Madeira 9.120,00 €

62615 Aluguer de equipamentos 700,00 €

6261501 Equipamentos informáticos 700,00 €

6262 Comunicação 2.073,00 €

62622 Telefones e outros 1.624,00 €

62623 Telemóveis 192,00 €

62624 Correios 257,00 €
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6267 Limpeza, higiene e conforto 1.350,00 €

63 Gastos com o pessoal 42.940,00 €

631 Remunerações dos órgãos sociais 21.151,00 €

6311 Vencimento 18.303,00 €

6313 Subsídio de férias 1.424,00 €

6314 Subsídio de Natal 1.424,00 €

632 Remunerações do pessoal 13.346,00 €

6321 Vencimento 9.840,00 €

6323 Subsídio de férias 820,00 €

6324 Subsídio de Natal 820,00 €

6325 Subsídio de alimentação 1.551,00 €

6327 Prémios 315,00 €

635 Encargos sobre remunerações 7.347,00 €

6351 Segurança social - Regime Geral 7.347,00 €

63511 Segurança social - Regime Geral - Órgãos Sociais 4.717,00 €

63512 Segurança social - Regime Geral - Pessoal 2.630,00 €

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 200,00 €

638 Outros gastos com o pessoal 896,00 €

6381 Seguros de saúde 396,00 €
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6382 Formação de pessoal 300,00 €

6383 Fardamento 100,00 €

6385 Segurança e higiene no trabalho 100,00 €

TOTAL DE GASTOS 77.788,00 €

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS <

CONTA SNC DESCRIÇÃO SNC VALOR TOTAL

75 Subsídios, doações e legados à exploração -77.788,00 €

752 Subsídios de outras entidades -77.788,00 €

7521 Subsídio da Sede -77.788,00 €

TOTAL DE RENDIMENTOS -77.788,00 €
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CONCLUSÃO <

O PAO2021 permite a organização da acção, através de uma 

previsão das iniciativas a serem desenvolvidas e da respe-

tiva alocação de recursos para as mesmas. Face à diversi-

dade de iniciativas que caracterizam o funcionamento e a 

acção da DRM, bem como as contingências da envolvente, 

procuraremos maximizar a utilização dos recursos que se 

encontram disponíveis, na medida em que tal representa di-

namização de iniciativas e envolvimento dos psicólogos, bem 

como de optimização do funcionamento da DRM. 

Concomitantemente, além de assegurar verbas para a real-

ização de iniciativas que possam vir a ser possíveis, em início 

de mandato e em ano de pandemia - e portanto de restrição 

de atividade presencial -, atribuímos uma dotação mais sig-

nificativa para rubricas associadas à criação de condições 

de estrutura, logísticas e operacionais, que permitam dotar a 

DRM, por exemplo, de materiais que serão úteis durante todo 

o mandato, bem como na ampliação da capacidade de res-

posta ao nível dos recursos humanos, incluindo dos serviços 

administrativos da DRM, às necessidades dos membros, da 

comunidade e das dinâmicas próprias do funcionamento da 

DRM.

Em suma, num quadro de incerteza e de necessidade de 

adaptação permanente, bem como de garantia do rigor e 

equilíbrio financeiro, o PAO2021 será de estruturação e de 

consolidação da acção da DRM, quer na vertente de organi-

zação e funcionamento interno, quer na promoção da psico-

logia como ciência e profissão, dos psicólogos e da qualidade 

dos serviços prestados à comunidade. 

Funchal e Delegação Regional da Madeira da OPP, 

6 de abril de 2021
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