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Enquadramento 

 

No quadro das suas atribuições e consubstanciando a trajetória de participação ativa, 

colaboração e apresentação de propostas na comunidade que tem marcado a ação da Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (OPP), nomeadamente em períodos de atos eleitorais, de 

elaboração do Orçamento e de outras propostas legislativas, a Delegação Regional da 

Madeira (DRM) da OPP apresenta neste documento um contributo para debate na 

comunidade, incluindo para consideração das diferentes instituições, dos partidos e forças 

políticas constituídas na Região. Estas propostas foram elaboradas tendo em vista a 

promoção da saúde, do desenvolvimento humano, do bem estar e da inclusão social, através 

da melhoria do acesso dos cidadãos a serviços de psicologia e da qualidade dos serviços 

que são prestados à comunidade. 

 

A elaboração das presentes propostas decorre da dinâmica institucional da DRM-OPP, o que 

inclui a Direção e os restantes órgãos sociais, mas também o envolvimento ativo de múltiplas 

equipas setoriais e intersetoriais e grupos de trabalho, nomeadamente nas áreas da 

educação, saúde, social e comunitária, trabalho e organizações e intervenção precoce.   

 

São apresentadas neste documento propostas que assumem quer uma natureza transetorial, 

aplicando-se a todos os setores de intervenção, quer uma natureza setorial, nomeadamente 

aquelas que são relativas a áreas e contextos específicos. 
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Contributos DRM-OPP 

 

Medidas Transetoriais 

 

1. Compromisso com a implementação de uma estratégia regional para a saúde mental que, 

no quadro das recomendações europeias e internacionais, adote uma perspetiva transetorial 

e intersetorial, que valorize as diferentes áreas de intervenção na comunidade, bem como a 

prevenção em saúde mental, para além de uma perspetiva centrada no tratamento e 

recuperação. Este compromisso com a implementação de uma estratégia irá também 

enquadrar as intervenções e traduzir-se num conjunto de medidas mais específicas nos 

diferentes setores. A DRM-OPP propõe ainda a implementação de estratégias de intervenção 

demonstradas empiricamente e que reflitam as boas práticas e as recomendações atuais 

para a prevenção e promoção em saúde mental. No âmbito da trajetória institucional que tem 

sido desenvolvida neste setor, através, por exemplo, da apresentação de iniciativas da tutela, 

a DRM considera que a saúde mental e bem estar deve estar no centro da ação dos diferentes 

setores e instituições.  

 

2. Análise da exequibilidade da implementação de um sistema de intervenção precoce na 

infância na Região (e.g., adaptação ou implementação do Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce). Várias organizações de referência (e.g., European Agency for Development in 

Special Needs Education; Eurlyaid) recomendam a melhoria da intervenção em rede e da 

coordenação intersetorial e no âmbito de cada um dos setores de intervenção. Em Portugal, 

e seguindo uma abordagem inclusiva, a Lei vigente integra os sistemas de saúde, social e 

educacional (Decreto Lei n.º 281/2009), sendo que, de acordo com o Conselho Nacional de 

Educação, o enquadramento legal e a operacionalização do Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância (SNIPI) são, de uma forma geral, adequados. No entanto, em algumas 

regiões do país, incluindo a Região Autónoma da Madeira, este sistema não foi 

implementado, o que põe em causa a garantia da equidade (Recomendação n.º 1/2014). 

Sugerimos assim a análise da exequibilidade para implementar o SNIPI na RAM, através de 
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contactos com a Comissão de Coordenação do SNIPI. Esta operacionalização resultaria 

numa efetiva coordenação entre serviços e na estabilidade dos membros das equipas, de 

forma a facilitar o processo de construção do trabalho em equipa e a qualidade dos 

resultados. Estas necessidades foram inclusivamente identificadas através de um estudo da 

DRM-OPP junto dos seus membros, desenhado e implementado através da ação da equipa 

intersetorial DRM sobre intervenção precoce. 

 

Medidas Setoriais  

 

Saúde  

 

3. Assegurar a existência de um plano estratégico setorial para a intervenção psicológica na 

área da saúde, devidamente enquadrado na missão do Serviço de Saúde da RAM e na 

estratégia regionais de saúde mental, com a definição de objetivos, procedimentos e alocação 

de recursos. É ainda proposto o desenvolvimento de metodologias de avaliação de 

desempenho que considerem as competências específicas dos psicólogos. 

 

4. Considerando o conteúdo do Despacho n.º 11347/2017, do Gabinete do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde, e à semelhança do que ocorre noutras regiões do país (e.g., 

Centro Hospitalar Lisboa Norte), a criação de um Serviço de Psicologia com autonomia 

funcional, técnica e científica no SESARAM, e funcionando na dependência direta da Direção 

Clínica do SESARAM. Um Serviço de Psicologia autónomo, além de ser natural do ponto de 

vista concetual, científico, profissional e técnico, permite uma maior diferenciação dos 

serviços, a otimização da intervenção e consequentemente a sua maior qualidade. 

 

5. Otimização dos procedimentos de encaminhamento e referenciação de utentes nos 

serviços públicos de saúde, nomeadamente tornar possível a referenciação direta para 

serviços hospitalares (e.g., pedopsiquiatria, psiquiatria, neurologia e neuropediatria, entre 

outras) por parte dos psicólogos, já que atualmente é necessário o encaminhamento por parte 
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do médico de família, circunstância que, não só dificulta o acesso dos utentes aos serviços, 

como torna menos eficiente a resposta dada pelos serviços.  

 

6. Aumento da capacidade de resposta às necessidades da comunidade e da qualidade dos 

serviços prestados, através do reforço dos recursos humanos no SESARAM, considerando 

as carências que têm vindo a ser evidenciadas, não só nos cuidados primários, onde as listas 

de espera são significativas, mas também incluindo serviços específicos, por exemplo no 

Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A pertinência da contratação de 

psicólogos na saúde justifica-se também pela necessidade de colmatar saídas de 

profissionais e sobretudo pela necessidade de um trabalho mais eficaz na área da prevenção 

e promoção da saúde mental da população, já que atualmente grande parte do tempo dos 

psicólogos nos contextos da saúde é dedicado à intervenção direta, de carácter remediativo, 

sendo fulcral a garantia de condições para outros tipos de intervenção. 

 

7. Garantia da qualidade dos serviços na área da saúde mental nos cuidados primários, 

através da definição do papel de diferentes classes profissionais e respetivas competências, 

especificamente a diferenciação da carreira de psicologia clínica e das funções dos 

psicólogos clínicos, de outras carreiras de saúde mental e respetivos profissionais, 

nomeadamente na avaliação, intervenção e limites técnicos de ação. Deverá ser assegurado 

que diversas intervenções que são da reserva de competência das/os psicólogas/os sejam 

efetivamente realizadas por psicólogas/os, já que, se tal não acontecer, não só não há 

qualquer intervenção, como são desperdiçados recursos humanos e materiais, e, acima de 

tudo, são prejudicados os utentes.  

 

8. Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através de condições mais 

favoráveis à prática profissional e que previnam riscos psicossociais nos profissionais, os 

quais são conducentes a isolamento profissional e burnout. É ainda recomendado maior 

investimento da aquisição de instrumentos de avaliação psicológica e material de intervenção 

e investigação, gabinetes apropriados para o exercício da prática profissional em psicologia, 

bem como reforço da intervisão e da supervisão da prática profissional. A DRM-OPP dispõe 
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de um referencial metodológico para a implementação de práticas de intervisão, por exemplo, 

e que, entre outras medidas da responsabilidade dos serviços, poderá ser implementado. No 

quadro da melhoria da qualidade e da otimização dos serviços, aplicar uma política de 

recursos humanos, sobretudo na área hospitalar, baseada na afetação de profissionais nos 

diferentes serviços, fundamentada no perfil de competências e nas respetivas especialidades.  

 

9. Maior envolvimento das/os psicólogas/os, através de contributos técnicos e profissionais, 

para a humanização dos serviços e cuidados de saúde, um desiderato que é partilhado por 

toda a comunidade e pela tutela. 

 

10. Otimização das políticas de tratamento na área da toxicodependência, com o reforço de 

recursos humanos na Unidade de Tratamento da Toxicodependência (nas áreas da 

psicologia, enfermagem, medicina, serviço social), a implementação de um plano de 

formação, intervisão e supervisão contínuos, e que se alinhem pela estratégia nacional que 

se encontra a ser desenvolvida pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (SICAD). Neste âmbito, é também recomendado o estabelecimento de 

convenções entre o Serviço Regional de Saúde e Comunidades Terapêuticas para o 

tratamento das adições, para populações jovens e adultas, permitindo aos cidadãos 

portugueses residentes na RAM, beneficiarem das mesmas condições de intervenção e 

tratamento dos seus concidadãos. 

 

11. No âmbito dos serviços de proteção civil, considerar a melhor adaptação à Região de 

normativos de âmbito nacional (e.g., Despacho n.º 3317-A/2018 da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, Despacho n.º 7059/2018 do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde) tendo em vista a otimização da estratégia de ação em situações de crise 

e catástrofe, ao nível da intervenção psicológica. Concomitantemente, a disponibilização de 

serviços na área da psicologia no SRPC, levados a cabo por profissionais com formação na 

área, e que incluam intervenções dirigidas à população nas situações que o requeiram, mas 

também aos profissionais na área da crise e emergência. 
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Educação  

 

12. Assegurar a existência de um plano estratégico setorial para a intervenção psicológica na 

área da educação, incluindo o respetivo enquadramento na estratégia regional de saúde 

mental, com a definição de objetivos, áreas de intervenção prioritárias, procedimentos e 

alocação de recursos, valorizando-se as escolas e os contextos educativos em geral como 

espaços privilegiados de prevenção, quer destinada a alunos, quer a profissionais e 

educadores.  

 

13. Considerando que as/os psicólogas/os que exercem na área da educação estão inseridos 

na carreira geral de técnico superior, é recomendável a elaboração de um diploma com valor 

legal e vinculativo que organize a intervenção das/os psicólogas/os no setor da educação, 

quer em termos da sua natureza, quer de horário e outras condições de trabalho.  

 

14. Desenvolvimento de uma estratégia e de um plano para a intervenção vocacional e 

serviços de carreira, que se aplique ao longo da escolaridade e do ciclo de vida, e identifique 

agentes, papeis e metodologias de ação, bem como condições formativas e materiais para o 

aumento da qualidade das intervenções.  

 

15. Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através de condições mais 

favoráveis à prática profissional e que previnam riscos psicossociais nos profissionais, 

conducentes a isolamento profissional e burnout, incluindo maior investimento da aquisição 

de instrumentos de avaliação psicológica e material de intervenção, bem como em práticas 

de intervisão e supervisão da prática profissional. A DRM-OPP dispõe de um referencial 

metodológico para a implementação de práticas de intervisão, por exemplo, e que, entre 

outras medidas da responsabilidade dos serviços, poderá ser implementado. Deverá existir 

um aumento da dotação, ao nível da Direção Regional de Educação, para formação e 

desenvolvimento dos psicólogos a exercer nos contextos educativos, tendo especialmente 

em conta que, em múltiplas situações (e.g., escolas básicas do 2º e 3º ciclos e secundário), 

os psicólogos são profissionais únicos, o que significa que as respetivas escolas não têm 
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dotação suficiente para assegurar a formação contínua das/os psicólogas/os. É ainda 

necessário afetar recursos financeiros, no âmbito dos orçamentos anuais, para a aquisição 

de materiais de avaliação e intervenção psicológicas.  

 

16. Face à importância do envolvimento das famílias no percurso escolar das crianças e 

jovens, é de assegurar o cumprimento da legislação e considerar novas medidas de reforço 

às famílias poderem tratar dos assuntos escolares de dependentes, já que as atuais 4 horas 

não são suficientes por período letivo. 

 

17. Considerar medidas, no âmbito do estatuto das creches, no sentido de garantir que aos 

bebés/crianças é dada a uma oportunidade de fazer a adaptação à creche ao seu ritmo, 

permitindo à mãe/pai/cuidador estar presente o tempo que for necessário para que a sua 

criança se sinta segura naquele contexto. Os tempos de adaptação atualmente de apenas 

uma semana não são adequados, considerando as especificidades de diversas crianças. A 

resposta esta necessidade de desenvolvimento das crianças deverá estar enquadrada 

institucionalmente e não estar contingente à disponibilidade variável dos responsáveis por 

cada creche. Simultaneamente, considerando esta circunstância, deverão ser tomadas 

medidas no plano laboral, de forma a ser permitido ao progenitor/cuidador acompanhar a 

criança na adaptação à creche durante o tempo necessário.  

 

18. Considerando o número de jovens que se envolve com o sistema de justiça juvenil pelo 

envolvimento na prática de factos qualificados na lei penal como crimes de ameaça, ofensas 

a integridade física, danos, ou difamação praticados em contexto escolar, é recomendável o 

desenho e implementação de uma estratégia e de recomendações de prevenção da violência 

em contexto escolar, no quadro de uma estratégia mais ampla de saúde mental escolar e 

sucesso educativo.  
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Trabalho e Organizações   

 

19. Cumprimento da legislação (Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro) e criação de incentivos 

à promoção do bem estar e avaliação e prevenção de riscos psicossociais nos locais de 

trabalho, começando desde logo pela avaliação (e gestão) do risco psicossocial em todos os 

organismos públicos e com capitais públicos. Esta circunstância exige também a ação de 

instituições com a tutela do setor (e.g., Direção Regional do Trabalho) para o cumprimento 

do referido diploma junto das empresas privadas.  

 

20. Criação de um centro de referência de saúde ocupacional (que poderá ser na esfera da 

DRT) com equipas de psicólogas/os e outros profissionais da área da saúde ocupacional que 

funcionem como consultores, e até executores na avaliação, gestão, implementação de 

medidas nos organismos públicos que não tenham capacidade para ter estes profissionais 

nos seus quadros, nem contratar o serviço a privados. 

 

21. Criação de estágios profissionais (ano profissional júnior da OPP) regulares em 

organismos públicos na área da psicologia do trabalho e das organizações e psicologia da 

saúde ocupacional. 

 

22. Assegurar que a avaliação e a gestão de risco psicossocial é levada a cabo por 

psicólogas/os, que são os  profissionais que têm a competência técnica e profissional para a 

realização dessas tarefas.  

 

Social e Comunitário  

 

23. Reforçar recursos humanos e materiais nas iniciativas tendo em vista a promoção da 

capacitação e empowerment das famílias, nomeadamente os que são expressos na 

dinamização de programas dirigidos a pais, cuidadores e famílias com base comunitária e 

empiricamente validados. 
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24. Maior participação das/os psicólogos e inclusão dos contributos da psicologia no 

desenvolvimento e implementação de planos tendo em vista o envelhecimento com 

qualidade. Assegurar a presença de psicólogas/os com formação em psicogerontologia em 

lares, residências e demais instituições que servem a população em idade adulta avançada, 

de forma a que seja aplicado nestes contextos o abundante conhecimento científico e 

profissional na área da psicogerontologia e, nessa medida, as práticas com estas populações 

sejam mais informadas e eficazes.  

 

25. Criação de projetos de saúde mental na comunidade, numa perspetiva interdisciplinar e 

com o objetivo de combater o estigma relativo à doença mental, de melhorar a acessibilidade 

e prestar cuidados de saúde mental de qualidade e de reabilitação psicossocial de pessoas 

com doença mental. Este tipo de intervenção contribui para a manutenção dos utentes nas 

respetivas famílias e comunidade, numa perspetiva de desintitucionalização das pessoas e 

da sua integração social. 

 

26. Reforço de psicólogas/os nos projetos de intervenção comunitária da RAM. Os números 

de psicólogas/os nos projetos de intervenção comunitária da RAM são deficitários, não só 

pela ausência em alguns casos, mas também porque nem sempre se encontram a realizar 

tarefas da sua área de formação. Atendendo à especificidade da intervenção das/os 

psicólogas/os em intervenção comunitária, a sua presença reduzida, quer em número quer 

em atribuições, compromete a qualidade dos serviços prestados à comunidade no âmbito 

destas intervenções.  

 

 

 


