
Uma Ordem para tOdOs Os psicólOgOs

um novo modelo de governação para a 
ordem dos psicólogos portugueses

muitos foram os que trilharam o caminho que conduziu à 
criação da Opp e, de entre eles, alguns cessam agora fun-
ções nos órgãos sociais. a memória histórica do papel que 
desempenharam merece-nos o maior respeito e tributo.

a criação da Ordem dos psicólogos portugueses, em 2008, 
encerrou um longo processo cheio de vicissitudes, querelas 
e desilusões, com vista à promoção de uma associação pú-
blica profissional que se estabelecesse como a massa aglu-
tinadora dos psicólogos portugueses, o espelho das suas 
diversas realidades e a representação primeira e mais qua-
lificada de todos perante as entidades políticas, as forças 
económicas e os cidadãos em geral.

decorrido o primeiro mandato de governação da Opp, é 
chegada a hora de equacionar se foi trilhado o caminho 
mais adequado na organização interna e no posicionamen-
to externo da nossa Ordem.

Naturalmente que foi feito o trabalho de estruturação or-
gânica, de emissão de normativos e de integração nalgu-
mas organizações. Não podia deixar de ser, por imposição 
do próprio legislador.

mas, três anos volvidos, o efeito mobilizador que se espe-
rava face à tão batalhada conquista pela criação da Opp 
parece perdido, grassando um mal-estar progressivo e ge-
neralizado com o rumo que foi traçado. 

e, se o programa eleitoral que esteve estes anos em aplicação, 
redigido em inglês e recolhendo testemunhos internacionais, 
fazia já antever a opção do executivo em funções por se “vol-
tar para fora”, o curso dos anos levou muitos a questionarem-
se que ganhos efetivos trouxeram aos associados da Opp as 
reuniões internacionais e viagens dispendiosas, em detrimen-
to de uma aposta clara e ampla na defesa de um enquadra-
mento profissional alargado a nível nacional.

mais: submetidos assuntos jurídicos e administrativos da 
sua alçada à Ordem, a resposta não raras vezes pecou por 
tardia ou inexistente, com prejuízo claro dos profissionais 
que legitimamente julgaram poder recorrer aos serviços.

e que dizer do alheamento face ao processo formativo e de 
integração dos colegas estagiários, da qualidade da oferta 
formativa, da inércia face aos 4.091 desempregados e indife-
renciação da sua situação profissional para efeitos de quotas?

Num contexto económico claramente difícil, como encarar 

as remunerações principescas dos executivos da Ordem, 

superiores às auferidas nos seus contextos laborais de ori-

gem? como perceber a dupla remuneração de alguns ele-

mentos da direção (como executivos e como formadores)? 

como conceber que se gaste quase um quarto de milhão de 

euros anuais em publicidade e não se afetem verbas à cria-

ção de bibliotecas e testotecas nas delegações regionais, 

disponíveis para todos.

e, ademais, como aceitar que a Ordem, criada para todos os 

psicólogos, não acolha a pluralidade das necessidades e dos 

interesses dos diversos ramos da psicologia?

a lista B, que ora apresentamos como psicOlOgia plU-

ral, nasce desta confluência de profissionais de diferentes 

áreas (saúde, clínica, educação, Organizações, Justiça, re-

abilitação, comunitária...) reunidos com o firme propósito 

de criar condições efetivas para que todos os associados se 

sintam representados pela e na Opp.

Queremos uma Ordem dignificante para a classe, transpa-

rente nos processos de acesso a estágios e de avaliações, 

isenta e idónea, adequada à situação económica em que 

vivemos e proactiva no envolvimento com o estado, com as 

instituições, as Universidades e a sociedade civil. 

Queremos um novo modelo de governação, com o refor-

ço da autonomia das estruturas regionais e a promoção da 

escuta e intervenção dos membros inscritos na tomada de 

decisões, nomeadamente ao nível da participação nas as-

sembleias regionais.

Queremos uma Ordem plural, para todos os psicólogos, e 

não apenas para alguns.

em suma: queremos uma Ordem que sirva os psicólogos, ao 

invés de se servir deles.

represeNtaÇÃO e deFesa dOs iNteresses 
dOs psicólOgOs

consideramos fundamental que a atuação da Opp seja pau-

tada pela defesa intransigente dos psicólogos e da psicologia. 

esta linha programática concretiza-se em diferentes pontos:

Rui AbRunhosA GonçAlves · TeResA DiAs · isAbel PeReiRA Gomes · sóniA P. GonçAlves · mARGARiDA 

GAsPAR De mATos · CRisTinA QueiRós · PeDRo AuGusTo mARTins · PeDRo m. TeixeiRA · AnA ConDuTo

lISTA B



plUralidade
as/Os psicólogas/os portugueses estão dispersos por 

portugal continental e ilhas e desenvolvem trabalho 

nas mais diversas áreas, com instrumentos de reflexão, 

avaliação e intervenção suportados em diferentes cor-

rentes teóricas. a Ordem deverá ser um reflexo desta 

realidade, e não um espaço de isolamento seletivo. 

participaÇÃO
as delegações regionais devem estar dotadas de me-

canismos que permitam aos membros efetivos ser es-

cutados e intervir ativamente nos processos de tomada 

de decisão, nomeadamente ao nível das assembleias 

regionais. a Opp deve crescer em representatividade, 

fundada numa maior autonomia das delegações re-

gionais e no reconhecimento de que a diversidade geo-

gráfica produz desafios e realidades diferentes.

respONsaBilidade
acreditamos na necessidade de uma gestão financeira 

rigorosa e equilibrada, que priorize a afetação dos re-

cursos ao desenvolvimento e dignificação da profissão, 

evitando gastos sumptuosos e desnecessários, nomea-

damente, em publicidade e em deslocações de discutí-

vel premência. de igual modo, pretendemos reduzir o 

valor da quota anual, ajustando-o à realidade econó-

mica atual e integrando um mecanismo diferenciador 

para colegas desempregados.

•  Em primeiro plano, não nos satisfaz uma visão minima-
lista do que são atos próprios dos psicólogos. pretende-
mos um enquadramento tão rigoroso e completo quanto 
possível do que são atos psicológicos e entendemos que 
só a aprovação de normativo neste sentido permitirá um 
reforço do reconhecimento da autonomia científica da 
psicologia e das competências técnicas dos psicólogos, nos 
diversos ramos. 

•  Estabelecida a esfera de atuação própria dos Psicólogos, 
importará denunciar às autoridades competentes o exer-
cício de atos exclusivos da profissão por não-psicólogos.

•  Por outro lado, urge apostar no estabelecimento de proto-
colos com diversas entidades, quer ao nível dos órgãos do 
estado, quer de entidades privadas, tanto na qualidade de 
requerentes de serviços como na de entidades patronais 
privilegiadas. a este nível, parece-nos inadiável o aprofun-
damento de relações com entidades diversas na valoriza-
ção da integração dos psicólogos nos quadros: junto das 
ipss e com a tutela na reforça-se a integração em equipas 

multidisciplinares de intervenção comunitária; salienta-se 
a fundamentabilidade dos psicólogos enquadrados nos 
cuidados de saúde primários; a premência do envolvimen-
to em processos de justiça; a urgência da integração e dig-
nificação do psicólogo no contexto escolar; a mais-valia do 
psicólogo na qualidade estrutural das organizações.

acessO a estÁgiOs e FOrmaÇÃO 
prOFissiONaliZaNte

pretendemos que a Opp não inviabilize as aspirações dos 
psicólogos recém-licenciados, dificultando o acesso ao exer-
cício da profissão ou criando situações de pouca transpa-
rência nos estágios e na classificação do desempenho dos 
mesmos. assim, propomos como bases desta orientação:

•  O reforço de parcerias com entidades que merecem credibi-
lidade e o apoio na supervisão de orientadores de estágios.

•  A criação de um Centro de Formação autónomo, não se 
admitindo membros dos órgãos sociais como formadores, 
dotado de mecanismos de recurso para avaliações desfa-
voráveis que se julguem injustificadas.

•  A ampliação e requalificação da oferta formativa, que 
deverá contemplar, além dos aspetos deontológicos da 
profissão, uma vertente eminentemente prática, profis-
sionalizante nos diferentes ramos da psicologia.

•  E a redução da taxa aplicável à repetição dos estágios, 
que julgamos demasiado elevada e injusta (420 eur!).

FOrtalecimeNtO das relaÇÕes cOm as 
UNiVersidades

pese embora a Opp seja uma estrutura de profissionais, jul-
gamos não dever existir alheada do mundo académico, mas 
antes deve encetar diálogos construtivos com as Universi-
dades que deverão ir muito para além da a3es. reforça-
mos assim a necessidade de se estreitarem e formalizarem 
as relações com as universidades em diferentes domínios.

respONsaBilidade sOcial e rigOr 
FiNaNceirO

atenta a situação de desemprego, subemprego ou baixas 
remunerações de muitos profissionais, consideramos que:

•  O valor das quotas deve ser reduzido e devem ser intro-
duzidos mecanismos de diferenciação para colegas de-
sempregados, que permitam ultrapassar situações de vida 
profissional mais delicadas sem agravar os seus problemas.

•  E, num quadro global, é imperativa uma gestão financeira 
mais equilibrada, evitando-se gastos sumptuosos e de dis-
cutível premência como alguns dos que foram efetuados.



traNsparÊNcia
Não podem ser os membros da direção ou de outros ór-

gãos sociais da Opp a assegurar pessoalmente a forma-

ção dos jovens estagiários. impõe-se criar um centro de 

formação profissional da Opp que possa, em articula-

ção com as delegações regionais, identificar e contra-

tar os especialistas nas áreas essenciais à formação para 

o exercício profissional, assim como contratualizar com 

entidades parceiras credíveis modos de cooperação 

para este fim. importa rever o sistema de estágios com 

rigor e transparência corrigindo muitos dos problemas 

existentes. Vamos promover um amplo debate e estu-

do que oriente a criação dos colégios de especialidade. 

represeNtaÇÃO
estamos cientes das dificuldades e dos desafios que se 

colocam a todos nós enquanto psicólogas/os. a Ordem 

existe para promover e defender a pluralidade da psi-

cologia, colaborando na definição de normativos jurí-

dicos que reconheçam a função social da profissão e 

servindo de interlocutor junto das mais diversas entida-

des e organismos. lutaremos com empenho e dedica-

ção pela defesa e dignificação da profissão e por todas/

os as/os colegas que a honram.

discUssÃO e criaÇÃO de cOlÉgiOs de 
especialidades

É necessário promover o debate alargado em torno da cria-

ção de colégios de especialidade para a classe como um 

todo. acreditamos que nenhuma das grandes áreas de in-

tervenção dos psicólogos deverá ficar excluída desta opção, 

para que a cada profissional sinta que o ato psicológico que 

realiza é reconhecido pelos seus pares e para que os cida-

dãos que recorrem a um profissional vejam salvaguardadas 

as suas garantias, na certificação da qualificação dos profis-

sionais em áreas de atuação específicas.

Quando verificamos o que acontece noutras Ordens pro-

fissionais, e para lá dos exemplos mais alargados da Or-

dem dos médicos (47 colégios de especialidades) e dos 

engenheiros (12 colégios de especialidades), encontramos 

estabelecidos quatro a sete colégios de especialidades em 

diversas classes de profissionais.

importará encontrar o que se adequa à psicologia e pre-

tendemos, por isso, auscultar no terreno as ideias e as as-

pirações dos profissionais e, se necessário, referendar pro-

postas, para que uma matéria de grande impacto na vida 

profissional de todos não seja decidida à porta fechada dos 

gabinetes, mas de forma participada e englobante.

reFOrÇO da represeNtaÇÃO e 
participaÇÃO

tratando-se das primeiras eleições verdadeiramente dispu-

tadas por listas diferentes, cremos que o atual momento es-

tará, de algum modo, a contribuir para o aprofundamento 

democrático no seio da Opp.

sendo a assembleia de representantes um órgão estatu-

tariamente proporcional, e nele se debatendo as questões 

mais importantes da vida da Ordem, julgamos que a pró-

xima a tomar posse conhecerá a riqueza de contributos 

distintos e tal constituirá necessariamente um reforço de 

representatividade interna e de pluralismo.

mas, para além de tudo isso, defendemos ser essencial a 

autonomização funcional das delegações regionais, que 

devem de facto agir proactivamente na aproximação à re-

alidade das áreas geográficas que integram, uma vez que 

entendemos que essa diversidade geográfica acarreta em si 

mesma diferentes desafios.

No âmbito regional, precisamentew, acreditamos situar-se 

a maior esfera democrática da Ordem, que deve ser privi-

legiada: nas assembleias regionais tomam assento todos 

os membros efetivos com domicílio profissional na região, 

assim queiram exercer os seus direitos, ser ouvidos e parti-

cipar ativamente. 

VOTE LISTA B PSICOLOGIA PLURAL
eleIçõeS 18 de outubro

serViÇOs iNterNOs e BeNeFÍciOs sOciais

Os serviços jurídico e administrativo devem dar resposta às 

necessidades e solicitações dos associados em tempo útil e 

de forma correta, sendo necessário agilizar a implementa-

ção de inquéritos que monitorizem estes processos.

por outro lado, impõe-se o alargamento de benefícios so-

ciais e a reorientação dos mesmos: não pretendemos ape-

nas assegurar protocolos nas áreas do turismo e lazer, mas 

ampliá-los a setores que nos parecem de maior premência, 

como instituições de ensino, livrarias, saúde e assistência.

POR UMA ORDEM PARA TODOS OS PSICÓLOGOS

POR UM NOVO MODELO DE GOVERNAÇÃO PARA A 
ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES



Bastonário

Rui Abrunhosa Gonçalves
licenciado em psicologia, mestre em psicologia do comportamento desviante pela Universidade do porto, doutorado em psicologia da 
Justiça pela Universidade do minho. conta com uma carreira profissional com mais de 30 anos e várias obras publicadas, tendo reco-
nhecimento nacional e internacional enquanto investigador e psicólogo forense. atualmente, é professor associado com agregação na 
Universidade do minho 

Vogal

Cristina Queirós
licenciada em 1988 e doutorada em 1997 em psicologia na Facul-
dade de psicologia e de ciências da educação da Universidade do 
porto. É desde 1993 docente nesta faculdade, sendo professora 
auxiliar e co-directora do laboratório de reabilitação psicossocial. 
Já foi membro de vários órgãos de gestão da FpceUp, coordenado-
ra de mestrados na área da psicologia do trauma/catástrofe e da 
reabilitação/psicologia da saúde e supervisora de várias teses de 
doutoramento e inúmeras de mestrado. desenvolve investigação 
sobre emoções, stress e intervenção psicossocial na catástrofe.

Vogal

Pedro Augusto martins
mestre em psicologia - Área clínica pelo instituto superior de psi-
cologia aplicada (ispa). trabalha como psicólogo na repetição e 
diferença - psicologia clínica. É coordenador do projecto “intervir 
nas escolas” e tem vindo a desenvolver trabalho na área da saú-
de mental infantil em diversos agrupamentos de escola, lares de 
crianças e jovens, e com grupos de adolescentes em risco.

tesoureiro

Pedro m. Teixeira
doutorado em psicologia pela Universidade do porto fez um per-
curso académico internacional que passou pela manchester me-
tropolitan University, UK e pela University of North carolina, Usa. 
trabalhou como psicólogo no centro de reabilitação profissinal de 
gaia e como consultor em várias ipss’s ligadas à deficiência e inca-
pacidade. Foi o psicólogo membro da equipa Nacional de missão 
de reforma dos cuidados de saúde primários em 2009/10.

Vice-presidente

Ana luísa Conduto
licenciada em psicologia clínica pelo instituto superior de psicolo-
gia aplicada, exerce atualmente no estabelecimento prisional de 
máxima segurança (monsanto) e na psilexis - centro de psicologia 
e terapia da Fala. realizou também investigação na área da psico-
logia no instituto de medicina legal / direção geral dos serviços 
prisionais, lisboa. encontra-se ainda a frequentar o terceiro ano da 
licenciatura em direito na Faculdade de direito da Universidade 
de lisboa.

Vogal

Teresa Silva dias
licenciada em psicologia e doutorada em ciências da educação 
pela FpceUp, iniciei o percurso profissional como psicóloga e coor-
denadora de projetos financiados em instituições de solidariedade 
social e cooperativas de educação e reabilitação. atualmente exer-
ço funções como psicóloga a tempo inteiro num colégio privado 
do grande porto e acumulo a coordenação do serviço de psicolo-
gia, educação e desenvolvimento, da equipa da saúde e da equipa 
de responsabilidade social.

secretária

Isabel Pereira Gomes
doutorada em psicologia, colaboradora do serviço de pós-gradu-
ações da Faculdade de psicologia e de ciências da educação da 
Universidade do porto, especialização académica e profissional na 
área da educação e formação de adultos.

Vogal

Sónia P. Gonçalves
licenciada, mestre e doutora em psicologia do trabalho e das Or-
ganizações pelo iscte-iUl (instituto Universitário de lisboa). pro-
fessora auxiliar no instituto piaget. directora-adjunta do instituto 
superior de estudos interculturais e transdisciplinares (iseit) de 
almada – instituto piaget. coordenadora da licenciatura em psi-
cologia, do mestrado de psicologia social e das Organizações e do 
gabinete de apoio metodológico à investigação (gami) do insti-
tuto piaget (campus Universitário de almada). investigadora no 
centro de investigação e intervenção social (cis/iscte-iUl).

Vice-presidente

margarida Gaspar de matos
licenciada em psicologia clínica pelo instituto superior de psico-
logia aplicada. doutorada na especialidade de educação especial 
e reabilitação pela FmH/Ul. realizou estudos de pós-graduação 
em Biologia Humana na Universidade claude Bernard (lyon) e 
formações de pós-graduação nas Universidades de san diego, lei-
dsehogeschool/leiden e Quensland University of technology (Bris-
bane/austrália). atualmente é professora catedrática na FmH/Ul, 
investigadora integrada no laboratório associado da Fct/centro 
da malária e doenças tropicais, membro da comissão coordena-
dora do cmdt e coordenadora do grupo de investigação Health 
& education.
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