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Ficha Técnica

Breves
Cerca de três mil psicólogos
candidataram-se a 40 vagas
no SNS

IST. Este protocolo visa ainda

a colabora-

ção em eventos conjuntos ou a organização
por cada uma das entidades.

Centro Hospitalar Lisboa Norte
anuncia criação do serviço
autónomo de Psicologia

Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da
OPP, desdobrou-se, mais uma vez, em reu-

Durante a 1ª Conferência “Modelos de Or-

niões junto de decisores e em entrevistas

ganização da Psicologia em Saúde | Que

com o objectivo de informar e sublinhar que

Futuro no Serviço Nacional de Saúde?“, o

continuam a escassear psicólogos no SNS,

Presidente do Conselho de Administração

que é imperativo abrir novos concursos e

do Centro Hospitalar Lisboa Norte anunciou

ouvir os benefícios que daí decorrem para

a criação do serviço autónomo de Psicolo-

os cidadãos e para o País.

gia nesta unidade de saúde. A decisão será

...

Contributo da OPP sobre a
Inteligência Artificial

formalizada no próximo dia 28 de fevereiro,

...

A OPP enviou um contributo ao grupo da
na área da Inteligência Artificial.

...

de Março entrará em funções uma task-force
para a implementação do mesmo.

...

Reuniões com nova
Equipa Ministral da Saúde

União Europeia responsável pelas guidelines

Consulte o documento aqui

em reunião de direcção, enquanto no dia 1

Reunião entre a OPP CIP, CCP, UGT E CGTP

Francisco Miranda Rodrigues participou
em 3 reuniões com a Ministra da Saúde,
Marta Temido, Secretária de Estado da

Nesta reunião promovida pela OPP os re-

Saúde, Raquel Bessa de Melo e Directora

presentantes das quatro instituições pre-

Geral da Saúde, Maria da Graça Freitas.

sentes (Confederação do Comércio e Ser-

Nestas reuniões foram discutidos vários

viços de Portugal; Confederação Geral dos

temas, entre eles o reforço da articulação

O Bastonário da Ordem dos Psicólogos Por-

Trabalhadores Portugueses; Confederação

que já existe entre a OPP e o Ministério

tugueses apresentou recentemente, num

Empresarial de Portugal e União Geral de

da Saúde e os contributos da OPP para a

coló- quio dinamizado pela Ordem dos So-

Trabalhadores) acordaram a premência e

organização dos serviços e prestação de

licitadores e Agentes de Execução, sobre a

a adequabilidade do diagnóstico realizado

cuidados nas Unidades de Saúde do SNS e

Linguagem da Justiça e o Cidadão, a confe-

pela OPP relativamente às questões que en-

a participação dos psicólogos nos diversos

rência “Da legisla- ção à acção: O comporta-

volvem em Portugal os riscos psicossociais

problemas de saúde.

mento humano”.

do trabalho, a sua prevalência e do seu im-

Da legislação à acção:
O comportamento humano

...

pacto, bem como a necessidade de se darem
passos progressivos no sentido da sensibilização junto da sociedade civil, organizações
e empresas e decisores para esta realidade

...

Reuniões com nova Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais

e para o papel da Psicologia e do Psicólogo
do trabalho na mesma.

Francisco Miranda Rodrigues reuniu-se
com o novo Director-Geral de Reinserção e

Foi também decidida a promoção de uma

Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, orga-

convenção de saúde mental no trabalho,

nismo responsável pela prevenção crimi-

Organizada pela Ordem dos Psicólogos

nal, execução de penas, reinserção social

Portugueses, com o acordo das quatro en-

e gestão dos sistemas tutelar educativo e

tidades presentes, bem como se abordou a

prisional. Na reunião foi discutido o relató-

O presente protocolo reforça a colaboração

possibilidade de futuramente se trabalhar

rio do Grupo de Trabalho conjunto DGRS-

institucional entre a OPP e o IST em maté-

na revisão da legislação da saúde, seguran-

P-OPP sobre a intervenção dos psicólogos

rias relacionadas com a avaliação e preven-

ça e higiene no trabalho, tendendo a estas

naquele organismo.

ção no riscos psicossociais no contexto do

questões serem nela salvaguardas.
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Durante o mês de Janeiro
foi assinado um protocolo
com Instituto Superior Técnico

Editorial

Desafios
Societais
e agenda da
prevenção

Psicologia
abraça desafios
societais

Francisco Miranda Rodrigues
Bastonário
A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) tem como âmbito da
sua acção, definido pela Lei que a criou (Estatutos da OPP), “a
defesa dos interesses gerais dos utentes; a representação e a defesa

Mésicles Helin Berenguel
Editor

dos interesses gerais da profissão; a regulação do acesso e do
exercício da profissão; (...) a colaboração com as demais entidades

Desafios societais é um novo termo que começa a fazer notícia e os

da Administração Pública na prossecução de fins de interesse

psicólogos estão lá, na linha da frente. Se é certo que a Psicologia

público relacionados com a profissão; a participação na elaboração

trabalha a bem da saúde da pessoa, das instituições ou das escolas,

da legislação que diga respeito ao acesso e exercício da profissão

a afirmação dos psicólogos tem vindo a ganhar consideração nas

de psicólogo; a participação nos processos oficiais de acreditação e

políticas sociais, no coletivo. Uma mudança de paradigma que pode

na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão; (...).” Diz ainda

promover um desenvolvimento a grande escala, do individual ao grupo.

a Lei que “as associações públicas profissionais estão impedidas de

Sejam as políticas ligadas às alterações demográficas, à preservação

exercer ou de participar em atividades de natureza sindical (...).”

do mundo onde vivemos ou ainda no desenvolvimento da inteligência
artificial (IA). Neste último capítulo, saliente-se que a Ordem dos

Construímos um programa assente nestas atribuições e temos

Psicólogos Portugueses (OPP) prestou, junto da União Europeia, um

vindo a cumprir os nossos compromissos. Temos assim sido voz

reconhecido contributo na criação das linhas orientadoras, que ainda

de propostas para o país, relacionadas com os contributos da nossa

decorre, para a investigação e desenvolvimento da IA.

profissão e da psicologia para diversos desafios societais, para a
resolução de problemas com que os portugueses se confrontam

Também no que diz respeito às alterações climáticas tem vindo a

nas mais diversas áreas da sociedade, para a melhoria do acesso

exercer influência na definição de políticas de promoção das energias

aos nossos serviços e para a melhoria da prestação dos mesmos.

não poluentes, mais seguras e eficientes a ainda na proteção do

Temos, insistentemente, defendido uma Agenda da prevenção

ambiente. Já em situações de catástrofe, a Psicologia e os psicólogos,

e desenvolvimento das pessoas para a competitividade e coesão

enquanto especialistas no comportamento humano, podem assumir

social em Portugal, sendo essencial que a afirmação do papel da

um papel essencial na prevenção e na educação para o risco. Por

psicologia e dos psicólogos na resposta aos desafios societais se

exemplo,no documento “Estrutura de Missão para os Incêndios”, a OPP

insira na mesma. Os psicólogos portugueses podem contar com a

contribui com o planeamento de ações e práticas com vista à resiliência

OPP para advogar nesse sentido junto dos decisores políticos em

das populações e profissionais envolvidos nos cenários de incêndio.

Portugal e na Europa. Os psicológos portugueses podem contar
com a OPP na procura de mais recursos e de mais formação para a

A migração é um desafio societal em todo o mundo. Um mundo

intervenção dos psicólogos nestas áreas.

em permanente mudança. A ciência psicológica tem investido na

Para tudo isto, que se constrói dia-a-dia, na intervenção dos

traduzir esse conhecimento na elaboração de medidas baseadas em

psicólogos nas suas mais diversas áreas de actuação, incluindo

evidências promotoras de sociedades livres, inclusivas e seguras. Numa

nas suas intervenções públicas, todos somos poucos. Todos somos

altura em que a instabilidade política parece tomar conta do globo e a

poucos. Isso é particularmente notado nesta hora em que deixámos

precariedade e insegurança se tornam realidades de maiorias, importa,

de contar com um de nós que, com grande visibilidade e vigor, há

pois, estarmos atentos e contribuirmos – todos e cada um de nós –

muitos anos, se destacava na sólida defesa das suas convicções e

para garantir o bem-estar das populações. Do individual ao coletivo. E

da forma como através delas sempre procurou contribuir para o

a Psicologia está aí para continuar a abraçar o desafio.

desenvolvimento, afirmação e rigor da nossa profissão. O Victor
Cláudio deixa-nos órfãos da sua presença mas deixa-nos bem

Antes de terminar, é com sentido pesar que relembro a personalidade

presente a memória das suas ações. Continuemos a tentar envolver

íntegra do Prof. Vítor Cláudio e o legado que nos deixa. À família e à

os psicólogos, todos, para uma psicologia ao serviço dos cidadãos.

OPP deixo o meu abraço.
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compreensão dos fenómenos migratórios e está preparada para

Pediram-me para escrever estas palavras sobre o Victor Cláudio.
Responsabilidade enorme para quem, não se podendo apresentar como amigo dele, dele guarda a ideia
de ser um dos bons amigos da Psicologia Portuguesa. Como apenas posso descrever aquilo que conheço,
vejo-me condicionado a falar da vida dele a partir da minha. Será, pois, a visão de um aprendiz aquela
que vos proponho.
Conheci o Victor Cláudio quando comecei a estudar ética. Já na altura ele era a referência da ética e da
Psicologia em Portugal. Para além do o ler muitas vezes, o conhecimento pessoal surgiu a propósito da
arguência do meu mestrado, centrado nos Princípios Éticos dos Psicólogos Portugueses. Não poderia
ser outro que não ele a cumprir aquele papel, e lembro-me bem das suas preocupações com a nossa
relação com a Europa. Tinha uma visão aberta e valorizava o papel da ética no desempenho profissional.
Meta-código da EFPA, defendia ele, e a verdade é que o Meta-código está bem refletido nos nossos
Princípios Éticos. Foi ele o primeiro representante Português no Board of Ethics da EFPA. E bem sei da
boa imagem que por lá deixou.
Conferências sobre Ética e Psicologia? Victor Cláudio no ISPA era a referência inevitável. Finalmente
lá fui convidado. Pequenino, com a insegurança que sentimos quando estamos perante as nossas
referências, orgulhoso por me poder fazer ouvir e ansioso por conseguir aprender mais coisas. Nessa
primeira conferência lembro-me de ter conhecido um tal de Telmo Baptista, que lá estava a falar do
sonho da Ordem dos Psicólogos.
O Victor pensava pela cabeça dele. E não se deixava abater. E se eu sempre sonhei com uma Ordem
Profissional, ele tinha outras ideias. E por isso fomos por direções diferentes. Mas como grande defensor
e difusor da Psicologia, podia não concordar com o modelo, mas se era por ali que podia contribuir,
então participava. E como participou!!!
Estivemos sempre em lados opostos na curta história da Ordem. Disputámos, inclusivamente, umas
eleições para o Conselho Jurisdicional. Discordávamos em muitas coisas, mas nunca tive dúvidas que
fazia o que acreditava ser melhor para a nossa profissão. E por isso mesmo, quando no início de 2018
o convidei para integrar a Comissão de Ética da Ordem, porque entendia que tinha que contar com os
melhores, ele nem pensou e imediatamente disse que sim. Confesso que o fiquei a admirar ainda mais um
bocadinho. Foi uma lição de humildade, foi a prova não necessária que o que ele desejava era contribuir
para a nossa profissão e não obter qualquer promoção pessoal.
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Estávamos por isso a começar a construir uma relação de colaboração mais próxima, quem sabe até
de amizade – que ele tinha ar de ser amigo do seu amigo – quando surgiu esta maldita doença. Tenho a
certeza que o Victor não se arrepende da vida que teve. Tenho a certeza que a vida se deveria arrepender
de o ter levado tão cedo. Fica o muito que fez pela Psicologia, e fica a inspiração que nos dá para
continuarmos o caminho. Obrigado Victor Cláudio!!
Miguel Ricou
Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos Portugueses

Agenda de eventos promovidos
pela Ordem dos Psicólogos no
1º semestre de 2019
28 de Fevereiro de 2019

Diálogos da Psicologia sobre habitação
LISBOA, SEDE DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES**

02 de Abril de 2019

Encontro das Especialidades de Psicologia –
“Seminário de Psicologia do Desporto,
Exercício e Performance”
LISBOA, SEDE DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES**

26 de Abril de 2019

Encontro das Especialidades de Psicologia –
“Seminário Educação, Diversidade e Inclusão:
Contributos da Intervenção Psicológica”
ALGARVE, A DEFINIR**

15 e 16 de Maio de 2019

Conferência do Bem-estar: O que diz a ciência
sobre a felicidade?
CAE FIGUEIRA DA FOZ**

06 de Junho de 2019

Encontro das Especialidades de Psicologia
- Sexologia
ZONA CENTRO, A DEFINIR**

28 e 29 de Junho de 2019

Encontro das 3 Especialidades de Psicologia
ZONA NORTE, A DEFINIR**

*Inscrições aqui

**Inscrições em
www.eventos.ordemdospsicologos.pt
Esclarecimentos adicionais através do email
eventosopp@ordemdospsicologos.pt

OPP na Comunicação Social
Nesta edição destacamos algumas
das notícias publicadas nos meios
de Comunicação Social
promovidas pela a Ordem dos
Psicólogos Portugueses

...

Não há super-heróis
Pessoal I 31 Dez 2018

Concurso para o SNS
SIC - Jornal da Noite | 02 Jan 2019

Conferência DRM:
“Infância e desenvolvimento”
RTP Madeira - Telejornal Madeira | 18 Jan 2019

Quase quatro mil psicólogos e nutricionistas candidataram-se aos 80 lugares nos

160 psicólogos madeirenses discutiram hoje

concursos abertos no Verão passado para

estratégias para a promoção do desenvol-

o Serviço Nacional de Saúde.

vimento da criança, o debate aconteceu no

...

Colégio dos Jesuítas.

...

Artigo de Opinião de Susana Almeida Lopes,
Membro da Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses

...

Ordens dos Nutricionistas e
dos Psicólogos querem mais
profissionais no SNS

Portugal não cuida dos idosos nem
dos seus cuidadores
Expresso | 05 Jan 2019

...

logos querem mais profissionais no Serviço
Nacional de Saúde.

...

Público | 06 Fev 2019

Em Portugal não tem sido fácil convencer os

Antena 1 - Notícias | 02/01/2019

As Ordens dos Nutricionistas e dos Psicó-

Psicólogos querem pôr cidadãos
a lutar contra as alterações
climáticas

responsáveis políticos da importância do pa-

Empresas perdem mais de EUR300
milhões/ano com exaustão dos
trabalhadores

pel que os psicólogos podem desempenhar
na definição de melhores políticas públicas.

...

Expresso Online | 17 Jan 2019

Os dados mais recentes da Ordem dos Psicólogos e da Associação Portuguesa de
a 2016, estimam que cerca de 14% dos pro-

Existem mesmo sintomas ou
doenças psicossomáticas?”

fissionais no ativo em Portugal sofriam de

Visão Saúde | 28 Fev 2019

Psicologia da Saúde Ocupacional, relativos

4000 psicólogos e nutricionistas
candidatos a 80 vagas no SNS
Público | 02 Jan 2019

Quatro mil psicólogos e nutricionistas candidataram-se a 80 vagas no SNS NUNO FER-

burnout e 82% estavam em risco elevado de
exposição à doença.

...

REIRA SANTOS Actualmente, o SNS tem 951
psicólogos e 180 nutricionistas (Ordem contabiliza cerca de 400 com os dietistas) Perto de
quatro mil psicólogos e nutricionistas candidataram-se a 80 lugares nos concursos abertos
no Verão passado para o Serviço Nacional de
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Saúde (SNS)

“Hoje fazemos história”
Açores 9 Online | 04 Fev 2019

Euro Deputada Sofia Ribeiro promove conferência sobre a importância da Psicologia nas
decisões europeias

Artigo de opinião de Isabel Trindade, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

• PUB

• PUB

The Psychologist:
Practice & Research Journal

Seja o
especialista
mais próximo

Revista científica
da Ordem dos
Psicólogos
Portugueses

Consulte o artigo
“Late-Life Depression:
Portuguese Research Trends
over the last Decade (2007-2017)”
Autores: Gabija Kisieliūtė, Oscar Ribeiro,
Constança Paúl

Consulte aqui
Quer integrar esta campanha de divulgação e
afirmação da Psicologia e dos serviços prestados

Georreferencie-se aqui:
www.encontreumespecialista.pt!

Mais em:
psyprjournal.com/index.php/PPRJ
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pelos psicólogos?

Migrações e Psicologia
Comportamental:
O Nosso Papel

3,4% da população
mundial é migrante

(~258 000 000 pessoas)

texto
Andresa Oliveira, Gabinete de Estudos OPP

Estima-se que,
aproximadamente, 258 milhões
de pessoas (3,4% da população
mundial) vivem num país
diferente daquele em que
nasceram. Segundo dados do
Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados,
no final de 2017, estavam
deslocadas contra a sua vontade
68,5 milhões de pessoas em todo
o mundo.

Portugal

Em Portugal, de acordo com o Observatório das Migrações, um em cada 25 residentes são estrangeiros. O volume do fluxo migratório actual não tem precedentes,
assim como a rápida evolução que tem
caracterizado estas deslocações.

lho, na estrutura da cidadania da União
Europeia, na equidade e direitos dos cidadãos, e também nas mudanças socioeconómicas globais.
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As razões das migrações são múltiplas e
complexas. Incluem a falta de emprego e

As migrações representam um desafio

oportunidades nos países de origem, a fal-

societal relevante num momento em que

ta de serviços de saúde e educação, o de-

a Europa também debate outros desafios

sejo de reunião com familiares, situações

(como o envelhecimento da população e

de conflito e violência, violação de direitos

a diminuição da população activa ou as

humanos, entre outras combinações de

baixas taxas de natalidade), para os quais

escolhas e constrangimentos.

não podem ser utilizadas como solução.

Sejam quais forem os motivos, os fluxos

É a este debate que a Ciência Psicológica

migratórios são um resultado e um fenó-

e os Psicólogos podem trazer um contri-

meno que desafia a sociedade contem-

buto importante, insights comportamen-

porânea, levantando diversas questões e

tais, na compreensão dos comportamen-

preocupações sociais e políticas sobre o

tos migratórios e no desenho de soluções

impacto no capital e coesão sociais, na

para os problemas e impactos que deles

empregabilidade e no mercado de traba-

decorrem:

›› Definição de políticas de acesso e integração no mercado de trabalho, que promovam processos inclusivos e
igualitários.

os direitos humanos de todos os cidadãos, a empatia, o
altruísmo, competência sociais e de cidadania, e a interacção social positiva entre diferentes grupos.

›› Facilitação do processo de integração social e cultural dos migrantes, nomeadamente de grupos vulneráveis
como as mulheres, os refugiados ou as crianças e jovens,
diminuindo os comportamentos de risco e facilitando a
resiliência.

›› Planeamento e implementação das mudanças e adaptações necessárias no sistema de Saúde para que este
permaneça e se torne responsivo, nomeadamente tendo
em consideração as dificuldades de acesso e as ameaças
particulares à Saúde, física e mental, que os migrantes
enfrentam.

›› Reforço das redes de apoio social nas comunidades
migrantes, promovendo o seu empoderamento e prevenindo o isolamento e a vulnerabilidade social.
›› Envolvimento e mobilização de diferentes sectores e
parceiros essenciais para a sustentabilidade dos modelos de integração.
›› Consciencialização para os benefícios mútuos das
migrações para a economia, a sociedade e o bem-estar,
para além dos problemas que possam causar.
›› Combate ao racismo, à xenofobia, à intolerância, à
discriminação, à exclusão social e a outras respostas sociais negativas às migrações, promovendo, em oposição,

›› Desenho e promoção de políticas educativas inclusivas, que prestem particular atenção à aprendizagem
cooperativa, às barreiras culturais e linguísticas, ao
abandono escolar e à segregação, e que enfatizem as
semelhanças, mais do que as diferenças.
›› Promoção de programas de Saúde Ocupacional que
previnam e reduzam os Riscos Psicossociais que afectam
a população migrante em contexto laboral.
›› Realização de investigação de qualidade e monitorização de diferentes dimensões das migrações e dos seus
impactos.

O nosso papel é, portanto, melhorar o diálogo e a transferência da ciência psicológica (do seu conhecimento e resultados de investigação) para
a elaboração de políticas baseadas em evidências no contexto das migrações, contribuindo para a paz, respeito pela diversidade e coesão social.
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• PUB

valorizar.me

bem como com a consciência da sua
responsabilidade

profissional,

pessoal

e social, na medida em que qualquer

A Psicologia no
Direito

avaliação pericial psicológica tem, por
regra, um impacto significativo na vida do
outro e do sistema onde está inserido. O
tribunal pode decidir com base no nosso
parecer uma dada moldura penal, uma
indemnização a ser atribuída, a residência
e as responsabilidades parentais de uma

5 Perguntas a Alexandra Anciães, Especialista
em Psicologia clínica e da saúde e Especialista em
Psicologia da justiça

que

requer

competências

criança, a entrega judicial da criança a
uma instituição ou a capacidade para
testemunhar.

técnico-

cientificas adequadas e validadas da sua

Quais as especificidades da
Psicologia Forense?

área de intervenção, bem como um amplo
conhecimento do sistema legal. O psicólogo
deve responder às questões que o sistema
de justiça coloca, pelo que a orientação

A Psicologia Forense pode caracterizar-se

processual e metodológica é adaptada ao

como uma área específica que procura dar

caso em concreto. Por exemplo, se um

resposta às questões técnico-científicas

tribunal pede para avaliar a capacidade de

que o sistema de justiça coloca, através

uma criança testemunhar, a avaliação vai

da elaboração de estudos, investigação,

incidir sobre as questões que a literatura

assessoria, pareceres e perícias, em

identifica como revelantes de serem

diversas áreas do Direito. Deve ser vista

avaliadas nessa área.

como um campo interdisciplinar, cuja
especificidade é fazer a ponte entre a
Psicologia e o Direito. O cliente não é o
examinando, mas o sistema de justiça,
sendo o objectivo do psicólogo auxiliar os

Que metodologias envolve uma
avaliação pericial psicológica?
Pode envolver metodologias diversas,

decisão. Esta especificidade leva a que

consoante o pedido, a especificidade do

o examinando possa evidenciar durante

examinando e o tempo de que se dispõe. As

o processo de avaliação desejabilidade

metodologias habitualmente utilizadas são

social, simular ou dissimular sintomas. Este

as entrevistas clínico-forenses (individuais

deve ser ainda informado das excepções à

ou conjuntas), a observação, a avaliação

confidencialidade, aquando do pedido de

instrumental, o recurso a fontes colaterais

consentimento informado. Outra questão

de informação, incluindo a articulação

que é específica é o tempo, na medida

com outros técnicos e a observação

em que as avaliações periciais obedecem

das interações. Por fim, emitimos um

aos prazos processuais. O psicólogo deve

relatório descritivo, documentado e com

adoptar uma postura objectiva e imparcial.

conclusões fundamentadas.

Conhecer a forma como está organizado
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fundamental.

No que consiste uma avaliação
pericial psicológica?

Têm de ser pelo menos duas: “Casos Práticos em Psicologia Forense: Enquadramento Legal e Avaliação Pericial”, que escrevi
em co-autoria com Rute Agulhas
(2015, 2.ª Edição) e apresenta
22 casos práticos reais, e que
nas palavras do nosso anterior
bastonário, Professor Telmo
Mourinho Baptista é “uma
combinação feliz entre o conhecimento produzido e a experiência
da sua aplicação em contexto real (…) a
concretização em exemplos é um poderoso

magistrados no processo de tomada de

e funciona o sistema judicial também é

Uma recomendação de leitura…

Que recomendações deixa aos
colegas que estão na mesma área
de intervenção?
Que pautem as suas intervenções com
base nos princípios éticos e deontológicos

A avaliação pericial em Psicologia Forense

que regem a profissão, que exerçam

é uma avaliação de grande complexidade,

as suas funções com empenho e rigor,

instrumento de aprendizagem (…) um contributo para as boas práticas”. Outro livro
que não poderia deixar de recomendar é o
“Psicologia Forense: Instrumentos de Avaliação” de 2017, coordenado
pelos Professores Mário Simões, Leandro de Almeida e
Miguel Gonçalves e com a
colaboração de vários colegas que têm desenvolvido um trabalho meritório
no nosso país. Este livro
descreve alguns dos instrumentos mais relevantes em termos de avaliação pericial e
que já foram alvo de estudos em Portugal.

Etapas de uma
avaliação pericial
Caso judicial em que é
solicitada uma avaliação
pericial psicológica
Psicólogo informa o
examinando da entidade que
requisita a perícia (cliente),
os objectivos do exame, a
metodologia a ser utilizada,
a obrigatoriedade de fazer
constar do relatório o resultado
das observações, entrevistas,
informação colateral e dos
instrumentos de avaliação
realizados, bem como das
excepções à confidencialidade

Se esta é uma área onde
gostaria de obter mais
formação, saiba que a Ordem
dos Psicólogos Portugueses
disponibiliza o curso de
formação Avaliação Pericial
em Psicologia Forense.
Acção Formativa Acreditada com
créditos associados:
15 créditos
- Área de Formação/Especialidade
Geral da Psicologia Clínica e da Saúde,
assim como para a Especialidade
Avançada da Psicologia da Justiça.
Estrutura:
b-learning composto por 9 Módulos
Duração:
20 horas de formação

Psicólogo realiza a avaliação,
de forma a responder às
questões que o sistema de
justiça coloca, adaptada ao
caso em concreto

Aplicação de metodologias:
entrevistas clínico-forenses
(individuais ou conjuntas),
observação, avaliação
instrumental, recurso a fontes
colaterais de informação,
articulação com outros
técnicos, observação das
interações

Autor do curso:
Alexandra Anciães
Formação consolidada:
››
››

8 edições
110 formandos

Lisboa, Porto, Santarém e Coimbra
Com o curso de formação Avaliação Pericial em Psicologia Forense conseguirá:
››

Realizar avaliações de natureza
pericial.

››

Conhecer

especificidades

principais

perícias

das

psicológicas

realizadas em sede de Direito

Emissão de um relatório
descritivo, documentado e com
conclusões fundamentadas

Processual Penal e Civil, onde se
incluem as realizadas no âmbito do
Direito de Família e Menores.
››

Redação de relatórios com o rigor
técnico-cientifico exigido.

››

Edições abertas Porto,
Lisboa e Funchal.

Inscrições aqui
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Decisão do Juiz
(que pode ser fundamentada no
parecer do Psicólogo).

“Trilhos da Psicologia”
na Guarda

TRILHOS
DA

PSICOLOGIA

EM

PORTUGAL

- 15 de Fevereiro -

No mês de Fevereiro realizaram-se duas edições
dos “Trilhos da Psicologia”, desta vez pelos
distritos de Setúbal e Guarda.
Visita Casa de Saúde
Bento Menni

Mais uma vez, estes “Trilhos da Psicologia”
permitiram conhecer diferentes realidades
nas regiões sul e centro, bem como partilhar
experiências e desafios enfrentados pelos
psicólogos nos vários contextos profissionais,
incentivando as boas práticas da Psicologia,
bem como alimentando a criação de redes entre
os seus profissionais.

Exibição e debate sobre o filme
“The Connection”

Santo André - Santiago do
Cacém - Escola Secundária
Padre António Macedo

Visita e Reunião com Cáritas
de Setúbal - Centro Social
Nossa Senhora da Paz

Reunião com psicólogos
que exercem a sua atividade
em contexto educativo
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Visita à APPACDM
de Setúbal

Reunião com diversas
entidades sociais
dos concelhos circundantes

“Trilhos da Psicologia”
em Setúbal
- 7 e 8 de Fevereiro -

• PUB

Período de Equiparação
Encontro com Psicólogos
da Guarda

O período de equiparação foi o período inicial de candidaturas
ao Processo de Especialidades da OPP e teve como objectivo a
atribuição do título de especialista através do reconhecimento
das experiências, competências e conhecimentos adquiridos pelos
psicólogos já em exercício.
›› O período de Equiparação teve início a 01.02.2016 e termina
no próximo dia 01.02.2020.
›› Posteriormente a esta data, as candidaturas incompletas
perderão a sua validade e deixarão de estar acessíveis.
›› Findo o período de Equiparação, todas as candidaturas às
Especialidades seguirão as regras e preceitos do período
regular.

Complete já o
seu processo de
candidatura!
›› Sabe o que lhe falta para ser Especialista?
Contacte o Serviço de Especialidades, através da sua área
pessoal (Pedidos de Informação/Especialidades) ou por email:
especialidades@ordemdospsicologos.pt
›› Precisa de apoio para completar a(s) sua(s) candidatura(s)?
Agende connosco atendimento telefónico e/ou presencial,
através do email especialidades@ordemdospsicologos.pt
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Visita à empresa
Comunilog

A Associação Crescer foi fundada em 2001 por
um conjunto de profissionais especializados (5
psicólogos) na área da intervenção comunitária
com grupos excluídos e vulneráveis, com o nome
“Crescer na Maior”, nessa altura motivados
para trabalhar com um público mais jovem.
Começaram com vários projetos na área da
Grande Lisboa e Vale do Tejo.
equipa: 42 elementos (entre os quais 22 são psicólogos)
áreas de Intervenção:
›› Pessoas que consomem substâncias psicoactivas
›› Pessoas em situação de sem abrigo
›› Pessoas requerentes de asilo, refugiadas e migrantes
localização: Bairro Qta. Cabrinha 3 – E/F 1300-906 Lisboa
info: www.crescer.org

O estigma junto da população vulnerável ainda
é um obstáculo a ultrapassar?
Sim, ainda existe um elevado estigma em relação a estes públicos
vulneráveis. Nós sentimos esse estigma até mesmo de instituições
parceiras, onde não pensamos poder encontrar esse tipo de
comportamento. Quando acompanhamos alguém dos nossos públicos
alvo a um hospital, por exemplo, é claro o estigma em relação à
situação da pessoa, principalmente quando se trata de pessoas em
situação de sem abrigo ou consumidores de substâncias psicoativas.
Muitas vezes, se não for a nossa equipa a manter-se nas estruturas
de saúde com as pessoas, elas são “abandonadas”, e, como nós
costumamos dizer, ficam numa “porta giratória”, num constante
entrar e sair dos serviços de urgência e internamentos. Um entra e
sai sem que haja um interesse verdadeiro pela situação em que esta
pessoa se encontra.

facebook: facebook.com/crescer.org

Quais os planos para os próximos 2 anos?

4 perguntas a
Américo Nave,
Psicólogo e Director
Executivo da Associação
Crescer
Qual o contributo da Psicologia para
a Associação Crescer?
A Psicologia está desde início muito presente na Associação. Penso
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que o contributo da Psicologia nesta área é essencial para nos
dotar de ferramentas e capacitar para compreender o outro, o que
é fundamental tendo em conta as pessoas com quem trabalhamos
e as situações de vulnerabilidade com as quais nos confrontamos
diariamente.

A Associação CRESCER gostava muito e luta bastante para que não
existam pessoas em situação crónica de sem-abrigo na cidade de
Lisboa. Portanto, esse é a nossa meta. E continuamos a questionar-nos como é que ainda existem pessoas em situação de sem abrigo!
Os decisores políticos necessitam também de começar a responder
a esta pergunta. Até aqui, existia um pouco o mito de que as pessoas
não queriam sair da rua, mas o nosso projeto, até agora, ainda não
encontrou ninguém que não quisesse ir para uma casa, onde pudesse ter as suas próprias regras, o seu próprio espaço, receber os
seus amigos e familiares. Portanto, porque é que continuamos a ter
pessoas há 10,15, 20 anos em situação crónica de sem abrigo? Há
uma estimativa de 300 a 400 pessoas em situação crónica de sem
abrigo na cidade de Lisboa, o que não me parece um número tão significativo para que o estado e as entidades responsáveis não possam
resolver ta situação. Também gostávamos que existissem salas para
consumo assistido, porque continuam a existir milhares de pessoas
na cidade de Lisboa a consumir substâncias psicoativas de forma
completamente desumana, sem quaisquer condições de salubridade.
Muitas vezes são obrigados a consumir, por exemplo, em à frente
de escolas, ou outros locais onde há crianças e sofrem diariamente
uma repressão policial. Toda a gente discute e há reuniões em vários

Projectos a destacar
É uma rua: Trabalho com pessoas que consomem

substâncias lícitas e ilícitas e se encontram em situação de vulnerabilidade na cidade de Lisboa.

pontos da cidade para acabar com o consumo em alguns espaços,
mas ninguém discute onde é que estas pessoas podem consumir.
Gostávamos também de conseguir desenvolver mais projetos de
apoio a estes grupos na área do emprego, porque sentimos que
as entidades que trabalham na área da empregabilidade não estão

É uma casa, Lisboa Housing First:

Dão

uma casa às pessoas em situação de sem abrigo, com
o objetivo de promover a sua inclusão na comunidade.

É uma vida:

Acompanhamento aos requerentes

preparadas para trabalhar com estes públicos vulneráveis e há uma

de asilo e refugiados que chegam à cidade de Lisboa,

incompreensão da situação que estas pessoas vivem diariamente.

apoiando-os em todo o seu processo de inclusão e

A Associação CRESCER está a dar os primeiros passos num proje-

autonomia.

to que dá resposta a esta necessidade, estamos a implementar um
restaurante onde só irão trabalhar pessoas que tenham estado em

Marhaba:

Projeto de gastronomia criado pela

situação de sem abrigo, apoiadas por um chefe reconhecido. O que

CRESCER e por beneficiários do projeto É UMA VIDA,

pretendemos é mostrar que estas pessoas podem estar integradas

com o apoio do chef Nuno Bergonse. Homens e mu-

no mercado de trabalho.

lheres da Síria, Eritreia e Iraque dão a conhecer à cidade que os acolheu, Lisboa, algumas das tradições
gastronómicas dos seus países

Como avalia o estado mental do nosso país?
que há uma necessidade maior em recorrer à Psicologia e isso é
uma questão que eu vejo a nível comunitário, no trabalho com estes
públicos vulneráveis, mas também na clínica privada. A questão
da saúde mental não é só uma questão de estrato social, já que
afeta todas as pessoas e sinto que existe cada vez mais uma maior
necessidade e maior procura de apoio, considerando o que as pessoas vivem diariamente. O sistema também não está preparado
para apoiar as pessoas nesta área, há uma falta de consultas de
Psicologia a nível nacional significando isso que, quem não tem
dinheiro para recorrer a um consultório privado, tem muita dificuldade em qualquer tipo de acompanhamento ou tratamento no
Serviço Nacional de Saúde.

Da esquerda para a Direita: Fernando Araújo, Secretário de Estado Adjunto da Saúde
(10-10-2018), Hélder Trigo, Associação Crescer, Américo Nave, Director Executivo
da Associação Crescer, Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da Ordem dos
Psicólogos, Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses e
Sónia Figueiredo, Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses em conjunto com
o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando
Araújo, visitaram no dia 10 de Outubro de 2018, dia da
Saúde Mental alguns dos contextos de intervenção da
Associação Crescer. Falámos, ouvimos e vimos e comprovámos a importância das respostas de proximidade
e da psicologia comunitária para o desenvolvimento das
pessoas e a importância deste trabalho na prevenção da
doença e promoção da saúde mental junto de população
com especiais vulnerabilidades (população sem abrigo,
refugiada e com dependências).

Veja o que aconteceu neste dia e conheça
parte da equipa e casos de sucesso:
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É uma pergunta um pouco difícil, mas a minha experiência diz-me

Psicologia na saúde:
Uma estratégia em
cinco passos

Com a discussão da lei de
bases da saúde, ganha força a
ideia de mudar do paradigma
da doença para um paradigma
da saúde assente quer na
ideia de prevenção, quer de
intervenção precoce.
A Psicologia tem um papel
fundamental nesta nova
conceção de saúde. Este breve
texto chama a atenção para
5 focos que estrategicamente
podem ser usados pelos
psicólogos nesta discussão.

texto
David Neto, Presidente do Conselho de Especialidade
de Psicologia Clínica e da Saúde

1 - Atraso na deteção e tratamento
O tempo entre o início de uma perturbação mental e o começo da intervenção é de anos. Este atraso tem um enorme impacto social e provoca
cronicização desnecessária dos quadros clínicos. Pelas consequências pessoais e sociais, é desumano resignarmo-nos perante este problema.
Este atraso significa que a maioria dos cidadãos com estes problemas nunca chega a receber qualquer intervenção. Nunca

15

tal seria aceite numa doença “física” com grau equivalente de incapacidade.

%

dos jovens com problemas de
saúde mental recebam ajuda dos
serviços de saúde mental (WHO, 2005)
168.389 pessoas em 2005 - número de pessoas em

+

A maior utilização de serviços ocorreu nos
CSP, que atenderam 9.8% da população da
amostra, enquanto os serviços de saúde mental
atenderam 6.6% da amostra.

contacto com os serviços públicos apenas um pequena parte
das que têm problemas de saúde mental têm acesso aos

FONTE: 1º ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL DE SAÚDE MENTAL (2013)

serviços públicos especializados de saúde mental.
FONTE: PNSM 2006-2016

2 - Comportamento não é doença… por enquanto
Não é possível prevenir o início, evitar o agravamento ou minimizar os danos da maioria das doenças crónicas
não-transmissíveis sem mudar comportamentos. A psicologia especializa-se na mudança dos comportamentos.
É preciso continuar?
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A Diabetes

(tipo 2)

constitui um dos grandes desafios de Saúde Pública. A adopção de estilos de vida
saudável, que incluam a prática de actividade física e uma alimentação equilibrada,
pode evitar cerca de 70% dos casos de Diabetes.

Na Europa causam quase 86% das mortes e 77% do encargo com a doença, aumentando a pressão nos sistemas de Saúde,
no desenvolvimento económico e no bem-estar de grande parte da população, particularmente aquela com mais de 50 anos.

3 - A promoção saúde está em todo o lado. Os psicólogos também.
Promover a saúde não deve ser só no SNS. A escola e o trabalho devem ser locais onde a saúde
é promovida, as doenças são prevenidas e detectadas precocemente. Os psicólogos enquanto
agentes na escola, na comunidade, nas organizações, têm um papel fundamental.

Educação

1 em cada 5 crianças/adolescentes manifestam
perturbações mentais, problemas de comportamento
e problemas sociais que afectam as crianças e os
adolescentes

Trabalho

10% da população com emprego já faltou
devido a problemas relacionados com a
depressão.

FONTE: RELATÓRIO MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE (WORLD FEDERATION OF
MENTAL HEALTH, 2017)

FONTE: RELATÓRIO DA ONU - UM ROSTO FAMILIAR: A VIOLÊNCIA NAS VIDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O custo da intervenção psicológica é geralmente baixo, mas origina
retornos económicos elevados. De acordo com vários estudos, o retorno
do investimento pode atingir os €12,57 por cada €0,75 gasto. Ou seja,
os ganhos económicos com a intervenção psicológica podem ser até 17
vezes superiores aos valores investidos.

Em Portugal, 2 em cada 10 trabalhadores sofrem de
problemas de saúde psicológica. No total, a perda de
produtividade devida a estes problemas pode custar às
empresas €329 milhões por ano.
FONTE: OPP 2014

4 - Um cidadão saudável, é um cidadão proativo.
A literacia em saúde enquanto processo psicológico é fundamental no acesso à saúde. Se os cidadãos tiverem literacia em
saúde, adotam estilos de vida saudáveis, gerem os seus tratamentos, mobilizam os recursos do SNS, são mais recetivos a
boa informação e rejeitantes de má informação.
A promoção da literacia em saúde, nas políticas publicas,
não pode descurar conhecimentos da Psicologia
sobre este processo.

Literacia em Saúde

+8 mil milhões de dólares foi quanto o Canadá gastou
em 2009. Em 1998 os Estados Unidos da América gastou
cerca 73 mil milhões de dólares.
FONTE: HEALTH LITERACY THE SOLID FACTS, WORLD HEALTH ORGANIZATION 2013

5 - Bons psicólogos são especialistas da Psicologia
O nosso melhor cartão de visita é a nossa competência. A nossa competência depende
da formação e desenvolvimentos profissionais que adquirimos ao longo do nosso
percurso profissional. Cada profissional pode ser especialista na área em que trabalha,

3.957

Total de especialistas em Psicologia Clínica e
da Saúde

Estes pequenos cinco pontos não esgotam as áreas passíveis de contributos dos psicólogos e psicologia, na área
da saúde. São, no entanto, cinco pontos estratégicos que mostram de forma expressiva o quanto é que a prestação
de cuidados de saúde tem de mudar em Portugal. O modelo centrado na cura esbarra as consequências do
envelhecimento da população que aumenta a prevalência de doenças crónicas e, com as mudanças sociais, que
aumentam as perturbações mentais. A psicologia não é um luxo, é parte integrante da mudança que tem de ocorrer.
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sem nunca perder a sua identidade na Psicologia.

Psicologia no Parlamento Europeu
e na Comissão Europeia
Nos últimos largos meses, a OPP esteve a organizar em parceria
com o gabinete da Eurodeputada Sofia Ribeiro, um evento no
Parlamento

Europeu

intitulado “Psicólogos europeus

como

um recurso para fazer face aos grandes desafios da sociedade
europeia”. Esta iniciativa realizou-me no dia 30 de Janeiro e contou
com a intervenção do Comissário Europeu para a Saúde e com
a participação de Directores-Gerais, Eurodeputados e Presidentes
de diversas associações de Psicologia. No entanto, a acção da
OPP em Bruxelas não ficou por aqui, uma vez que o Bastonário
e Membros da Direcção da OPP reuniram-se com alguns dos
principais decisores políticos a nível europeu, no sentido de envolver
a Psicologia na definição das políticas públicas.
Esta foi uma iniciativa inédita, e onde a Psicologia portuguesa
conseguiu estar com os principais decisores políticos do “Velho
Continente”

- nomeadamente,

Comissários,

Presidente

do

Parlamento Europeu, Directores Gerais da Comissão Europeia,
Presidentes de Comissão no Parlamento Europeu e Eurodeputados
- que elogiaram o trabalho dos psicólogos (portugueses) e
destacaram o papel determinante desta ciência. Foi, de facto,
um momento histórico e extremamente importante e que, deixará
orgulhosos todos os membros.

Cronologia
Dia 29 de janeiro de 2019

Dia 30 de janeiro de 2019

Dia 31 de janeiro de 2019

›› Reunião com Arias Canete, Comissário

›› Conferência “Psicólogos europeus como

›› Reunião com Carlos Moedas, Comissário

Europeu (Energia e alterações climáticas).

um recurso para fazer face aos grandes

Europeu (Investigação, Ciência e Inovação).

desafios da sociedade europeia” nas
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›› Reunião com Antonina Rousseva, Membro do

instalações do Parlamento Europeu.

›› Reunião com Jean-Philipe Gammel, membro

Gabinete do Comissário Europeu (Políticas

do Gabinete do Comissário Tibor Navracsics

Marítimas, Meio Ambiente e Pesca).

(Educação, Cultura, Juventude e desporto).

›› Reunião com Marita Ulvskog, Presidente da

›› Reunião com Jean Eric Paquet, Director-Ge-

Comissão de Emprego e Assuntos Sociais.

neral/Directorate “Research and Innovation”.
›› Reunião com Presidente Parlamentar António Tajani.

Veja o programa completo em

www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/

documentos/ep_120x104_3mmbleed_cmyk.pdf

Brevemente será disponibilizado
um e-book com todas a comunicações
apresentadas neste dia.

Presença nas redes sociais
Os psicólogos estão a desempenhar um papel vital no
tratamento não medicinal e a alcançar, junto dos outros
actores do sector, a sua melhoria” - comentário de
Vytenis Andriukaitis, Comissário Europeu para
a Saúde e Segurança Alimentar.

Assista ao resumo da Conferência

Assista ao resumo das reuniões

FONTE: TWITTER.COM/CZORRINHO

FONTE: WWW.FACEBOOK.COM/CMOEDAS
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FONTE: TWITTER.COM/AZORESEUOFFICE

Os Desafios Societais reflectem as prioridades
políticas da Estratégia Europa 2020 e incidem em
grandes preocupações comuns aos cidadãos na
Europa e não só. Neste sentido, são considerados
Desafios Societais (clique para saber mais):

São os Psicólogos um recurso para fazer face a
estes grandes desafios societais? Como?

››

Coesão Social e Competitividade que temos defendido. O conhe-

››
››
››
››

Saúde, Alterações demográficas e Bem-estar

Os Psicólogos são um recurso essencial para fazer face aos desafios societais complexos com que nos deparamos no âmbito de
uma Agenda da Prevenção e Desenvolvimento das Pessoas para a
cimento sobre as pessoas e o seu comportamento é um aspecto

Energia Segura, Não Poluente e Eficiente
Transportes Inteligentes, Ecológicos e Integrados
Ação Climática, Ambiente, Eficiência de Recursos e Matérias-Primas

basilar para qualquer estratégia e acção perante desafios que necessitam do envolvimento de todos para a sua resolução.

...

Europa num Mundo em Mudança – Sociedades Inclusivas, Inovadoras
e Ponderadas

››

Sociedades Seguras – Defender a Liberdade e a Segurança da
Europa e dos seus Cidadãos

São comportamentos de pessoas que estão muitas
vezes na génese de problemas que enfrentamos ou
tentamos prevenir.

...

É para os cidadãos que são construídas políticas e estas serão tanto
mais eficazes quanto tivermos em conta a forma como as pessoas se
comportam, as suas emoções, como se motivam e envolvem, como
pensam e percepcionam o mundo que os rodeia e como decidem.

Que aprendizagens/certezas traz de todas as
reuniões que aconteceram nos dias 29, 30 e 31
de Janeiro na Comissão Europeia e no Parlamento
Europeu?
Trago a certeza que somos ouvidos na medida em que falarmos e
se o fizermos fora da nossa linguagem técnica mas com o rigor da
evidência científica. Com a certeza que temos que ser proactivos
para esse fim e quer estejamos em Portugal ou no centro da Europa,
podemos e devemos levar a nossa voz directa ou indirectamente às
insitituições europeias.

...
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Ficou evidente o ainda pouco conhecimento sobre o
que pode ser o nosso contributo nas mais diversas
áreas das políticas europeias e que isso é essencial
para as futuras políticas a adotar por Portugal.

Entrevista a
Francisco Miranda
Rodrigues

Bastonário da
Ordem dos Psicólogos Portugueses

...

Leia o artigo de
opinião publicado
no Expresso sobre
o tema

Nomeadamente sobre a forma de que financiamentos e com que prioridades serão distribuídos. Também trazemos a certeza que os nossos
Eurodeputados podem e devem ser parceiros importantes para este
trabalho e sendo assim as eleições europeias do próximo mês de Maio
são muitíssimo importantes e precisam de uma forte participação dos
cidadãos nomeadamente dos psicólogos.

Qual o contributo dos psicólogos para o desenho
de políticas públicas?
O actual ou o que deve vir a ser? O actual tem vindo a ser crescente. A
organização da profissão com a existência de uma Ordem profissional
tem permitido centenas de contributos da psicologia aos decisores
políticos nas mais diversas áreas da sociedade. Todavia, estes con-

Qual a importância de uma acção europeia para a
realidade local?

tributos poderiam ser a um outro nível e de acordo com as melhores
práticas baseadas na evidência científica disponível, com contributos
da psicologia na definição e desenho das leis, regulamentos e procedimentos. O Simplex , por exemplo, deveria conter mais contributos da

Como é que é possível, nos dias de hoje, que os desafios coloca-

Psicologia e deveria ter uma dimensão de testes e projetos-piloto para

dos pelos fluxos migratórios ou pelo aquecimento global e outros

a exploração de novas soluções custo-efectivas.

riscos ambientais possam ser exclusivamente abraçados ao nível
local ou nacional? Se tentarmos resolver estes desafios apenas a
nível nacional nem a nível nacional os conseguiremos resolver. No
que concerne à União Europeia este impacto é maior ainda devido
ao conjunto crescente de legislação e regulamentação europeia que
determina o nosso contexto nacional. Vejam o exemplo do recente
Regulamento Geral de Protecção de Dados! Ou a política agrícola comum com as quotas de pescas e para a produção do leite ou para o
exercício profissional nos diferentes países! A nossa acção junto das
instituições europeias directamente é indispensável e vai para além
da acção da própria EFPA, que como se sabe representa mais do que
organizações de psicológos de países da EU e por isso não pode ter
uma acção apenas centrada nas instituições europeias.

Em Portugal, a OPP tem insistido no trabalho
nas áreas da economia e até da inteligência
artificial. Porquê e o que o está a fazer?
Porque a economia e o contexto por ela influenciado é determinante nas nossas vidas, nos recursos que temos, financeiros e não só.
Olhemos para o que aconteceu na crise financeira que passámos
há poucos anos e que ainda pagamos e vamos continuar a pagar
com a nossa saúde e com o nosso dinheiro. Esta crise teve origem
em diversos comportamentos, uns de desonestidade e outros referentes ao desenho de leis e regulamentos que não incorporam o
que sabemos sobre a forma como nos comportamos e como pode-

O Comissário europeu para a Saúde, enfatizou a
necessidade de “uma abordagem holística”
e lembrou que “os psicólogos estão a desempenhar
um papel vital no tratamento não-medicinal”.
O poder político em Portugal caminha a que
velocidade para este reconhecimento?

mos prevenir alguns dos riscos de financeiros. Não é por acaso que

Eu penso que caminha à velocidade que a sociedade portuguesa

ser mais eficazes na gestão e redução de riscos. Somos parceiros

caminha. O modelo bio-psico-social tem ganho cada vez mais im-

no Plano de Literacia Financeira e estamos a formar psicólogos

portância e reconhecimento e é isso que temos sentido por parte dos

nesse mesmo âmbito. Quanto à IA é incontornável falar de Psicolo-

decisores políticos e dos cidadãos que estes representam.

gia quando se fala dela... ou deveria ser... ou melhor de Psicologia

A melhoria mais acelerada do cenário actual passa
por mais literacia em saúde e em psicologia.

...

anos. Temos que nos preparar para poder dar contributos à sociedade que ajudem os cidadãos, as organizações e o poder político
em tomadas de decisão mais conscientes dos erros e enviesamentos a que todos estamos sujeitos enquanto seres humanos e com
base nesse conhecimento ajudar que pela forma como estão organizados ou como desenham normas ou regulamentos possamos

fala-se indirectamente e sem psicólogos. Fala-se de processos de
aprendizagem, processos cognitivos, expressão emocional, tomada de decisão... mas os psicólogos estão quase a passar ao lado
desta discussão. Nós assumimos a necessidade de contrariar isto
mesmo e ainda há poucas semanas participámos no processo de
discussão público europeu de guidelines para ética e deontologia
na IA e temos vindo a sensibilizar outras áreas de conhecimento
para articularem com os psicólogos e os decisores políticos a apos-

Para isso precisamos de estar bem preparados para comunicar para

tarem mais nesta área de conhecimento quando investem na IA,

o público em geral, alargarmos a nossa acção para fora da esfera

seja na investigação seja na aplicação e desenvolvimento de solu-

clínica, fortalecermos a nossa identidade profissional apostando nos

ções tecnológicas., Para além disso estamos a alertar para o nosso

pontos fortes que nos diferenciam de outras profissões e que nos

papel na adaptação dos cidadãos às grandes alterações previstas

unem enquanto psicólogos, passando isso por uma dimensão ética

daqui decorrentes, como relativas ao mercado de trabalho, e ao

e deontológica mais reflectida e treinada ao longo da nossa carreira

desenvolvimento das competências necessárias, em intervenções

e por um caminho para estarmos mais presentes na prevenção e

sociais e comunitárias ou no apoio e promoção da empregabilidade,

promoção da saúde e no desenho das políticas públicas.

por exemplo.
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...

a Psicologia recebeu 2 prémios Nobel da economia nos últimos 20

Cuidados
Paliativos
Contextualização
histórica:
Século XX
›› Primeiros avanços na Medicina.

›› Cura de diversas doenças e aumento da esperança
média de vida
Entrada das mulheres no mercado de trabalho e consequentemente transferência dos cuidados aos doentes
graves e moribundos para dentro das instituições de
saúde.

2ª metade do Século XX
Anos 50

Surgimento das primeiras referências na literatura aos
aspectos da comunicação com os doentes paliativos,
aos cuidados mais adequados a prestar no fim de vida
e à relação inequívoca entre os estados físicos e os
estados psicológicos.

Anos 60

Trabalho de Cicely Saunders, considerada a fundadora
dos Cuidados Paliativos actuais, altera a forma como os
cuidados eram prestados aos doentes incuráveis.

Século XXI (2002)
Definição avançada pela Organização Mundial de Saúde, sobre os Cuidados Paliativos, quais os seus objectivos e a quem
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se dirigem.

Dados do Observatório Português dos Cuidados
Paliativos - Relatório de Outono 2018
Cerca de 102 mil doentes adultos e cerca de 600
mil dos seus familiares e amigos, necessitaram de
cuidados paliativos no ano de 2017;
O cuidador é maioritariamente mulher, com uma
média de idade de quase 60 anos, com relação
com o doente de cônjuge, com nível de instrução
básico, inativo e doméstica;
Trabalho em equipa - A existência de plano
interno de prevenção de burnout ainda é
incipiente (30,3%);
Das 76 equipas de cuidados paliativos que
responderam ao inquérito, 69.7% apresentam
um programa de apoio no luto.

Entrevista a Eduardo
Carqueja, coordenador do
Grupo Trabalho sobre a
Intervenção Psicológica nos
Cuidados Paliativos
Fale-nos da importância dos doentes serem
avaliados e que essa necessidade seja definida
pelo Psicólogo.

Para os Psicólogos deverá ser obrigatório o
nível B e formação específica em Intervenção
Psicológica em Cuidados Paliativos, assim como
Formação em Luto?
Esta é uma problemática que tem possibilitado (de modo insuficiente) que politicamente se afirme que existe maior número de equipas
de cuidados paliativos. Se para outros profissionais as exigências são
elevadas e só após formação de nível B ou C podem integrar estas
equipas, o mesmo não se passa (erradamente) com a presença de
psicólogos. É ainda pouco valorizada a formação, sendo que existe um

Sem dúvida que esse deve ser o procedimento mais correto. Nin-

número elevado de psicólogos com formação intermédia e/ou avan-

guém melhor que o psicólogo consegue avaliar as necessidades

çada e que não são contratados para estas equipas, recorrendo-se

psicológicas dos doentes. O que acontece é que no atual quadro

a psicólogos sem formação específica. A formação específica de in-

de presença de psicólogos nas equipas de cuidados paliativos, as

tervenção psicológica em cuidados paliativos também deve ser uma

horas alocadas a esta atividade são extremamente reduzidas e in-

exigência, assim como na intervenção em luto, pois as formações ge-

suficientes. Este facto leva a que outros profissionais se oponham a

neralistas são compostas por várias áreas do conhecimento e não na

essa avaliação inicial. Acontece assim, que muitos doentes não têm

especialização e especificação do saber e conhecimento psicológico.

o devido acompanhamento, pois quando são referenciados para a
sua consulta muitos doentes já se encontram em fase muito terminal
de vida. Só com uma triagem e avaliação dos doentes realizada pelo
psicólogo da equipa assente em padrões psicológicos definidos é que
se consegue uma intervenção célere e eficaz.

Trabalhar em cuidados paliativos significa estar em constante pro-

Sim, se for essa a necessidade familiar. Esta é uma situação que
não segue os cânones da intervenção psicológica mais tradicional
e que deve ser explicada aos doentes, familiares e profissionais. O
benefício do acompanhamento familiar (enquanto cuidadores) traduz-se não só numa melhor adequação à situação vivencial do doente
e cuidador, mas tem também uma intencionalidade preventiva no
processo de luto, evitando situações de luto prolongado. Por outro
lado, este aspeto particular da intervenção psicológica em cuidados
paliativos, consiste na possibilidade de intervir com mais do que um
elemento do mesmo sistema familiar, exige uma avaliação cuidada
e pormenorizada das dinâmicas familiares existentes. Esta avaliação
deve focar-se não apenas na situação presente, mas na história familiar, porque nas situações de crise são exacerbados, os problemas
relacionais já existentes. As dinâmicas familiares podem ter de ser
alvo de intervenção psicológica tanto quanto o funcionamento individual, porque as dinâmicas familiares são, muitas vezes nestes
momentos, a maior fonte de stress.

Grupo de Trabalho Intervenção Psicológica nos Cuidados Paliativos:
››
››

Cristina Pinto
Helena Salazar
Maria de Jesus Moura

››
››
››

AUTOR ESCREVEU SEGUNDO O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO

Sofia Madureira
Susana Moutinho
Cristina Rodrigues

ximidade com a vulnerabilidade humana, com o sofrimento, com
o morrer e com a morte. Esta realidade que é inevitável na profissão, pode trazer aos técnicos sofrimento acrescido e como tal,
uma vulnerabilidade que potencia o desenvolvimento da Síndrome
de Burnout. Vários são os estudos encontrados onde se enumeram
diversos factores de protecção ao desenvolvimento de burnout em
cuidados paliativos. Podem elencar-se deste modo: formação específica em Cuidados paliativos; estratégias prevenção individuais e/
ou de equipa; ter tempo para estar com as pessoas doentes e com
as suas famílias; comunicação efetiva; estratégias de Coping face à
morte da pessoa doente; construção de um sentido para a morte;
enriquecimento pessoal (exemplo prática religiosa); cuidar de quem
está a morrer como significativo para o futuro; gratificação, satisfação pessoal e profissional. Ajudarmos a viver de forma pacífica esta
etapa da vida, independentemente do seu tempo de duração, assim
como o cumprimento de desejos finais, aparecem também como outros fatores protetores.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses disponibiliza

Linhas de Orientação nos Cuidados Paliativos
Clique aqui para aceder ao documento.

Plano Estratégico de Desenvolvimento dos
Cuidados Paliativos 2019-2020 - Contributo OPP
Clique aqui para aceder ao documento.
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Quando um Psicólogo acompanha um doente em
cuidados paliativos, também deverá acompanhar
a sua família?

››

Como evitar os riscos psicossociais das equipas
multidisciplinares dos Cuidados Paliativos?

Psicologia e refugiados
Uma reflexão de uma
Psicóloga Júnior
texto
Rosário Soárez Nelson,
Psicóloga Júnior no Serviço Jesuíta aos Refugiados

Muitas vezes poderíamos pensar que
trabalhar com refugiados, se limita aos
50 minutos dentro do consultório, onde
alguém os sinaliza, e referencia para a
consulta. A realidade é muito diferente
porque se continuássemos a pensar obstinadamente sobre o modelo tradicional,
não nos teríamos aberto a novas aprendizagens, com um leque tão diverso de
variáveis, que envolve trabalhar com esta
população.
É meu objetivo partilhar a experiência
no apoio psicológico dado pela equipa do
Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), no
Centro de Acolhimento Temporário para
Refugiados (CATR) da Câmara Municipal
de Lisboa (CML).
O primeiro desafio que com que nos deparamos é aprendizagem da cultura da
pessoa. É essencial que estejamos cientes
disso, pois não chegaremos a nenhum lado
sem explorar em profundidade esta variável. Em segundo lugar, o estabelecimento
do relacionamento empático. Estas pessoas passaram por muito e a desconfiança
é a normalidade. Uma das vantagens que
o contato quase diário permite, como uma
saudação de “bom dia” ou “boa tarde”, é
tornar o psicólogo em mais do que um
ocasional estranho, permitindo que a desconfiança seja reduzida. Esta convivência
permite perceber que a linguagem corporal
desempenha um papel fundamental.

...

Para os refugiados,
o caminho que
percorreram tornou-os
especialistas na leitura
da linguagem gestual e
corporal, já que muitas
vezes a linguagem verbal
não é possível.
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...

Ao trabalhar em equipa multidisciplinar temos mais informações sobre o programa
de acolhimento: o tempo de acompanhamento, o processo de asilo e os processos

documentais, etc. Esta informação é útil para o contexto terapêutico? Sem dúvida, pois são os primeiros tópicos que o refugiado traz
à consulta, e se não estivermos bem informados, muito facilmente
a confiança será quebrada e seremos desacreditados. O psicólogo
nunca conseguirá trabalhar questões mais profundas, se não lidar
com estes stressores major, em primeiro lugar.
Desde as primeiras sessões, emergem também como prioritárias,
as questões relativas à gestão de expectativas. Na maioria das vezes as expetativas de migração não foram cumpridas. A Europa
não é o que o refugiado sonhou e Portugal, muitas vezes, não é o

Coluna da
Provedora do
Psicólogo
Júnior

país que escolheu.

Bárbara Coelho

Poderíamos pensar que os níveis educacionais ou sociais mais
elevados contribuiriam de forma diferenciada para a integração.
Contudo, este factor aumenta as expectativas, sendo que a probabilidade de desilusão é maior, já que o seu projeto de vida, muitas
vezes, foi construído em torno disso. Os relacionamentos e planos
de futuro são projetados em torno deste sonho, e o confronto com
a realidade desfaz, frequentemente, a esperança por esse futuro
melhor. Observamos que a identidade é quebrada. A pessoa sente
que não é mais aquele individuo, e no final torna-se difícil encontrar
uma alternativa para o seu ser.
A inserção no mercado de trabalho, está muito interligada com a
gestão de expetativas, com a ilusão mágica de que “quando encontro um emprego, os meus problemas vão desaparecer”. Aprender
ou não a língua está muito ligado a ter um emprego. Esta é a motivação, pois existe uma crença profunda de que quando tiver um
emprego aprenderá a língua.

O Certificado Europeu de Psicologia estabelece que a
conclusão do 1º e 2º Ciclos de estudos superiores em
Psicologia (ou Mestrado Integrado) e a subsequente
realização de um ano de prática supervisionada
são essenciais para que o psicólogo adquira as
competências-base e profissionais para o início da
prática profissional autónoma. Em Portugal, o primeiro
Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses (Lei n.º
57/2008, de 4 de setembro) veio consagrar este modelo
ao determinar que, para a passagem a membro efetivo
da OPP, os diplomados têm de realizar um estágio
profissional com a duração de 12 meses, promovido e
organizado pela Ordem e de acordo com um projeto
submetido e acompanhado por um Orientador.
Para a remuneração dos estágios profissionais de

adaptam à nova realidade, o reagrupamento familiar que tarda em
chegar, ou então o sustento da família e a responsabilidade que recai em quem conseguiu chegar à Europa são, entre muitos outros,
Stressores presentes nesta população.
São muitas as variáveis, mas o feedback, em relação ao apoio psicológico e psicossocial realizados, tem sido positivo e a equipa do
JRS tem acompanhado diversos casos de sucesso.

acesso à OPP, as instituições recorrem muitas vezes
ao financiamento de programas de estágio, como os do
Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Ordem
não interfere no tipo de vínculo contratual estabelecido
entre o Psicólogo Júnior e a entidade acolhedora, desde
que sejam cumpridos todos os requisitos do Regulamento
de Estágios da OPP.
O processo de candidatura a uma bolsa de estágio é

...

independente da proposta de estágio à OPP, pelo que o

Tudo isto faz com que este
Ano Profissional Júnior da
Ordem dos Psicólogos Portugueses
seja uma experiência imersiva
e muito rica.

previstos pela Ordem. Dado que os estágios do IEFP

...

Manter um pensamento crítico e reflexivo sobre as competências
e fragilidades, proporcionou-me momentos de reflexão e grande
aprendizagem, tendo sido um desafio diário encontrar respostas e
soluções para as necessidades encontradas.

candidato e a instituição devem assegurar que o mesmo
tenha início após cumpridos todos os procedimentos
têm uma duração de 9 meses, logo inferior aos 12 meses
obrigatórios, a Ordem contempla a possibilidade de os
Psicólogos Juniores concentrarem as suas atividades
presenciais nesse período, se cumprirem pelo menos
dois terços das 1600 horas exigidas. As restantes horas
poderão ser cumpridas fora do período de contacto com
a entidade recetora e ser dedicadas a atividades não
presenciais, como a Formação Inicial do Psicólogo Júnior
e a elaboração do relatório final. Deste modo, embora a
redução do período total de 12 meses não seja permitida,
esta opção permite ao estagiário otimizar a distribuição
das suas atividades quando a bolsa obtida não abrange a
totalidade desse período.
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O desenvolvimento de competências parentais e de que forma se

Parecer da Comissão de Ética

Sobre relações múltiplas
A Comissão de Ética da Ordem
dos Psicólogos Portugueses,
em reunião ordinária do dia
08 de janeiro de 2016,
entendeu elaborar urn parecer
a propósito das intervenções
que envolvam relações múltiplas.

relação com o cliente. Na verdade, qual-

Este parecer não tem por base nenhuma

por exemplo encontrar um cliente num

questão concreta, pronunciando-se sobre
alguns aspetos genéricos tidos como relevantes para a formação do profissional, a
qual é essencial para a boa prática da psicologia e para a consolidação da identidade
do psicólogo.
Podem existir, fundamentalmente, dois tipos de relações múltiplas. (1) Construir uma
relação de qualquer outro tipo (pessoal,
comercial, social) com um cliente ou, pelo
contrário, promover uma relação profissional com um amigo, cliente, fornecedor ou
conhecido; ou então (2) iniciar uma relação

quer psicólogo tem a capacidade de prejudicar e/ou explorar um cliente, independentemente de assumir com ele qualquer
tipo de conflito de interesses.
Então, mais do que proibir comportamentos que por vezes são inevitáveis, como
contexto social, interessará potenciar a capacidade do psicólogo em refletir sobre as
situações por forma a ser capaz de definir
se determinada situação particular deve
ser ou não evitada.
Não pede contudo esta Comissão de Ética
deixar de, como ponto prévio, fazer referência ao Código Deontológico da OPP
como base para a resposta às questões
entretanto colocadas. Nomeadamente no
que diz respeito aos princípios específicos
que deverão reger as práticas e intervenções psicológicas.

profissional com uma pessoa proximamente
relacionada com outro cliente, seja familiar,
amigo ou colega de trabalho.

Considerando que:

0 problema em ambas é a existência de

1. 0 psicólogo desenvolve a sua interven-

múltiplas fontes de informação. Quando
estabelece uma relação múltipla, seja de
que tipo for, o psicólogo está a multiplicar
as fontes de informação. Vai obter informação a partir de outros contextos ou de
outras pessoas relacionadas com o cliente.
lsso pede diminuir a liberdade do cliente
em contar o que quiser ou aquilo que estiver preparado para contar ao psicólogo.
Paralelamente, poderão surgir questões
de privacidade. Se um cliente passa infor-
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mações sobre outro, em contexto de intervenção psicológica, o psicólogo não poderá
nunca utilizar essa informação nem deixar-

ção com individuos ou grupos de individuos de acordo com a situação que a enquadra, sendo responsável pela escolha da
abordagem mais adequada à mesma;
2. A confiança entre o psicólogo e o cliente
é uma base essencial para o exercício da
prática da psicologia;
3. A confiança é condicionada pelo impacto
de relações ou circunstâncias que proporcionam informação sobre o cliente, externa
à que resulta da relação profissional estabelecida entre o psicólogo e o seu cliente;

-se influenciar por ela.

4. 0 impacto da informação externa à rela-

0 psicólogo tem o dever de proteger a sua

diferentes niveis de interferência na mesma,

ção direta entre o psicólogo e o cliente tem

dependendo do tipo de relação de ajuda re-

tável não aceitando ou assumindo aborda-

querida pela situação, do âmbito em que se

gens que vão contra as suas característi-

desenrola e dos objetivos da mesma;

cas e limitações pessoais e profissionais.

5. 0 desenvolvimento por parte do psicó-

4. Cabe ao psicólogo decidir se a constru-

logo de relações profissionais que envol-

ção de relações profissionais com clien-

vem separadamente clientes com relações

tes com relações afetivas entre si ou de

afetivas entre si, terá, necessariamente, in-

outras relações para além da profissional

fluência na relação de confiança, podendo

com o seu cliente, não coloca em causa

constituir um conflito de interesses;

a privacidade de cada um dos clientes, e
salvaguarda a confiança destes na relação

6. 0 psicólogo deve reger a sua prática de

profissional.

modo a evitar relações múltiplas, evitando manter uma relação profissional com

5. Os clientes deverão ser informados pre-

clientes cuja proximidade relacional possa

viamente das condições em que a relação

interferir ou prejudicar a isenção com que

se processará e concordar com as mes-

exerce a profissão;

mas, devendo ser chamada a atenção para
as dificuldades concretas e específicas que

7. 0 psicólogo deve reger-se de acordo

daí poderão resultar, prevenindo todos os

com os princípios de objetividade e isen-

potenciais conflitos de interesse;

ção, tendo consciência da importância das
suas características pessoais e do impacto

6. A criação de relações múltiplas cons-

na relação do desenvolvimento de inter-

tituirá, por norma, um acréscimo de difi-

venções com as quais não se sente con-

culdades para o sucesso da intervenção

fortável;

psicológica;

8. Existem contextos, nomeadamente ins-

7. lndependentemente dos clientes com-

titucionais ou geográficos, onde poderá ser

preenderem e concordarem com as limi-

muito difícil, senão impossivel, evitar rela-

tações inerentes à criação de relações

ções múltiplas;

múltiplas, a responsabilidade do psicólogo será sempre a mesma, pelo que

9. A atividade em psicologia é muitas vezes

qualquer problema ocorrido no decurso

de referenciação pessoal, sendo frequente

do processo de intervenção será respon-

a criação de redes sociais de clientes.

sabilidade do psicólogo.

Somos de parecer que:

08 de janeiro de 2016

1. A atuação do psicólogo deve ser sempre

Aprovado pelo Comissão de Ética da

orientada pelos principios expressos no

Ordem dos Psicólogos Portugueses

seu código deontológico, nomeadamente
pelos principios da responsabilidade e da
integridade. Deve estar consciente do impacto que a sua atuação poderá ter junta
do cliente, procurando promover o seu
bem-estar e nunca o prejudicando de uma
forma consciente ou negligente.
2. 0 psicólogo deve promover a privacidade da relação com o seu cliente com vista
tabelecida.
3. 0 psicólogo deve optar por soluções ou
estratégias com as quais se sinta confor-
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a manter a confiança deste na relação es-

Novas

ACÇÕES
FORMATIVAS
ACREDITADAS

Intervenção
psicopedagógica com
crianças e jovens em crise em
contexto (original: Life Space
Crisis Intervention, LSCI)
N.º DE CRÉDITOS: 18

II Jornadas da
Unidade de Psicologia

N.º DE CRÉDITOS: 2,1 (JORNADAS) + 0,9
(WORKSHOP)

E-LEARNING

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde

Evento Único: 20 a 23 de Março de 2019

Acreditado até 28.12.2021

Unidade de Psicologia Clínica - Centro
Hospitalar e Universitária de Coimbra

Instituto CRIAP

Curso Pós-Graduado,
Área de Especialização
Promoção de Escolas
Saudáveis: Intervenção com
alunos, professores e pais

MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction –
E-Learning

N.º DE CRÉDITOS: 840

Áreas de Especialidade: Psicologia da
Educação

Evento Único: 14 e 15 de Fevereiro de 2019

Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa (FPUL)

“vocações” na era digital

Avaliação Psicológica
da Criança e do Adolescente

Áreas de Especialidade: Psicologia da
Educação

Área de Especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde

Acreditado até 22.01.2022

Acreditado até 22.01.2022

Imultimédia - Associação Multimédia

Teresa Bastos

N.º DE CRÉDITOS: 1,2

N.º DE CRÉDITOS: 67,25

Áreas de Especialidade: Psicologia
Clínica e da Saúde, Psicologia da Justiça e
Sexologia

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde, Psicologia da Educação, Psicologia da Justiça

Potencialidades e

Especialização Avançada
em Intervenção Familiar
Sistémica

N.º DE CRÉDITOS: 25

N.º DE CRÉDITOS: 24

Acreditado até 11.12.2021
Sociedade Portuguesa de Meditação e
Bem-Estar

III Seminário de
Desenvolvimento da
Carreira - Novos Contributos
da Investigação e Prática
N.º DE CRÉDITOS: 4,8

Área de Especialidade: Psicologia da
Educação, Psicologia Vocacional e do
Desenvolvimento da Carreira
Evento Único: 10 e 11 de Abril de 2019.
Faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa (FPUL)

Sistema Integrativo
de Rorschach - Exner:
Exame de Personalidade e
Funcionamento Emocional
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N.º DE CRÉDITOS: 40

Simpósio Internacional
de Perturbações
Específicas de Aprendizagem
N.º DE CRÉDITOS: 2

Área de Especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde

Área de Especialidade: Psicologia da
Educação, Necessidades Educativas
Especiais

Acreditado até 15.01.2022

Evento Único: 25 e 26 de Janeiro de 2019

Associação Portuguesa de Psicologia
Relacional-Histórica

APPT21 - DIFERENÇAS

International
Conference Live2Work
N.º DE CRÉDITOS: 2,35

Área de Especialidade: Psicologia da
Educação, Psicologia Vocacional e do
Desenvolvimento da Carreira
Evento Único: 11 e 12 de Janeiro de 2019
Faculdade de Educação e Psicologia da
Universidade Católica Portuguesa

Pós-Graduação em
Sistema de Promoção e
Proteção de Crianças
e Jovens
N.º DE CRÉDITOS: 63

Área de Especialidade: Psicologia da
Educação, Psicologia Comunitária
Acreditado até 24.01.2022

Especialização Avançada
em Coaching Psicológico
Nº DE CRÉDITOS: 62,25

Desafios 4.0 - Acesso aos
cursos de Engenharia e Tecnologias
N.º DE CRÉDITOS: 1

Área de Especialidade: Coaching
Psicológico, Psicologia Vocacional e do
Desenvolvimento da Carreira
Acreditado até 21.01.2022

Evento Único: 31 de Janeiro de 2019
Escola de Engenharia da Universidade do
Minho

Instituto CRIAP

Faculdade de Educação e Psicologia da
Universidade Católica Portuguesa

Especialização Avançada
Pós-Universitária em
Coaching Psicológico

Curso Educação
Inclusiva: Do quadro
legal à prática

Áreas de especialidade: Psicologia do
Trabalho, Social e das Organizações,
Psicologia do Desporto, Coaching
Psicológico

Áreas de especialidade: Psicologia da
Educação, Necessidades Educativas
Especiais, Intervenção Precoce

N.º DE CRÉDITOS: 48

N.º DE CRÉDITOS: 8

Acreditado até 06.02.2022

Academia Pro.Líder
N.º DE CRÉDITOS: 18,5

Áreas de especialidade: Psicologia do
Trabalho, Social e das Organizações
Acreditado até 06.02.2022
Associação de Psicologia da Universidade
do Minho

Acreditado até 05.05.2022
Instituto Português de Psicologia INSPSIC

Instituto Português de Psicologia INSPSIC

Perturbação do Espectro
do Autismo (PEA):
Conceito, Diagnóstico
e Intervenção

Ao Encontro da Saúde
Mental da Comunidade:
Trauma e Resiliência

AL/85 COM MÓDULO OPCIONAL

Áreas de especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde e Psicologia Comunitária

N.º DE CRÉDITOS: 60 SEM MÓDULO OPCION-

N.º DE CRÉDITOS: 2,6

Áreas de especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde, Neuropsicologia

Evento Único: 14 e 15 de Fevereiro de 2019

Acreditado até 06.02.2022

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação
de Vila Nova de Gaia

Avaliação Psicológica nos
Procedimentos Concursais
N.º DE CRÉDITOS: 7

Áreas de especialidade: Psicologia do
Trabalho, Social e das Organizações
Acreditado até 12.02.2022
Comunilog Consulting Lda

Associação Portuguesa de Psicologia
Relacional-Histórica

N.º DE CRÉDITOS: 83

Áreas de especialidade: Psicologia do
Trabalho, Social e das Organizações
Acreditado até 12.02.2022
Instituto CRIAP

V Congresso Ibero-Americano e
Luso-Brasileiro de
Psicologia da Saúde
N.º DE CRÉDITOS: 4

Áreas de especialidade: Psicologia Clínica
e da Saúde
Evento Único: 9 e 10 de Maio de 2019
Only 4 Search
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Especialização Avançada
em Gestão de Recursos
Humanos – B-Learning

Eduardo Carqueja
Presidente da DRN

Destacamos

Num tempo de grande efervescência laboral

No passado dia 4 de fevereiro o presidente da DRN, Eduardo Carqueja, esteve pre-

na área da saúde é importante refletir sobre

sente e foi orador no encontro comemorativo do Dia Mundial contra o Cancro, no

o papel das ordens profissionais. Parece ex-

Encontro intitulado “Como lidar com o cancro no seio familiar”, organizado pelo

istir uma certa iliteracia quando são colocadas

Agrupamento de Escolas de Canedo e de Couto Mineiro do Pejão em Santa Maria da

questões ou assumidas determinadas posições

Feira. Este encontro aberto a toda a comunidade contou com a presença de mais de

e decisões sobre o papel que lhes é devido.

50 pessoas.

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais

No dia 30 de janeiro a Direção Regional do Norte esteve presente, representada pela

(CNOP) refere que “As Ordens Profissionais são

sua vogal Tânia Almeida, na II Jornada do GIP.UP subordinada ao tema “Saúde Men-

associações profissionais de direito público e

tal”. Na sua comunicação teve a oportunidade de abordar a temática da promoção da

de reconhecida autonomia pela Constituição da

saúde mental em contextos de ensino superior, enfatizando a relevância dos Serviços

República Portuguesa, criadas com o objetivo de

de Psicologia nestes contextos, tornando evidente os benefícios da intervenção dos/

promover a autorregulação e a descentralização

as psicólogos/as com Jovens-adultos/as.

administrativa, com respeito pelos princípios da
harmonização e da transparência”.

...

É importante e decisivo que estes
objetivos sejam não só do conhecimento dos vários profissionais, mas
que sobretudo, sejam integrados
nas suas (eventuais) revindicações.

...

Muitas são as situações em que somos inquiridos e questionados sobre temas e problemáticas que extravasam as competências da
nossa Ordem.
É importante que todos e cada um de nós seja
competente na compreensão das problemáticas de índole laboral, que aos sindicatos dizem
respeito, mas que não deixem de manter na
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memória que as Ordens Profissionais foram
criadas com vista à autorregulação de profissões cujo exercício exige independência técnica e à defesa e à salvaguarda do interesse público e dos direitos fundamentais dos cidadãos.

A não perder
No âmbito da Formação e Valorização Profissional a DRN tem no seu Plano de Atiidades para 2019 a realização de workshops em áreas temáticas específicas e de
interesse relevante complementares ao Programa valorizar.me, estando já agendados
2 workshops acreditados pelo Sistema de Acreditação OPP para Ações Formativas
e que se realizarão nas instalações da DRN (Rua de Gonçalo Cristóvão nº 236, sala
6.5/6. 4000-145 Porto):

1. “ Competências Parentais “, no dia 20 de abril de 2019, das 9h00 às 17h00 e ministrado por Sara Simões e Andreia Pinto. A sua conclusão confere a atribuição de 2,1
créditos nas áreas de Formação/Especialidades de Psicologia Clínica e da Saúde,
Psicologia da Educação e Intervenção Precoce.
2. “Intervenção Psicológica Vocacional ao Longo da Vida: Perspetivas e Contextos “,
no dia 27 de abril de 2019, das 9h00 às 17h00, e ministrado por Íris Oliveira. A sua
conclusão confere a atribuição de 2,1 créditos nas áreas de Formação/Especialidades
de Psicologia da Educação e Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira.

Inscrições em www.eventos.ordemdospsicologos.pt

15 e 16 de Maio de 2019
CAE FIGUEIRA DA FOZ**

Cristina Quadros
Presidente da DRC
Estar Bem
Uma historia de família conta que em África, há
mais de 40 anos e num país que já não consigo
precisar, um português questionou porque as
canções locais falavam de forma repetida acerca da água. Um ancião terá respondido “Em
Portugal as canções não falam repetidamente
de amor? Cada um canta o que não tem.”
Entretanto, em Portugal, cantamos agora o
Tempo. E a falta dele. Do mesmo modo, nunca
se ouviu falar tanto de Felicidade. Encontramo-la na publicidade do mercado imobiliário,
do hipermercado, e quase nos convencem, com
a pressa, que ela vem dentro de uma garrafa.
Esta urgência de viver rápido e a ilusão de
poder comprar a felicidade remete para novas formas de aprender a responder, de forma
profunda e consciente. Também de forma fundamentada e cientifica.

SAVE THE DATE

Destacamos
Decorreu, dia 19 de janeiro, o Workshop “A Intervenção do Psicólogo do Trabalho
na Saúde Individual e Organizacional”, dinamizado por João Borges Lopes, com vasta
experiência profissional na área de intervenção nas organizações nomeadamente na
Saúde Ocupacional, Gestão de Competências de Liderança de Equipas e Comportamento Organizacional.
O feedback, por parte dos participantes, foi muito positivo tendo inclusivamente sido
lançado o desafio de ser criado por eles um núcleo de Psicólogos do Trabalho e das
Organizações, para partilha de experiências.
Dia 15 de Março irá decorrer o Workshop: “Neurodesenvolvimento - Promoção da Educação Sócio-Emocional” com a Sandra Costa do projeto Mochinhos da Sabedoria.

A não perder
Apostando na promoção da reflexão acerca da intervenção focada no conjunto de

É este o mote da Conferencia do Bem-Estar.

factores psicossociais que contribuem para o bem-estar e saúde mental/emocional,

Lidar com o inesperado, questionar modelos

ainda dando aos psicólogos uma visão interdisciplinar, reforçando a importância da

de desenvolvimento e criar respostas verda-

estreita articulação com profissionais de outras áreas adjacentes, e ainda aproximan-

deiramente inovadoras capazes de servir o

do e traduzindo a ciência psicológica à comunidade, irá decorrer no dia 15 e 16 de

propósito de todos e de cada um, exige a for-

Maio, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, a Conferência do Bem-

mação dos profissionais e das comunidades,

-Estar: O que diz a ciência sobre a felicidade?

dotando-os de novas ferramentas que promovam também o Autocuidado.

Dia 15, que é também o dia internacional da família, haverá workshops, palestra para
empresários e projeção de filme. Dia 16, haverá lugar a conferencias de especialistas

Construiremos, desta forma, comunidades
promotoras de Bem-Estar: Otimistas, Resilientes, Atentas e Generosas. E assim, com

da área da educação, saúde e organizações, a par com partilha de projetos .

Inscrições em www.eventos.ordemdospsicologos.pt

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 33

tempo e felizes.

Raquel Raimundo
Presidente da DRS
Com 9310 membros (8737 efetivos e 573
júniores) a Delegação Regional Sul integra
próximo de metade dos psicólogos do país.

Trilhos da Psicologia e Prémios de Boas Práticas
em Psicologia e de Carreira

A DRS apresenta uma dispersão geográfica
que vai dos distritos de Lisboa a Faro e dos

De entre as diversas iniciativas que a DRS tem realizado destacamos em especial os

concelhos de Lourinhã a Vila Real de Santo

“Trilhos da Psicologia” que já percorreram os 5 distritos da região Sul. Esta iniciativa

António.

consiste num conjunto de visitas a instituições locais, com o objetivo de conhecer melhor

...

Estar em contacto próximo com os
colegas e conhecer os contextos
de trabalho na região Sul tem,
por isso, revelado ser um desafio
e uma preocupação da direção,
desde o início do seu mandato.

...

Em pouco mais de 2 anos estivemos presentes em 28 concelhos distribuídos pelos 5
distritos que fazem parte da DRS: Beja (Beja
e Odemira), Évora (Évora, Montemor-o-Novo
e Vendas Novas), Faro (Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé e Portimão), Lisboa (Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira) e Setúbal
(Alcácer do Sal, Almada, Barreiro, Grândola,
Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Setúbal

a realidade da intervenção psicológica nos distritos e concelhos do Sul, promover e
divulgar boas práticas e auxiliar na construção de redes de contacto locais, de forma a
beneficiar os cidadãos da região. É uma oportunidade única de estar com os colegas e
dirigentes dos seus locais de trabalho, que se tem revelado muito enriquecedora para as
partes envolvidas. Em 2019 iniciámos os “Trilhos da Psicologia” no distrito de Setúbal,
estando prevista a realização de mais 3 “Trilhos da Psicologia” nos concelhos de Torres
Vedras/Mafra, Cascais/Oeiras e no distrito de Faro, ainda durante o primeiro semestre.
O reconhecimento e a valorização das boas práticas dos psicólogo/as é um dos objetivos
estratégicos dos atuais órgãos sociais da OPP. Neste âmbito a DRS tem a decorrer 2
concursos para atribuição dos Prémios de Boas Práticas em Psicologia e de Carreira.
O Prémio Boas Práticas em Psicologia - Sul 2019 pretende reconhecer e distinguir
psicólogos/as e serviços de Psicologia nas mais diversas instituições e organizações
da região sul do país, cujas políticas e práticas demonstram um compromisso forte
e inovador com o papel assistencial da Psicologia, nomeadamente, na promoção do
bem-estar físico, psíquico e social de pessoas, grupos, organizações e comunidades.
O Prémio Carreira - Sul 2019 pretende recompensar um Membro Efetivo da OPP com
morada profissional na Região Sul que tenha realizado ao longo da sua carreira um
trabalho de destaque no domínio da Psicologia, com impacto significativo na sua região.
As candidaturas serão analisadas por um Júri nomeado para o efeito e entregues no 3º
Encontro dos Psicólogos do Sul e no Dia Nacional do Psicólogo, respetivamente.

Atividades e Representações na DRS em 2019

e Sines).

A Delegação Regional Sul realizou a 16 e 24 de Janeiro dois Fóruns Temáticos, nas

O bom acolhimento e reconhecimento da im-

Escolas”. Esta iniciativa, dinamizada por Sofia Ramalho, Vice-Presidente da OPP, e

portância das partilhas nestas visitas motiva-nos a continuar este trabalho.

cidades de Beja e Lisboa, respetivamente, dedicados à “Inclusão e Aprendizagem nas
Raquel Raimundo, Presidente da DRS, contou com a participação, no seu conjunto,
de cerca de 80 colegas. Durante os Fóruns Temáticos foi possível debater o papel
do psicólogo na implementação de medidas escolares inclusivas de promoção do
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sucesso escolar. Nos dias 29 e 30 de Janeiro Carla Fernandes, vogal da Delegação
Regional do Sul, representou a OPP na Conferência “A Educação e os Desafios do
Futuro”, organizada pelo Conselho Nacional de Educação, na Fundação Calouste
Gulbenkian. Durante a mesma salientou-se a importância de, face à imprevisibilidade
do futuro, a educação do presente centrar-se no desenvolvimento de competências
pessoais e sociais, sobretudo na capacidade de adaptação a novas situações.

Destacamos
Seminário INPALIN AÇORES
A 25 de janeiro, a Delegação Regional dos Açores (DRA) marcou presença no Seminário INPALIN Açores: Integração de Cuidados Paliativos e Intensivos, uma iniciativa
do Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. A presidente da DRA, Luz Melo,
participou na Sessão III: Cine-Debate Medidas Extremas, um espaço dividido com a
Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Associação Portuguesa de Cuidados

Luz Melo
Presidente da DRA
No passado dia 11 de janeiro, a Delegação
Regional dos Açores (DRA) apresentou
um parecer à no âmbito da Petição n.º 31/
XI “Saúde mental, prevenção do suicídio e
colocação de barreiras nas pontes da SCUT
do Nordeste” aquando de numa audiência
solicitada pelo Presidente da Comissão de
Política Geral com a presença da Comissão
dos Assuntos Sociais Assembleia Legislativa
Regional dos Açores.
Durante uma hora e meia a Direção da DRA
apresentou uma proposta com contributos

Paliativos e o Hospital de Santo António. A sessão abordou a ética em fim de vida e os
cuidados paliativos.

Reunião Diretor Regional da Saúde
No âmbito do Programa Nacional de Prevenção da Depressão, aplicado na Região Autónoma dos Açores, a DRA reuniu-se com o Diretor Regional da Saúde, Tiago Lopes, a fim
de se proceder ao balanço da experiência que decorre, nas Unidades de Saúde das ilhas
de Santa Maria e São Jorge. Depois de apresentados os resultados foram apresentadas
propostas no sentido de se otimizar a aplicação do programa e os seus contributos para
o bem-estar subjetivo das pessoas a quem o mesmo se destina.

A não perder
II Encontro dos Psicólogos Educacionais dos Açores

para a elaboração das políticas de Saúde
Mental e de Prevenção de Suicídio na Região

Decorrerá nos dias 21 e 22 de março, na Terceira, o II Encontro dos Psicólogos Edu-

Autónoma dos Açores (RAA) e respondeu às

cacionais dos Açores, evento que resulta da parceria entre a Delegação Regional dos

perguntas dos deputados.

Açores da OPP e a Direção Regional da Educação dos Açores. O programa contará com

As causas do suicídio são
complexas, mas é um facto que os
problemas de Saúde Psicológica
constituem uma influência
importante.

...

Se consideramos que o Relatório Intercalar
do Plano Regional de Saúde, publicado em
2018, revela que um terço da população dos
Açores (32%), entre os 20 e os 74 anos,
apresenta problemas de Saúde Mental e o
suicídio na RAA tem assumido dimensões
verdadeiramente preocupantes parece-nos
imprescindível definir com urgência medidas
intersectoriais que visem a prevenção do
comportamento suicidiário.

dos psicólogos educacionais, na Escola SaudávelMente e na partilha de projetos existentes nas várias escolas da Região. Com este evento, pretende-se criar momentos de
reflexão e pontos de convergência entre estas temáticas, dada a oportunidade, no atual
momento, de (re)enquadrarmos o papel do psicólogo educacional no desenvolvimento
da estratégia regional para a educação assente na qualidade das aprendizagens desenvolvidas ao longo da escolaridade dos alunos.
Embora se verifique atualmente, na dinâmica curricular, um enfoque acentuado na componente cognitiva, nesta estratégia global da educação privilegiam-se todas as componentes das competências, incluindo as capacidades e atitudes, como elementos essenciais da
educação e formação de crianças e jovens, em que o “cumprir o programa” reverte para a
equação que inclui as variáveis, perfil dos alunos no final da escolaridade e aprendizagens
indutoras do desenvolvimento de competências mais complexas.
Nos Açores, é o momento para refletirmos, partindo do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, o contributo dos psicólogos educacionais no trabalho colaborativo
e enquadrarmos a sua intervenção, avaliação e investigação na qualidade das aprendizagens dos alunos, contribuindo para a equidade em contexto escolar. Mais ainda, dado que
a flexibilidade curricular impõe a implementação de metodologias de projeto e transdisciplinaridade, favorece-se o momento e a oportunidade para redefinição de práticas.
Assume-se a necessidade da intervenção no âmbito da psicologia da educação descolar-se do modelo médico-clínico, de uma intervenção demasiado intensiva ou seletiva, e
favorecer a intervenção ecológica e sistémica com todos os agentes educativos através
de uma intervenção mais centrada em medidas universais.
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...

temáticas centradas na autonomia e flexibilidade curricular, no modelo de intervenção

Destacamos
DRM inicia o ano com 3 meses, 3 conferências
OPP Madeira
Realizou-se a 18 de janeiro a conferência sobre Infância e Desenvolvimento, uma iniciativa em que estiveram presentes cerca de 160 participantes e onde se debateram
os principais desafios à intervenção nesta fase do desenvolvimento e à articulação

Renato Gomes Carvalho
Presidente da DRM

...
Reforço do papel dos psicólogos
em ano de desafios sociais

...

A ação da Delegação Regional da Madeira
(DRM) tem vindo a caracterizar-se pela realização de um conjunto de iniciativas, expressas nos Programas DRM, em dezenas de
reuniões, representações institucionais, envolvimento de membros em equipas e órgãos
colegiais OPP e pelo apoio aos membros e
à comunidade. Isto é, para além das iniciativas de funcionamento interno e de relação
com os membros, tem existido uma trajetória
consistente e sistemático de relação inter-institucional e de afirmação e projeção social
dos psicólogos e do seu papel na sociedade.
Num ano que se caracterizará pela realização de diversos atos eleitorais, incluindo
as eleições legislativas regionais, com as
respetivas implicações institucionais e discussões sobre os desafios societais, a DRM
continuará a posicionar-se na defesa e promoção da psicologia como ciência e profissão,
dos psicólogos e da qualidade dos serviços
prestados à comunidade, numa ação que se
traduzirá no contacto com todas as instâncias
e instituições na comunidade e numa abordagem construtiva e assertiva.

entre os vários serviços e setores que servem esta população. Tratou-se de uma
oportunidade de discussão e otimização desta mesma articulação em prol de uma
prática cada vez mais colaborativa e eficiente junto da comunidade. Na sessão de abertura, foi enaltecido o papel dos psicólogos na sociedade, tanto a Secretária Regional
da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, como o Presidente
da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, que sublinhou a
dinâmica que tem sido estabelecida pela DRM.

Celebrado Protocolo com a Associação de
Surdos
Este protocolo, celebrado a 22 de janeiro, visa a promoção do
desenvolvimento humano e social, a promoção da psicologia
como ciência e profissão e a qualidade dos serviços prestados à comunidade, numa perspetiva de valorização da inclusão e diversidade.
Especificamente, este protocolo abre espaço para ações de colaboração e consultoria mútua na divulgação e dinamização de iniciativas de de natureza técnica, científica e profissional, bem como uma
maior organização na disponibilização de serviços de interpretação
e tradução para língua gestual portuguesa em iniciativas da OPP.
A 25 de fevereiro realizou-se a conferência Construir a Carreira no Mundo Contemporâneo, um importante momento formativo e de reflexão sobre a empregabilidade e os serviços que os psicólogos prestam no domínio na construção da carreira
e da vida nos diferentes contextos, mas também de debate sobre a empregabilidade
dos próprios psicólogos.

A não perder
O trimestre encerra-se com a iniciativa Bem Estar na Comunidade, Inclusão e Coesão
Social (28 e 29 de março), que colocará o foco da intervenção psicológica sobre a comunidade e atender aos serviços e práticas no domínio da psicologia que, de uma forma
direta ou indireta, atuam na promoção da coesão e inclusão social, atenuando a expressão de comportamentos de risco social, mal estar individual e comunitário. No âmbito da discussão sobre diversos desafios sociais e institucionais, a DRM realizará ainda
mais conferências no decorrer deste ano, nomeadamente sobre Psicologia e o Futuro
dos Cuidados de Saúde Primários, onde serão abordadas diversas dimensões, em que
se incluem os modelos assistenciais e de consulta psicológica, o papel e a necessidade
de desenvolver uma perspetiva de intervenção comunitária e de foco preventivo, bem
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como o papel do psicólogo numa perspetiva interdisciplinar, com foco nos processos de

Inscrições abertas em:
mkt.ordemdospsicologos.pt/w/
De2Be16M0ecAVKahhiY8Geb79c1d19e!uid?egu=hkzhh9e3pzbdkt7f

saúde e doença. Será ainda abordada a necessidade de definição de procedimentos e
de práticas de avaliação dos resultados da ação do psicólogo. Realizar-se-á ainda uma
outra iniciativa sobre Violência(s), que corresponderá a um fórum de discussão numa
perspetiva abrangente que foque os diferentes contextos e expressões do agir violento.
Paralelamente à partilha de saberes, pretende-se promover a reflexão de modelos de
avaliação e intervenção em contextos como a escola, a família e a sociedade.

(Ciber)Espaço:
A última fronteira
Caminhamos sozinhos
na multidão digital
texto
Edite Queiroz, Espaço Psicólogo Júnior OPP

A minha solidão
Não é uma invenção
Para enfeitar noites estreladas...
Mas este querer arrancar a própria sombra do chão
E ir com ela pelas ruas de mãos dadas.
- José Gomes Ferreira

múltiplas redes sociais, do número de interacções online ou do tempo
despendido online. De facto, o paradoxo da Internet é uma das mais
salientes mutações das sociedades modernas. As primeiras investigações sobre os efeitos da Internet perceberam a relação inversa entre
o aumento das relações desenvolvidas e mantidas online e a diminuição dos contactos presenciais. A investigação sugere que este efeito
perdura e atinge sobretudo os mais jovens, sendo expectável que se
alastre e intensifique. Paradoxalmente, o autor do número de Dunbar
(famosa teoria que postula a capacidade humana de manter um cír-

Na 125.ª Convenção Anual (2017) a APA divulgou os resultados de

culo social com um máximo de 150 relações) sugere que as possibi-

uma investigação que sugere que a solidão aumenta em 50% o risco

lidades relacionais no ciberespaço não alteram realmente o número

da morte prematura. Em 2018 o Reino Unido criou o Ministério da

de conexões seguras e significativas, embora se observe um aumento

Solidão, gabinete que pretende combater as suas consequências em

evidente de relações superficiais (i.e., o número de relações reais dos

mais de 9 milhões de britânicos. Ainda em 2018 nasceu The Loneli-

utilizadores de redes sociais é, na verdade, igual ao dos indivíduos

ness Project, um prédio habitacional online onde moram testemunhos

ausentes dessas redes). Solidão e isolamento social estão longe de

de solitários de todo o mundo. Por cá, o Obsolidão (Observatório da

ser sinónimos e existe um desacordo evidente entre a quantidade e

Solidão do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo)

qualidade nas relações.

não tem dúvidas de que estamos perante um problema grave que deveria ser alvo de políticas concretas.

Seja como for, no mundo hiperconectado em que vivemos, a possibilidade de comunicação e partilha é constante e instantânea. A existên-

Um construto tradicionalmente associado à idade avançada, aos meios

cia online não apenas tem ganho terreno ao contacto face-a-face, mas

rurais, ao isolamento social e a níveis educacionais mais baixos trans-

tem vindo a alterar a forma como comunicamos e nos expressamos,

formou-se no século XXI numa realidade global, jovem, urbana, ins-

e consequentemente, as próprias necessidades relacionais – ou, pelo

truída e hiperconectada. Atingindo todas as faixas etárias e classes

menos, o seu formato. Tirar conclusões sobre o impacto do mundo

sociais, a solidão é hoje uma reconhecida questão de saúde pública de

digital na solidão é por isso difícil: Serão os actuais níveis de solidão

dimensão comparável à obesidade, com impacto não apenas na saú-

produto da utilização da tecnologia ou será o seu uso excessivo resul-

de psicológica (ansiedade, depressão, níveis de stress), mas também

tante do isolamento acompanhado em que vivemos? Podemos culpar

na saúde física (problemas cardiovasculares, distúrbios de sono, de-

a tecnologia por não saber o nome dos nossos vizinhos?

ficiências imunitárias). Tem sido identificada, em vários meios, como a
grande epidemia contemporânea.

Embora a solidão seja parte da natureza humana, os estudos sobre a

Do ponto de vista da Psicologia, é um diagnóstico desafiante. Embora

lógica. Neste momento, o seu crescimento exponencial, a ampliação

as medidas de auto-relato sejam subjectivas e todos experienciemos

dos contextos em que ocorre e a amplitude alarmante dos seus efeitos

momentos de solidão em algum momento da vida (que, se curtos e

justificam a necessidade de novas linhas de investigação, abrangentes

balizados no tempo, poderão ser altamente construtivos), existem as-

e multidisciplinares, que possam averiguar as suas especificidades e

pectos objectivos – estado civil, estrutura familiar, dimensão da rede

preparar os profissionais para uma intervenção tão urgente quanto

social – que poderão ajudar a inferir do seu grau, enquanto outros po-

inevitável. O contributo da psicologia e dos psicólogos neste contexto

derão sugerir informações contraditórias. Tal é o caso da utilização de

é fundamental e deve por isso constituir uma prioridade.
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solidão têm uma história relativamente curta na investigação psico-

Benefícios OPP
Utilize os benefícios da OPP e receba de volta o valor
da sua quota (ou muito mais...)
A OPP tem actualmente mais de 80 protocolos assinados com entidades de diversas áreas, nomeadamente, Banca, Comércio, Cultura, Lazer,
Formação, Hotelaria, Retauração, Saúde e Bem-Estar, Seguros, Telecomunicação, Transportes eTurismo. Assistir a um espectáculo cultural,
visitar um museu, adquirir bens de consumo, frequentar um curso, viajar em comboios nacionais, são algumas dos programas que podem ser
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feitas com um desconto vantajoso!

Acesso Gratuito e Condições Especiais

Condições Especiais

Condições Especiais

Descontos até 15%

Descontos até 15%

Condições Especiais

Descontos até 20% (Açores)

Descontos até 40% (Madeira)

Condições Especiais

Descontos até 10%

Descontos até 30%

Condições Especiais

Descontos até 15%

Descontos até 15%

Descontos até 10%

Há mais!
Consulte em

Condições Especiais

www.ordemdospsicologos.pt/pt/beneficios

Eventos com
Apoio Científico OPP

I Congresso Nacional
de Investigação
Científica em Oncologia
Psicossocial

2as Jornadas da Unidade
de Psicologia Clínica do
Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E
PSICOLOGIA (DEP)
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2019

AUDITÓRIO PRINCIPAL DO CHUC

20 A 22 DE MARÇO DE 2019

III Seminário
Internacional de
Desenvolvimento de
Carreira e
Aconselhamento
FACULDADE DE PSICOLOGIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

10 E 11 DE ABRIL 2019

A OPP entende que uma das suas funções deve passar pela colaboração com entidades com responsabilidades na formação e no exercício
profissional das/os Psicólogas/os. Desta forma, foi criado este programa de apoio a eventos científicos e investigações.
Mais informações em www.ordemdospsicologos.pt/pt/p/apoio-opp

››
››
››
››
››
››

Saúde Psicológica Ocupacional
Riscos Psicossociais no Trabalho
Equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional
Literacia, Saúde e Bem-estar
Trilhos da Psicologia em Mafra, Torres Vedras, Cascais e Oeiras
Testes Psicológicos em Portugal, Resultados de um estudo
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Na próxima
edição...

PUB

18
7

Cursos
Base

4

Cursos
Avançados

Cursos
E-learning

de curta duração

E a mais recente oferta:
Primeiros Socorros
Psicológicos
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Consulte o nosso catálogo completo de formação em valorizar.me

