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Defendemos um compromisso claro sobre o que garantimos fazer 
neste mandato. Entre 2010 e 2013 foi possível acompanhar a exe-
cução do nosso programa eleitoral, na página da Ordem, num es-
paço específico para o efeito. Aí assumimos o que cumprimos face 
ao que nos comprometemos. Esta é a nossa postura: Responsável, 
Transparente, Estável e Segura. Não nos ficamos por slogans nem 
por ideias vagas. Avaliamos a nossa ação, propondo a todos os Psi-
cólogos continuar tudo aquilo que tem sido feito de bom e corrigir 
os aspectos menos conseguidos da nossa atuação até ao momento. 
Assumimos compromissos para que nos possam avaliar e somos 
ambiciosos como sempre no que queremos conseguir para a nossa 
profissão. A mesma ambição que nos permitiu conquistar a existên-
cia de uma Ordem, após uma persistente luta voluntária de mais de 7 
anos, caracteriza-nos.

A defesa dos estágios profissionais pagos é um dos maiores 
contributos para a dignificação da profissão, e compete à Ordem lutar 
para que aumentem os estágios pagos, através dos diversos meca-
nismos disponíveis. O estagiário profissional trabalha num horário 
integral, fornece o seu esforço de uma forma continuada, pelo que 
tem de auferir uma quantia pelo seu trabalho. Ninguém irá contratar 
profissionais se souber que os terá sempre disponíveis de forma gra-
tuita. Além de que a prática gratuita de serviços acaba por ameaçar os 
profissionais que estão no exercício, podendo as instituições ceder 
à tentação de suprir as suas necessidades apenas com estagiários. 
Defendemos ainda de forma clara que a organização dos estágios 
profissionais é uma competência autónoma e independente, feita pe-
los profissionais no âmbito da Ordem.

Os estágios profissionais passarão a contar com uma estrutura de 
acompanhamento e formação, permitindo a verificação no 
terreno das dificuldades sentidas por entidades, orienta-
dores e estagiários, de modo a permitir a melhoria contínua dos 
estágios profissionais e eliminação de situações menos ajustadas à 

realização dos mesmos. Os orientadores passarão a ter acesso a um 
pacote gratuito mais alargado de formação, para além do curso sobre 
o modelo de competências, que é já oferecido. Ser orientador creden-
ciado contabilizará para os créditos de formação contínua.

Alargamento da participação da Ordem nas diversas estruturas em 
que está representada, de modo a poder influenciar as políticas 
que têm que ver com os psicólogos (tal como foi concretizado na 
elaboração das leis do testamento vital, dos cuidados paliativos, da 
saúde ocupacional e do plano nacional de saúde).

Abertura de novas oportunidades de trabalho no seio da CPLP 
e de outros acordos realizados com países diferentes, que permita a 
realização de trabalho nesses países, ou uma atuação à distância, ou 
a maior facilidade no reconhecimento de habilitações entre as Or-
ganizações profissionais, como se fez no Brasil. O próximo passo é 
Angola, com presença já confirmada no próximo Encontro da PSIC-
PLP em dezembro. Queremos continuar a desenvolver o trabalho no 
espaço da FIAP – Federação Ibero-americana de associações de Psi-
cologia, que representa mais de 700.000 profissionais, aproveitando 
o facto de Telmo Baptista ser o atual presidente da FIAP.

A situação económica atual compromete a integração dos Psicólogos 
no mercado de trabalho. A Ordem deve ter como prioridade, no âm-
bito do seu estatuto legal, criar as condições para ajudar os Psicólo-
gos a ultrapassarem este período mais difícil. Para este efeito, a OPP 
deve criar um Programa próprio, à semelhança do agora fornecido 
pelo Colégio Oficial de Psicólogos em Espanha. Em articulação com 
estes criaremos uma estrutura de apoio à (re)integração no mercado 
de trabalho, com forte enfoque formativo através da atribuição de 
créditos de formação na OPP até 100 euros por Psicólogos 
desempregados. Manteremos o não pagamento de quotas durante 
o período de suspensão, permitindo o acesso à formação nos termos 
atrás referidos. Comprometemo-nos ainda a propor à Assembleia 

de Representantes da OPP a redução de emolumentos associados à 
suspensão, aproveitando os ganhos de automatização do novo siste-
ma informático da Ordem, que estará em pleno funcionamento dentro 
de poucos meses.

A formação poderá adquirir uma centralidade na ação da OPP de 
acordo com o previsto na Lei que criou a OPP, devendo ter oferta 
mais alargada, sempre de acordo com lacunas do mercado ou espe-
cificidades profissionais e de âmbito geográfico, em regimes E-Le-
arning, B-Learning e Presencial. Todavia, o crescimento da formação 
será acompanhado do lançamento do Sistema de Acreditação 
da Formação, de acordo com princípios já aprovados pela As-
sembleia de Representantes da OPP, que beneficiará entidades pú-
blicas e privadas que já hoje se dedicam à formação profissional e 
pós-graduada, garantindo que as ações acreditadas contarão para 
os créditos dos Psicólogos no âmbito do acesso e manutenção de 
especialidades.

Defesa intransigente dos atos psicológicos próprios, comba-
tendo a apropriação por outras profissões de atos exclusivos dos psi-
cólogos, de acordo com o Código Deontológico, e denunciando ao 
Ministério Público essas situações. Cada vez alcançará mais relevo 
o trabalho que já vem sendo realizado no Conselho Nacional de Saú-
de Mental, bem como noutros Conselhos e Comissões, de modo a 
garantir a continuidade de conquistas de campos de atuação dos Psi-
cólogos, tal como foi feito na elaboração das leis do testamento vital, 
dos cuidados paliativos, da saúde ocupacional e do plano nacional 
de saúde, avaliação psicológica de condutores ou segurança privada.

Depois de um trabalho muito complexo e exigente de iniciar e cons-
truir uma estrutura a partir do zero, de acordo com leis e regulamen-
tos apertados, próprios de uma associação de carácter público, des-
de as instalações, os sistemas informáticos, os recursos humanos e 
equipamentos, colocando a funcionar uma equipa de mais de 30 

1. Introdução

Nós fazemos e continuaremos a fazer por todos os 
Psicólogos: Afirmar os Psicólogos

colaboradores em todo o país, podemos libertar mais recursos 
para a contínua atividade de defesa da psicologia e ação política.

Depois de nos últimos 9 meses termos instalado as Delegações Re-
gionais, dotando-as de espaços funcionais, podemos agora usar es-
tas plataformas para ações e serviços de maior proximidade aos Psi-
cólogos. Defendemos a autonomia das Delegações nos seus 
Planos de Atividade, de forma articulada com a Direção Nacional e 
cumprindo com o cuidado permanente de equilíbrio orçamental, que 
tem pautado a gestão financeira da OPP e que permite salvaguardar 
os recursos que são de todos os Psicólogos, garantindo o futuro da 
organização, com independência e robustez. Uma Ordem sem equilí-
brio e saúde financeira seria uma Ordem fraca e dependente de outros 
poderes.

Os Psicólogos são profissionais que devem influenciar social e po-
liticamente os sistemas em que estão inseridos, de modo a contri-
buir estruturalmente para uma sociedade mental e fisicamente mais 
saudável. Deve por isso a Ordem dos Psicólogos criar formas de 
distinção públicas das organizações que se destaquem no 
seu contributo pela saúde mental no dia-a-dia da sua atividade, 
ora pela verificação de requisitos que para isso contribuem, ora pela 
presença de profissionais de Psicologia ao seu serviço e programas 
por eles desenvolvidos que para este resultado contribuem.

Deste modo propomos que o nosso mandato se alicerce
em 4 Eixos Estratégicos:

1. Qualificação e Emprego
2. Acesso à Profissão
3. Desenvolvimento e Inovação
4. Maior proximidade com os membros
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Segurança:

Damos a segurança que a experiência de quem sabe fazer nos dá. 
A Ordem é uma estrutura robusta mas jovem, precisa de consolidar 
um caminho para contribuir para a identidade da classe. Não precisa 
de cortes radicais, mas antes de continuidade e segurança na linha 
que tem sido seguida até aqui. Segurança que é dada pela certeza 
que aqueles que têm dirigido a OPP até aqui nos dão. São redes de 
contactos estabelecidas nacional e internacionalmente, que precisam 
de ser desenvolvidas e aprofundadas numa lógica de continuidade.

Estabilidade:

A continuidade da nossa lista dá garantias de equilíbrio. Equilíbrio na 
gestão dos problemas, Equilíbrio na gestão das relações nacionais e 
internacionais, Equilíbrio Orçamental.

Independência:

Somos profissionais independentes de lobbies. Olhamos como sem-
pre olhámos pelo futuro da profissão. Pautamo-nos pela criação de 
uma estrutura com independência política, financeira e académica. 
Para isso a OPP tem e deve continuar a ter recursos próprios para 
desenvolver a sua ação.

3.1 - Qualificação e Emprego

A Qualificação e o Emprego é um eixo fundamental para ação da Or-
dem no próximo triénio. A sua ação deverá desenvolver-se nacional 
e internacionalmente numa lógica pró-ativa, em articulação com as 
estruturas sindicais mas com total separação de papéis e estatuto.

3.1.1 - Formação Profissional

· Crédito de Formação para Orientadores: crédito de formação atribu-
ído aos orientadores de estágios para a sua cada vez melhor prepara-
ção e qualidade na ação supervisora que desenvolvem. Este crédito 
permitirá a frequência gratuita de algumas ações de formação a dis-
ponibilizar pela Ordem.

· Crédito de Formação para Desempregados: crédito de formação até 
100 euros, para Psicólogos desempregados, no âmbito da ação refe-
rida em 3.1.8 de um Gabinete de Apoio à (re)integração no mercado 
de trabalho. Este crédito poderá ser usado durante todo o período de 
desemprego do Psicólogo, em ações de formação a serem disponi-
bilizadas pela OPP, contribuindo para a sua valorização e desenvol-
vimento de competências e ajudando a capacitá-lo para ultrapassar a 
situação. Os Psicólogos têm ótimos recursos. Nós vamos contribuir 
para que sejam utilizados.

· Formação presencial, E-Learning e B-Learning alargada a membros 
efetivos e em várias áreas de acordo com levantamento de necessida-
des junto dos membros e lacunas do mercado identificadas.

· Sistema de Créditos para Especialidades: criação de um sistema 
transversal às especialidades que permita qualificar o acesso às mes-
mas e a sua manutenção, pela atualização contínua. À presença em 
ações formativas, de informação e outras serão atribuídos créditos de 
acordo com Regulamento a publicar. Estas ações poderão ser orga-
nizadas pela própria Ordem ou acreditadas no âmbito do sistema de 
acreditação referido em 3.1.2.

2. Princípios 3. Eixos Estratégicos

Transparência:

Manteremos o registo de transparência que temos tido. Contas revis-
tas, escrutinadas e fiscalizadas. Separação de interesses acautelada 
pelo Plano de Prevenção de Corrupção e Riscos Conexos em vigor 
único entre as Ordens. Contas corretamente entregues ao Tribunal 
de Contas, como até aqui depois de passarem pelo Revisor Oficial 
de Contas e Conselho Fiscal e serem apresentadas na Assembleia 
de Representantes da OPP. Para este mandato propomos duas medi-
das de promoção e responsabilização, uma ao nível do orçamento e 
outra das contas. O orçamento participativo e a divulgação conjunta 
de uma versão simplificada para uma leitura mais fácil. Participação 
e Clareza.

Valorização:

A valorização do trabalho dos Psicólogos continua a ser altamente 
necessária. Por isso todos temos, juntos, que afirmar a psicologia 
e os psicólogos no dia-a-dia, em todos os contextos de trabalho e 
junto da opinião pública e dos decisores políticos. Defendemos por 
isso que continuemos a aposta e investimento na forte comunica-
ção e publicitação da ação dos Psicólogos, reforçando-a através de 
uma campanha pública forte, de promoção do papel do Psicólogo 
nas mais variadas áreas. O cheque psicólogo será uma realidade que 
contribuirá decididamente para o aumento do acesso aos serviços 
de psicologia, juntando-se à luta que continuaremos a travar pelo 
aumento da resposta do serviço nacional de saúde e das escolas.

3.1.2 - Acreditação de Formação

Será desenvolvido o Sistema de Acreditação de Formação da OPP 
permitindo, por candidatura, o reconhecimento de ações de formação 
profissional e pós-graduada de entidades públicas e privadas, para 
créditos no âmbito do sistema de créditos para Especialidades e à 
semelhança do que acontece noutras Ordens profissionais.

3.1.3 - Internacionalização

Continuação da estratégia de internacionalização dos Psicólogos 
Portugueses, nos espaços Europeu, Ibero-americano e Lusófono, 
preferencialmente, pela continuação da realização de acordos de 
reciprocidade, encontros, parcerias e cooperação internacional, ren-
tabilizando os contactos até agora estabelecidos e a Presidência da 
FIAP. Esta estratégia permite já hoje, mas potenciará ainda mais o 
acesso pelos Psicólogos Portugueses a novos mercados de trabalho 
e de prestação de serviços.

3.1.4 - Redes Sociais de Profissionais

Propostas de criação de grupos de trabalho pelos próprios profissio-
nais no âmbito de um projeto mais abrangente de uma Rede Social 
para os Psicólogos, espaço específico para a partilha, apoio à reali-
zação de projetos, difusão da atividade profissional, concretização de 
parcerias, entre outros.

3.1.5 - Promoção e valorização
do papel do Psicólogo
Continuamos a defender que a empregabilidade dos Psicólogos e a 
melhoria das suas condições de trabalho depende em muito da ação 
visível da sua Ordem, tornando claro o papel e vantagens dos Psi-
cólogos na sua atuação em variados contextos da sociedade. Deste 
modo é importante comunicar interna e externamente a nossa ação, 
adotando estratégias para esse fim de elevado impacto.
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3.1.5.1 - Comunicação

· Revista PSIS 21: deverá ser reformulada durante o ano de 2014 para 
um formato e design mais arrojado, com mais enfoque na dimensão 
digital da mesma e trazendo uma nova dimensão de conteúdos, como 
uma área dedicada a novidades em provas psicológicas e destaque 
à ação de Psicólogos e seus projetos, bem como mais entrevista e 
opinião.

· POPP: continuação dos podcast que são um exemplo de sucesso 
no itunes, tendo atingido o top na sua categoria de ciência e cultura. 
Pretende-se abrir o espaço a mais intervenientes, promovendo uma 
maior amplitude de opinião no espaço da OPP.

· MEO Kanal: em apenas uma semana o MEO Kanal é um êxito da co-
municação da OPP. Pretende-se enriquecê-lo dotando-o de conteú-
dos que o tornem ainda mais apelativo no contexto da TV on demand.

· Redes Sociais: A implantação nas redes sociais é superior à das res-
tantes ordens profissionais, aproximando a OPP dos seus membros. 
Pretendemos continuar a liderar as redes sociais enquanto Ordem 
profissional.

· Página OPP: Atingimos mais de 2 milhões de visitas e queremos 
continuar a inovar, nos serviços online (onde somos a primeira Or-
dem a disponibilizar todas as modalidades de serviços desta forma), 
disponibilizar mais conteúdos e manter uma enorme acessibilidade.

· Newsletter: reformular o design gráfico de um instrumento de co-
municação lido por mais de 75% dos Psicólogos.

3.1.5.2 - Campanhas

A realização de campanhas específicas e pontuais com elevado im-
pacto nos alvos definidos é um dos pontos que defendemos. Já o fi-
zemos e pretendemos continuar a fazê-lo. Através de estabelecimento 
de posições comuns com outras entidades (ex: CONFAP e Associa-
ção dos Diretores Escolares, Ordem dos Médicos, Sindicatos, etc.), 
são objetivos:

a. Divulgação junto da Comunicação Social de iniciativas dos Psicó-
logos nas várias áreas da sua atuação;

b. Criação de materiais informativos descritivos da intervenção espe-
rada por parte de um psicólogo para o público em geral.

É importante divulgar e clarificar o papel do psicólogo junto da so-
ciedade em geral e dos vários elementos da comunidade escolar em 
particular. A emissão de materiais informativos visa também evitar a 
apropriação de funções do psicólogo por parte de outros profissio-
nais. O estabelecimento de posições comuns visa amplificar a pre-
sença do trabalho do psicólogo junto da sociedade e da comunicação 
social de forma a dar visibilidade aos pedidos de outros agentes da 
comunidade.

Empresas: campanha dedicada a demonstrar a necessidade que as 
organizações têm de Psicólogos, na sequência de carta recentemen-
te enviada, iniciando a sensibilização das 1000 maiores empresas 
portuguesas.

Comunidade em geral: campanha para o grande público, de pro-
moção do papel do Psicólogo em diversos contextos.

3.1.5.3 - Feiras da Profissão

Realizar um evento aberto, em local público e de livre acesso para 
promoção da atividade dos Psicólogos e de mostra dos seus proje-
tos, à semelhança do que já é realizado na vizinha Espanha.

3.1.5.4 - Presença na Comunicação Social

Intensificar a presença de Psicólogos na comunicação social, dando 
notoriedade ao seu trabalho ou criando pressão sobre problemas da 
classe para decisão política. Nunca se falou tanto de Psicologia e dos 
Psicólogos mas bater-nos-emos para que se fale ainda mais.

3.1.5.5 - Saúde e Educação
(protocolos para mais vagas)
Conclusão de protocolo já apresentado à Administração Central do 
Sistema de Saúde, para relacionamento entre Psicólogos e o SNS, à 
semelhança do que acontece com a Ordem dos Médicos, permitindo 
desbloquear a admissão de psicólogos no Estado, bem como os es-

tágios profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Também na Edu-
cação serão desenvolvidos todos os esforços para criar uma abertura 
que permita a redefinição do papel do Psicólogo nas Escolas e o 
reforço efetivo da cobertura de Psicólogos à rede escolar nacional.

3.1.6 - Defesa e promoção
do Ato Psicológico
O ato psicológico aprovado em Assembleia de Representantes deverá 
ser efetivado com a ratificação pelo Governo e Assembleia da Repú-
blica do novo Estatuto da OPP já aprovado pela nossa Assembleia 
de Representantes. De seguida, deverão desenvolver-se iniciativas 
de divulgação e promoção do mesmo para que os atos psicológicos 
estejam delimitados aos profissionais devidamente habilitados para 
os executar.

3.1.7 - Psicoterapia

Defesa da psicoterapia, com base nos critérios da EFPA e regulação 
da prática da psicoterapia, desenvolvendo o trabalho com as socie-
dades científicas de psicoterapia portuguesas. Defesa da prática da 
psicoterapia apenas por profissionais qualificados.

3.1.8 - Apoio à integração no mercado
de trabalho e ao desenvolvimento
de carreira

Com criação de gabinete que apoie através de uma bolsa de empre-
go, formação e mentoring, a (re)integração no mercado de trabalho 
de Psicólogos. Um serviço de apoio destinado a aumentar a empre-
gabilidade do psicólogo, por meio de ações individuais e em grupo.

Serviços de aconselhamento a empreendedores que estão interessa-
dos   em desenvolver um projeto adequado de auto-emprego, a partir 
de uma ideia inovadora. O objetivo é, neste caso, a assessoria em to-
das as etapas da análise, implementação e execução de projeto, com 
recurso a microcrédito caso seja necessário. Finalmente, uma área 
para apoiar o desenvolvimento da profissão, cujo objetivo é utilizar 
as informações sobre as diferentes zonas em relação às tendências 

de emprego e informações de carreira relevantes para cada contexto 
de ação. 

3.1.9 - Especialidades

As especialidades foram aprovadas pela Assembleia de Represen-
tantes, e correspondem às 3 grandes áreas de exercício profissional: 
psicologia clínica e da saúde, psicologia da educação e psicologia do 
trabalho, social e das organizações.

Importa continuar o trabalho de desenvolvimento das mesmas com 
o prosseguimento dos grupos de trabalho, focus groups e outras ati-
vidades de partilha de perspetivas. Queremos que as especialidades 
reflitam um consenso de prática profissional em que os psicólogos 
se revejam. É nosso objetivo que as especialidades sirvam como in-
centivo para a formação contínua e que diferenciem em função do 
mérito. Não queremos que as especialidades restrinjam o acesso à 
profissão nem reflitam os interesses de um determinado grupo. De-
fendemos que as especialidades devem servir para afirmar um do-
mínio de atividade e não para excluir o exercício da Psicologia aos 
não-especialistas.

3.1.10 - Defesa do Psicólogo como
Técnico de Orientação e Reconhecimento 
de Competências

Exigência de que as funções específicas de um CQEP inerentes à 
avaliação psicológica e orientação vocacional sejam exercidas exclu-
sivamente por psicólogos; Promoção da obrigatoriedade das equi-
pas dos CQEP em meio escolar terem um psicólogo entre os seus 
elementos.

A criação dos CQEPs em meio escolar pressupõe a realização de um 
conjunto de atos relacionados com a avaliação psicológica e com 
orientação. O processo de criação destes Centros não tem primado 
pela clareza sobre o perfil dos profissionais que irão realizar estas 
funções. No entanto apenas será admissível que estes profissionais 
sejam Psicólogos.
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3.1.11 - Medida excepcional de apoio 
aos membros “juniores” 
Tendo em conta a situação económica e financeira do país, com a maior 
dificuldade de integração no mercado de trabalho, maior precariedade 
e redução de vencimentos médios, especialmente no princípio de car-
reira, irá propor-se à Assembleia de Representantes, o alargamento do 
intervalo de redução de quota dos membros da OPP, de menos de 5 
anos de experiência profissional, para menos de 8 anos, permitindo 
assim a estes Psicólogos, com menos tempo no mercado de trabalho, 
uma extensão do período em que beneficiam da quota reduzida de 8 
euros mensais. Esta medida, pelo seu impacto, não altera as condições 
de sustentabilidade e equilíbrio das contas da OPP, a que a mesma está 
obrigada por Lei e pelo seu Regulamento Financeiro.

3.1.12 - 1000 Psicólogos para situações 
de catástrofe
Concretizar o plano já desenvolvido e negociado com autoridades 
nacionais de proteção civil, coordenado pelo nosso colega Márcio 
Pereira, para ativar equipas de Psicólogos numa situação de catás-
trofe, através de um mecanismo de formação em cascata.

3.2 - Acesso à Profissão

Desde a criação da OPP foram criados quase 2000 protocolos de es-
tágio. Continuaremos a expansão dos locais de estágio, reforçando, 
agora que os mesmos estão firmemente estabelecidos, os mecanis-
mos de resolução dos problemas que alguns estagiários têm referido.

3.2.1 - Estágios Profissionais 

· Programa de Formação e Acompanhamento de Estágios 
Profissionais: pretende-se criar uma estrutura de acompanhamen-
to e formação, permitindo a verificação no terreno das dificuldades 
sentidas por entidades, orientadores e estagiários, de modo a permi-
tir a melhoria contínua dos estágios profissionais e a eliminação de 
situações menos ajustadas à realização dos mesmos.

· Conselho de Ex-Estagiários: Reunir um conjunto de ex-esta-
giários, por um período de 1 ano, que funcionem como grupo de 
reflexão sobre as questões inerentes aos estágios, para permitir o seu 
constante aperfeiçoamento. Este conjunto deveria ter uma composi-
ção com uma distribuição regional. 

· Reformulação da task force: deverá ser reforçada e ganhar uma 
dimensão nacional mais abrangente.

· Impulso Jovem: à semelhança do aproveitamento e articulação 
que tem sido feita com este programa de modo a garantir financia-
mento para estágios remunerados (mais de 700 estágios em Psicolo-
gia financiados até ao momento), continuaremos a procurar aumentar 
a abrangência desta medida, nomeadamente trabalhando em conjun-
to com as outras Ordens no âmbito do CNOP (Conselho Nacional 
das Ordens Profissionais), bem como procurando outras soluções 
comunitárias de financiamento.

3.2.2 - Relações com Estudantes
de Psicologia 
Manteremos  o apoio às estruturas de estudantes de Psicologia bem 
como pretendemos realizar um programa de ações de informação e 
de esclarecimento com estudantes como destinatários. Neste âmbito 
estudaremos a criação de uma rede de informação dirigida aos estu-
dantes de psicologia.

3.2.3 - Articulação com Escolas
de Psicologia
Desde que a Ordem dos Psicólogos Portugueses foi criada em 2008 
assistimos a uma forte diminuição no número de vagas disponíveis 
para a formação de 1º ciclo em Psicologia (3474 em 2008/09 para 
2427 em 2012/13). Infelizmente, o atual nível de entradas nas Forma-
ções superiores em Psicologia ainda se configura como um elemento 
crucial de constrangimento da empregabilidade dos Psicólogos em 
Portugal. 

Desta forma, a OPP visa trabalhar, em conjunto com as instituições 
universitárias, para que seja possível ajustar as ofertas em termos de 
vagas no ensino superior à realidade do mercado, já a partir do ano 
letivo de 2016/17.

3.2.4 - Informação e referenciação
de profissionais
Criaremos na página da OPP e em aplicação para dispositivos mó-
veis um sistema de georreferenciação facultativo para permitir aos 
clientes encontrarem geograficamente, de forma mais fácil e intuitiva, 
o Psicólogo que procuram para o seu caso, bem como facilitar a 
referenciação entre profissionais.

3.2.5 - Sociedades de Profissionais

Criar, no seguimento do novo estatuto da OPP, as sociedades de pro-
fissionais de Psicologia, permitindo uma distinção qualitativa peran-
te o mercado para todas as empresas que preencham os requisitos 
para o efeito.

3.3 - Desenvolvimento e Inovação
na Profissão
Uma profissão está em permanente transformação e recriação ou ex-
tingue-se. Vemos a Psicologia em permanente mutação com enorme 
potencial de criação de novas áreas de intervenção.

3.3.1 - Serviços e Apoio aos Membros

· Aumento da Rede de Benefícios Sociais: mais e melhores 
benefícios aos membros. Pretendemos que os Psicólogos possam 
reaver em benefícios, várias vezes o valor da quota que pagam.

· Criação de Gabinete de Assuntos Fiscais: os assuntos fis-
cais, pela sua constante mutação e custo de aconselhamento, são 
uma permanente preocupação para os Psicólogos. Desde modo a 
OPP criará um Gabinete para prestar apoio e retirar todas as dúvidas 
nesta matéria.

3.3.2 - Estudos

· Riscos psicossociais: quais os riscos a que estão expostos os 
Psicólogos, em que situações, qual o custo que têm, que medidas 
podem ser tomadas;

· Evitar a Psicologia low cost: Objetivo principal - determinar 
os valores mínimos recomendáveis em função do custo do exercício 
profissional da psicologia em múltiplos settings.

O exercício profissional da psicologia ocorre em vários contextos 
e settings. O Psicólogo incorre em diversos custos inerentes à sua 
profissão, custos estes nem sempre identificados, o que leva muitos 
profissionais a cobrarem preços pelos seus serviços que não tomam 
em linha de conta todos os custos inerentes ao exercício profissional.

Este estudo visa ajudar à identificação dos custos em que os profis-
sionais incorrem para o exercício profissional, constituindo-se como 
um apoio ao processo de tomada de decisão relativamente a este;

· Census de Psicólogos: Objetivo principal - descrever a situação 
profissional dos Psicólogos e as condições que a caracterizam.

A realização do census dos psicólogos escolares permitiu recolher 
informação crucial para a discussão com os decisores políticos, bem 
como para discussão interna da profissão. Os census permitem re-
colher informação sobre a situação profissional dos Psicólogos tais 
como: locais de trabalho, remunerações, dificuldades e potencialida-
des da área em questão.

Desta forma, a elaboração de census para as restantes áreas da psi-
cologia permitirá em primeiro lugar a comparação entre as diferentes 
áreas (usando a mesma metodologia adaptada aos diferentes casos).

Os census às restantes áreas da psicologia serão aplicados simulta-
neamente (permitindo compreender as diferentes áreas em que um 
mesmo Psicólogo trabalha), consistindo num conjunto de perguntas 
gerais caracterizadoras da amostra (formação, experiência profissio-
nal, dados demográficos…) e perguntas caracterizadoras das dife-
rentes áreas (população alvo, tipo de intervenções realizadas, locais 
de trabalho…);
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· Índice semestral de empregabilidade: Objetivo principal - 
descrever a situação profissional dos psicólogos e as condições que 
a caracterizam.

Os estudos de empregabilidade são cruciais para a gestão da profis-
são. O conhecimento da realidade dos Psicólogos permite adaptar 
decisões políticas ao contexto atual. Esta questão é especialmente 
pertinente considerando a situação económica atual e a população 
crescente de Psicólogos em Portugal. Desta forma, a monitorização 
dos índices de empregabilidade junto das entidades competentes e 
das entidades formadoras permitirá ter um registo das evoluções/
regressões do mercado de trabalho da psicologia e, consequente-
mente, tomar as medidas adequadas a cada situação. 

Será também importante que estes estudos sejam utilizados como re-
ferencial para a definição de vagas de Psicologia no Ensino Superior;

· Índice anual de colocação em estágio profissional: Obje-
tivo principal -  descrever a situação de colocação em estágio profis-
sional no curto prazo.

Com a obrigatoriedade da realização de estágio profissional no aces-
so ao título de Psicólogo passamos a ter dados concretos sobre a 
empregabilidade na área dos graduados em Psicologia. Desta forma, 
será criado um índice informativo da percentagem de formados no 
ano letivo anterior no Ensino Superior que se encontram a realizar 
estágio profissional. Esta informação é muito relevante para o decur-
so do próprio processo de estágios profissionais;

· Custo-benefício da Orientação Vocacional em conjunto 
com as universidades: Concepção, realização e divulgação de 
um estudo de custo-benefício, a realizar com as universidades, que 
analise retroativamente o impacto de se ter beneficiado de um pro-
cesso de Orientação Vocacional a 3 níveis: a) no percurso escolar; b) 
no sucesso escolar; c) económico;

· Publicação do Estudo comparativo da Formação univer-
sitária em Psicologia na União Europeia: Objetivo principal 
- caracterizar e situar Portugal entre a formação universitária em Psi-
cologia na União Europeia.

Portugal destaca-se entre os países da União Europeia como sendo o 
país com o maior número de graduados em Psicologia, bem como o 

maior número de Psicólogos por mil habitantes. Também a nível da 
formação universitária Portugal ocupa lugar cimeiro entre os países 
da União Europeia. 

Para efeitos de sensibilização do público e dos decisores políticos, 
é crucial ter uma publicação de apoio que sirva de referência sobre 
esta temática.

3.3.3 - Estrutura

· Criação de Espaços Administrativos descentralizados: A 
estrutura de delegações regionais da OPP decidida pela Lei 57/2008 
criou e agregou todo o Sul numa Delegação Regional com sede em 
Lisboa. Esta imposição criou uma dificuldade no acesso dos mem-
bros da OPP, nomeadamente no Alentejo e Algarve, ao contacto 
presencial e acesso a serviços da OPP. Apesar da maior parte dos 
serviços da OPP serem acessíveis online, é importante aproximar a 
prestação de serviços da OPP aos membros que vivem em regiões 
administrativas que não foram contempladas com Delegações Re-
gionais.

· Assembleias de Representantes em Lisboa e Porto: Al-
ternar a realização da Assembleia de Representantes entre Lisboa e 
o Porto.

· Medidas de simplificação administrativa: serão desenvol-
vidas várias medidas de simplificação administrativa decorrente da 
implementação do sistema de gestão da qualidade da Ordem e do 
SIIOPP (Sistema Integrado de Informação da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses), cuja implementação está em curso.

· Promoção de Sistema de Sugestões: o recentemente criado 
mecanismo online de recolha de sugestões dos membros da OPP 
será melhorado de modo a estimular cada vez mais o contributo de 
todos para a melhoria da nossa Ordem.

· Comissão de Acreditação de Testes e Provas Psicológi-
cas: será criada esta Comissão de modo a dar seguimento às neces-
sidades da nova regulamentação em matéria de segurança privada e 
à semelhança do que acontece em Espanha e no Brasil.

· Comissão de Ética: será criada a Comissão de Ética a quem 
caberá a emissão de pareceres e guidelines na área da Ética e Deon-
tologia, promovendo a vitalidade do Código Deontológico.

· Conselho Científico: será criado o Conselho Científico da OPP 
que supervisionará as Guidelines a desenvolver para as mais varia-
das áreas de atividade, utilizando processos de consulta como têm 
sido os focus group.

3.3.4 - Informação e Debate

· Congresso, Encontros e Conferências: II Congresso da OPP 
(IX Ibero-americano) em 2014; II Encontro Luso-Espanhol em 2015 
(Espanha); I Encontro Luso-Americano (Portugal) em 2016; Confe-
rências temáticas por áreas e contextos de atividade; V Encontro da 
PSICPLP; Seminário de Internacionalização.

· Realização de debates em conjunto com Direções Re-
gionais sobre questões profissionais: complementando a ação 
anterior e de modo a enraizar a descentralização na abordagem aos 
problemas locais que assim poderão ser melhor pensados nacional-
mente.

· Revista Científica Portuguese Journal of Psychology: Cria-
ção de uma revista científica que possa ser um elemento agregador 
do conhecimento científico que tenha reflexos sobre a prática profis-
sional dos Psicólogos. Esta revista visa ser um elemento indepen-
dente que possa servir como showcase do trabalho científico reali-
zado em Portugal, à semelhança do que acontece em outros países.

Defendemos que esta revista deve ser de open access, mantendo os 
critérios tradicionais de revisão, de forma a uma maior divulgação da 
investigação portuguesa.

· Guidelines Educação, Organizações e Saúde: através de 
mecanismos de participação como os focus group e supervisionados 
pelo Conselho Científico a criar.

3.3.5 - Estímulos à afirmação da profissão

· Prémio Nacional de Psicologia: manter o Prémio Nacional 
de Psicologia, como símbolo, distinção e estímulo à Afirmação dos 
Psicólogos e da Psicologia em Portugal, continuando a apostar na 
cultura do mérito.

· Prémio Ibérico de Psicologia: prémio lançado recentemente 
em conjunto com o COP de Espanha e que pretende estimular os 
trabalhos dos Psicólogos mais jovens, com um prémio monetário 
de 5000 euros a ser atribuído mediante candidatura, ao abrigo de 
regulamento a publicar e da análise de um júri.

· Cheque Psicólogo: garantir a implementação nas áreas da saúde 
e educação desta medida que pretende aumentar o acesso aos cuida-
dos de saúde mental da nossa população;

· Perfil de atribuições do Psicólogo em contexto escolar: 
a) Estabelecimento da articulação entre os serviços de psicologia 
escolar e empresas que propõem serviços de psicologia b) Articu-
lação com serviços de psicologia ligados a outras entidades da ad-
ministração pública central (ministérios) e local (autarquias) c) 
Avaliação psicológica e comunicação de resultados.

3.3.6 - Prospeção e área de trabalho

· Identificação de novas áreas e oportunidades para o exer-
cício da profissão: através de permanente observatório de tendên-
cias a nível internacional e bolsa de ideias nacional.

· A Ordem está a preparar um programa de Educação para a 
Saúde e Desenvolvimento de Competências Parentais, que 
foi desenvolvido internacionalmente e será implementado a nível na-
cional,  envolvendo todos os Psicólogos Escolares do país.

· Promoção de Boas Práticas: reforçando publicamente mater-
nidades, autarquias, escolas cujas práticas sejam amigas da saúde 
mental, seja através da contratação de Psicólogos, seja pelas medi-
das e projetos por estes desenvolvidos nestas organizações.

· Riscos Psicossociais: pressionar as autoridades públicas por-
tuguesas para adoção das diretivas europeias em matéria de saúde 
ocupacional nomeadamente nos riscos psicossociais, como área de 
atividade dos Psicólogos.

· Pequenos-almoços e eventos de contacto de negócios entre socie-
dades de Psicólogos e empresas potenciais clientes: uma iniciativa 
destinada a colocar frente-a-frente empresas contraentes de serviços 
de Psicologia ou prestados por Psicólogos e as Sociedades de Psi-
cólogos, de modo a promover mais negócios, preferencialmente com 
alternativas que nós Psicólogos fornecemos com mais qualidade, ao 
nível de vários serviços de consultoria a empresas.
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· Continuar o trabalho desenvolvido para garantir a ha-
bilitação para a docência da disciplina de Psicologia no 
Secundário: 

· Divulgação do estudo custo-benefício e publicação do estudo sobre 
a habilitação para a docência, que comparou o custo de um professor 
formado em filosofia a lecionar aulas de psicologia no ensino secun-
dário e o custo de um professor formado em psicologia a lecionar 
essas mesmas aulas. Os resultados mostraram que o custo seria 
muito menor para o Ministério da Educação e considerou também a 
formação de base de ambos os profissionais e a sua adequação ao 
currículo lecionado. A divulgação destes resultados em sessões de 
informação e na publicação da revista permitirá impulsionar a mu-
dança necessária: atribuir o ensino da psicologia no ensino secun-
dário aos Psicólogos;

· Alteração da portaria 1189/2010: atualmente a habilitação própria 
para a docência da Psicologia no Ensino Secundária está ligada à 
realização de um 2º ciclo de Psicologia, Sociologia e Antropologia. 
Será necessário alterar a portaria para que a docência de Psicologia 
fique atribuída a quem possua 2º ciclo em Psicologia;

Em colaboração com as universidades, criação das condições para 
cumprir o regime de habilitação própria para a docência da Psicolo-
gia no Ensino Secundário. Para que este ponto seja possível, é ne-
cessário articular com as universidades a criação das unidades curri-
culares suplementares que venham a ser requeridas para habilitação 
própria da docência da Psicologia no Secundário.

3.4 - Maior proximidade com os membros

Com o objetivo de aprofundar a relação entre a OPP e os seus mem-
bros, propomos um conjunto de medidas que visam responder às 
solicitações dos Psicólogos. Pretendemos aumentar globalmente a 
eficiência da resposta dos serviços administrativos, diminuindo os 
tempos de resposta. Avançamos ainda com um conjunto de iniciati-
vas facilitadoras do diálogo com os membros efetivos e estagiários, 
quer através dos meios tradicionais quer das novas tecnologias:

· Provedor do Estagiário: estabelecimento de uma figura inde-
pendente, um Psicólogo que sirva como elo de apoio e articulação 
entre os psicólogos-estagiários, a comissão de estágios e o sistema 
administrativo da OPP.

· Orçamento participativo: à semelhança do que já acontece com 
algumas autarquias, a OPP tornar-se-á na primeira Ordem profis-
sional a ter um orçamento participativo. Desta forma, os Psicólogos 
poderão em certa medida ajudar a construir diretamente, com as suas 
propostas, o orçamento da sua Ordem.

· Orçamento simplificado: espaço online, com gráficos ilustrati-
vos da afetação das várias verbas aos objetivos anuais e áreas de ati-
vidade da Ordem, de modo a tornar mais apelativo e claro o conteúdo 
já disponibilizado online nas áreas pessoais, nos Relatórios e Contas 
e nos Planos e Orçamentos, mas que devido ao formato legal a que 
estão obrigados são de mais difícil leitura.

· Reuniões com Psicólogos por todo o país: 12 vezes por ano, 
por todo o país, de modo a reunir informação in loco e debater os 
problemas da profissão com todos os Psicólogos na sua área de re-
sidência. 
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