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Isenta de registo na ERC ao abrigo do art.12º,
nº1 a do Descreto-Regulamentar 8/99 de 9
de Junho

PÁG. 36
Benefícios OPP

pessoalmente o Relatório de Actividades da
OPP relativo a 2018 e abordar diversas temáticas relacionadas com o papel dos psicólogos na sociedade.

Nova Lei de Bases da Saúde: Audição OPP no Parlamento

...

“É necessária uma nova Lei de Bases da
Saúde (…). No que se refere aos cuidados
psicológicos no SNS, só o SNS poderá garantir essa igualdade (ao acesso de qualquer
cidadão aos cuidados de saúde) - a maioria dos seguros de saúde não preveem os
cuidados psicológicos (…). É necessário um
maior investimento na saúde psicológica e
na prevenção”, afirmou Isabel Trindade, Vice-Presidente da OPP, no Parlamento, a 26
de Fevereiro. A OPP foi uma das entidades
convidadas a pronunciar-se na audição parlamentar sobre a Lei de Bases da Saúde.

...

\
Carta aberta ao Presidente
da República
Celebrou-se, no dia 16 de Abril, 9 anos desde que o primeiro Bastonário da Ordem dos
Psicólogos Portugueses (OPP), Telmo Mourinho Baptista, tomou posse e iniciou o caminho rumo à afirmação dos psicólogos na
sociedade. Por ocasião desta data, Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP,
enviou uma carta aberta ao Presidente da
República, onde descreve todas as conquistas e desafios presentes e futuros da OPP.
Consulte a carta aqui

Regime jurídico da
Educação Inclusiva
“É importante que se reflicta na desigualdade do acesso das escolas aos recursos
humanos qualificados e especializados não
docentes, bem como materiais, para a implementação destas medidas de suporte à
aprendizagem e inclusão”, recomendou Sofia Ramalho, Vice-Presidente da OPP, numa
audição parlamentar no dia 29 de Fevereiro
dedicada às propostas de alteração do regime jurídico da Educação Inclusiva.

...

...

Linhas de Orientação para a
Prestação de Serviços de Psicologia
Mediados por Tecnologias da Informação e da Comunicação
Assumindo que os psicólogos e a Psicologia como ciência e profissão têm um papel
relevante no domínio da eHealth e que, por
isso, importa discutir a prática neste domínio e promover a excelência profissional,
foram colocadas em discussão pública, no
dia 24 de Abril, as “Linhas de Orientação
para a Prestação de Serviços de Psicologia
Mediados por Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC)” (LOPP). Esta acção
do Grupo de Trabalho da OPP em Psicologia e eHealth corresponde a um conjunto de
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Bastonário da OPP recebido por
Vice-Presidente da Assembleia da
República
Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário
da OPP, foi mais uma vez recebido no dia
3 de Abril por Jorge Lacão, Vice-Presidente
da Assembleia da República, para entregar

recomendações para a conduta profissional
nesta área, tendo como objectivo promover o
desenvolvimento da profissão, o autocuidado
dos profissionais e a prestação de serviços
de elevada qualidade à comunidade.

...

Assinatura protocolo com
Comissão Nacional da UNESCO

mesma entidade a propósito da pertinência

A OPP e a Comissão Nacional da UNESCO

técnicas do domínio da Psicologia e da sua

assinaram, no dia 7 de Maio, um protocolo

prática profissional devem ser realizados por

de colaboração no âmbito da promoção e

Psicólogos. O contrário coloca uma ameaça

concretização dos Objectivos de Desenvol-

à saúde pública, assim como à segurança e

vimento Sustentável (ODS) e lançaram em

ao bem-estar da população”.

da criação da figura profissional de “Técnico/a de Apoio Psicossocial”. Conforme o

conjunto o site www.ummundomelhor.pt
Participe e faça parte da mudança!

Consulte este e outros documentos no
Repositório OPP

...

Conselho Nacional de
Psicólogos

...
Regulamento que define os
Actos do Psicólogo

No sentido da informação e aconselhamento
da Direcção da OPP, foi criado o Conselho
Nacional de Psicólogos (CNP) enquanto órgão consultivo. Inicialmente presidido pelo
primeiro Bastonário da OPP, Telmo Mourinho Baptista, contará com várias figuras de

Foi publicado em Diário da República, no

referência da Psicologia em Portugal. A pri-

dia 17 de Maio, o Projecto de Regulamen-

meira reuniãp deste novo órgão consultivo

to que define os Actos do Psicólogo. De

realizou-se no dia 6 de Junho.

acordo com este documento, que esteve
em consulta pública durante 30 dias, “está
em causa o interesse público de não se
permitir a todos os prestadores de serviços de saúde uma intromissão em actos
exclusivos para os quais só os psicólogos
estão cabal e integralmente habilitados”.
A OPP continuará a defender a aprovação
da Lei dos Actos em Saúde em discussão
na Comissão de Saúde, como comunicado

...

à Ministra da Saúde por Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP, durante
uma reunião que serviu ainda para discucarreira, assim como a carência e organização de recursos no contexto do SNS.
Consulte o Regulamento

...
Parecer OPP: “Técnico/a de Apoio
Psicossocial”
No sentido de definir as áreas de intervenção
do psicólogo, a Direcção da OPP enviou para
a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) um parecer, solicitado por esta

Convenção Nacional
de Saúde
Isabel Trindade, Vice-Presidente da direcção
da OPP, esteve presente no debate sobre “A
importância dos Cuidados de Saúde Primários” no âmbito da Convenção Nacional de
Saúde que se realizou no dia 18 de Junho no
Centro de Congressos de Lisboa.
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tir a articulação entre a Especialidade e a

A alegria no
trabalho ou
prevenir
riscos
a sério?

Francisco Miranda Rodrigues
Bastonário

Não queremos
ser pagos
para dormir
Mésicles Helin Berenguel
Editor

Hoje temos mais atenção aos riscos psicossociais nas organizações

Os psicólogos são os profissionais de saúde que estarão em melhor

e maior valorização do contributo dos psicólogos para a avaliação e

posição para dar um contributo na prevenção e redução de riscos

prevenção dos mesmos, todavia não é suficiente para que as pessoas

psicossociais. Actualmente, a Psicologia Ocupacional está em

no seu dia-a-dia no trabalho tenham uma vida mais saudável.

emergência no mundo da saúde e do trabalho, ao mesmo tempo que
os sectores político e económico têm vindo a dedicar atenção aos

Desde o crescimento exponencial dos trabalhos jornalísticos sobre

reflexos das práticas laborais que levam a doenças provocadas pela

este tema até ao surgimento, em vários quadrantes políticos, de

exaustão no trabalho. Por seu turno, o Japão anda alarmado com

propostas legislativas para melhorar as condições de trabalho de

aquilo a que deram o nome de karoshi, ou seja, a morte por excesso

modo a prevenir alguns destes riscos, passando pelo crescente

de trabalho. É tão comum os japoneses trabalharem além do limite

compromisso de sindicatos e associações de empregadores sobre

humano, que já há empresas a pagar aos trabalhadores para que

esta matéria, a evolução e as mudanças têm sido cada vez mais

estes vão dormir.

claras, mesmo que ainda sem a eficácia desejada.
Ainda recentemente, no final da Assembleia da OMS, foi dada
Ainda são mais as palavras do que os actos e as medidas

especial atenção à exaustão pelo trabalho. O burnout não é doença,

avulsas do que planos e estratégias integradas baseadas em

mas faz adoecer. É uma síndrome que afeta milhares de profissionais

evidência científica. Estes são factos mas também é um facto

no mundo, responsável por baixa productividade laboral. E a verdade

que o Governo não cumpriu com o único e parco compromisso

é que a luz de alerta acende-se para os decisores quando se fala de

assumido connosco nesta matéria, pelo Sr. Ministro do Trabalho

baixo rendimento ou lucro de um trabalhador. Os políticos e patrões

Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, de criação de um

têm vindo a tomar consciência que é preciso actuar antes e não

grupo de contacto conjunto para elaborar proposta de alteração da

depois da doença física e psicológica acontecer.

legislação de higiene, segurança e saúde no trabalho que consagre a
necessidade de mais prevenção e da figura do psicólogo do trabalho.

Nos últimos anos, têm sido muitos os estudos sobre burnout

Isto mesmo proporemos que os diversos partidos incorporem nos

publicados em Portugal. Em 2016, a Associação Portuguesa de

seus programas eleitorais.

Psicologia da Saúde Ocupacional referia que 13,7% da população
activa em Portugal sofria de síndrome de burnout. Dois anos depois,

Nós psicólogos temos que acelerar a preparação e o desenvolvimento

num estudo com 1146 profissionais, a DECO concluía que três em

das competências necessárias a responder às necessidades sociais

cada dez pessoas estarão em risco de desenvolver esta síndrome.
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e responsabilidades acrescidas para intervenção nas organizações
ao nível da saúde ocupacional, com mais formação e maior

Poderá estar sob a alçada dos psicólogos, nomeadamente da

especialização e ... não nos esquecendo do auto cuidado para não

Psicologia da Saúde Ocupacional, a criação de programas de

fazer jus ao ditado “em casa de ferreiro espeto de pau”.

intervenção no sentido de se desenvolverem competências ligadas

Edi
torial

à saúde, automonitorização, gestão de conflitos e prevenção de
acidentes no trabalho.
Não basta saber que uma vida laboral saudável traz benefícios para
a economia de um país, é necessário conseguir pô-la em prática - a
bem da família, das empresas e de toda a sociedade - sem que seja
necessário sermos pagos para dormir.

11 de Julho
Diálogos da Psicologia sobre Teatro
LISBOA, SEDE DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES

4 de Setembro
Comemorações do Dia Nacional do Psicólogo
25 de Setembro
Diálogos da Psicologia sobre Marketing
LISBOA, SEDE DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES

27 de Setembro
3º Encontro dos Psicólogos do Sul
LISBOA, AUDITÓRIO ALTO DOS MOINHOS

15 de Outubro
2º Encontro dos Psicólogos da Administração Local
LISBOA, AUDITÓRIO DA TORRE DO TOMBO | CO-ORGANIZAÇÃO COM CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

24 a 26 de Outubro
2º Congresso Regional dos Psicólogos dos Açores
TEATRO MICAELENSE, PONTA DELGADA

31 de Outubro
Diálogos da Psicologia sobre Direito
LISBOA, SEDE DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES

8 de Novembro
III Encontro Anual de Psicólogos do Norte
BRAGANÇA, LOCAL A DEFINIR

14 a 16 de Novembro
A Leader in Global Health: Psychology’s Role in Adressing
Climate Emergency
LISBOA, FUNDAÇÃO ORIENTE | CO-ORGANIZAÇÃO COM AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

28 de Novembro
Diálogos da Psicologia sobre Literatura
LISBOA, SEDE DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES

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

OPP na
Comunicação Social
Avaliações psicológicas atrasam
contratações
SIC Notícias - Edição da Noite | 28/03/2019

Comentários de Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP

Alguns portugueses esperam “mais
de quatro anos” por uma consulta
de psicologia. Ordem escreve carta
aberta a Marcelo

Por um meio ambiente com futuro
para nós... e não só
Observador | 05/06/2019

Artigo de Opinião de Francisco Miranda

...

Expresso | 16/04/2019

Rodrigues, Bastonário da OPP

Psicologia e Sociedade?

Psicólogos debatem sexologia

Artigo de Opinião de Sofia Ramalho,

Ordem dos Psicólogos lamenta
esperas acima de quatro anos para
consultas

Vice-Presidente da OPP

Diário de Notícias | 16/04/2019

...

...

Para uma cobertura universal da
saúde

Da legislação à acção, o comportamento humano

Observador | 07/04/2019

Jornal Económico | 22/05/2019

Síndrome - Afinal a OMS não acha
que o “burnout” seja doença mas
quer mais saúde no trabalho

Artigo de Opinião de Francisco Miranda

Artigo de Opinião de Francisco Miranda

Público | 08/06/2019

Rodrigues, Bastonário da OPP

Rodrigues, Bastonário da OPP

...

...

Qualquer um pode vir a ter doenças mentais

Psicólogos com propostas para
evitar “burnout”

Observador | 07/04/2019

Jornal de Notícias | 29/05/2019

Quando ser mais competitivo não
passa só por carregar num botão
ou... a ética e o negócio!

Sábado | 05/04/2019

...

...

...

...

Diário As Beiras | 06/06/2019

Artigo de Opinião de Francisco Miranda

Jornal Económico | 12/06/2019

Rodrigues, Bastonário da OPP

Artigo de Opinião de Francisco Miranda
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Rodrigues, Bastonário da OPP

Destacamos algumas das notícias publicadas nos meios de Comunicação Social promovidas pela Ordem dos
Psicólogos Portugueses

•• PUB
PUB

FALTA DE
PRESENÇA?
OU FALTA DE
MOTIVAÇÃO?

Na primeira edição, 253 escolas aproveitaram esta oportunidade!
Até 30 de Setembro candidate a sua escola ao Selo “Escola SaudávelMente”
2019/2021 em www.escola saudavelmente.pt
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A SUA ESCOLA EMPENHA-SE NA PROMOÇÃO
DA SAÚDE PSICOLÓGICA ESCOLAR?
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“A sociedade começa a entender o
papel que o comportamento desempenha
no desenvolvimento e gestão da diabetes”
E N T R E V I STA
DUARTE ZOIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO OPP

Suzanne Bennett Johnson, Doutorada em Psicologia Clínica e investigadora na área da diabetes, deu uma entrevista à PSIS21 à margem
de Workshop Premium promovido pela Ordem
dos Psicólogos Portugueses, ao abrigo de um
programa de intercâmbio com a American
Psychological Association.

gos são e estão devidamente preparados para lidar com estas con-

De que forma os psicólogos podem trabalhar na área
da diabetes?

Infelizmente, só agora é que a sociedade começa a entender o im-

Os psicólogos têm muito a contribuir para a prevenção da diabe-

provedores de saúde mental, e não como provedores de saúde.

dições psicológicas, embora o seu diagnóstico e tratamento sejam
complicados pela diabetes comórbido do paciente.

E as sociedades já têm conhecimento suficiente para
perceber que a diabetes está invariavelmente relacionada com questões comportamentais e que os psicólogos são os “especialistas” no comportamento humano?

portante papel que o comportamento desempenha no desenvolvimento e gestão da diabetes. Os psicólogos têm sido vistos como

...

tes e o acompanhamento das pessoas que já têm esta doença. De
acordo com os estudos, as mudanças no comportamento do estilo
de vida, com foco na dieta e exercício, podem prevenir a diabetes
em pessoas com excesso de peso e com risco de contrair a doença.
Os psicólogos são “treinados” para ajudar as pessoas com excesso
de peso a adquirir um estilo de vida mais saudável. Mesmo pequenas quantidades de perda de peso - na faixa de 5 a 10% - podem

O comportamento do paciente ou o bem-estar
psicológico têm sido tratados como algo separado
do bem-estar físico do paciente

...

ajudar a prevenir a doença na população em risco e melhorar a
saúde e estilo de vida das pessoas que já têm diabetes.

Consequentemente, muitos pacientes não receberam os cuidados

Mas os psicólogos podem actuar na parte da “gestão”
da doença por parte do paciente?
Sim, sem dúvida. Os psicólogos também podem ajudar as pessoas
com diabetes a gerir a sua doença de forma mais eficaz. Refira-se
que a diabetes é uma doença difícil de ser gerida, uma vez que

psicológicos necessários...

O trabalho interdisciplinar e a formação de psicólogos
nessa área específica são decisivos para mudar o actual
paradigma?

implica muitas tarefas diárias por parte do paciente, como o uso de

Recentemente, têm vindo a ser desenvolvidos modelos de cuidados

medicação, a monitorização de glicose no sangue, a atenção que é

de saúde interdisciplinares centrados no paciente. No fundo, os

necessária dar relativamente às questões relacionadas com a dieta

pacientes passam a ser atendidos por uma equipa de profissio-

e exercício e a comunicação regular com os profissionais de saúde.

nais que inclui conhecimentos em saúde mental e comportamental.

...

“Importa sublinhar que as intervenções
psicológicas têm ajudado as pessoas a
melhorar (...) a sua qualidade de vida com
diabetes”

...

Neste contexto, importa sublinhar que as intervenções psicológicas
têm ajudado as pessoas a melhorar esta gestão e, consequentemente, a sua qualidade de vida com diabetes, enquanto reduzem o
risco de complicações (doenças cardíacas, doenças renais, doen-

Desta forma, todas as preocupações do paciente são abordadas de
uma forma significativa e integrada. No entanto, para os psicólogos
trabalharem nessas equipas, eles precisam entender a diabetes e
como isso afecta o bem-estar físico e psicológico do paciente. Eles
precisam de aprender a funcionar como um membro da equipa,
coordenando o seu trabalho com o conhecimento de outras disciplinas da equipa. Os Psicólogos precisam de conduzir as suas
avaliações e intervenções de formas diferentes, e não se limitar à
hora terapêutica de 50 minutos. A avaliação e as intervenções podem ser conduzidas comummente como parte da visita do paciente
ao tratamento da diabetes. Embora mais sessões de terapia padrão
de 50 minutos possam ser úteis em alguns casos, as intervenções
mais breves dentro do contexto da visita regular do paciente ao
tratamento da diabetes podem ser igualmente eficazes.

associada a várias comorbidades psicológicas. Resumidamente,
podem verificar-se casos de depressão, stress associado às exigências diárias da gestão da doença, transtornos de ansiedade,
transtornos alimentares e condições neurocognitivas. Os psicólo-

Para saber quais as próximas formações premium, visite
o site www.valorizar.me
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ças oculares, amputações de membros). A diabetes também está

Integrar a Vida Pessoal e a
Vida Profissional
Um dos grandes desafios da vida adulta
TEXTO DE
ANDRESA OLIVEIRA, GABINETE DE ESTUDOS OPP

Os papéis sociais (pessoais e profissionais) que desempenhamos são essenciais na nossa vida, proporcionando-lhe não só significado e estrutura, mas
também definindo quem somos, o que fazemos, com
quem nos relacionamos, o que pensamos, o que sentimos e como usamos o tempo.

ponentes: o tempo dedicado, o envolvimento e a satisfação quer com
a vida pessoal/familiar, quer com a vida profissional.
O EVPP não significa atribuir o mesmo número de horas ou a
mesma importância às vidas pessoal e profissional. Também não
corresponde simplesmente à ausência de conflito entre ambas as
dimensões. Porém, relaciona-se com a medida em que a vida profissional se torna mais fácil devido às experiências, competências

As transformações na organização do trabalho e das relações la-

e oportunidades ganhas, proporcionadas ou desenvolvidas na vida

borais, a emergência de ferramentas tecnológicas que nos podem

pessoal (ou vice-versa).

fazer sentir sempre conectados, a pressão exercida pela cultura
economicista vigente, juntamente com as mudanças nas estruturas sociais e familiares da sociedade contemporânea, têm gerado dificuldades acrescidas a uma já complexa gestão destes
diferentes papéis, causando conflitos e tensões em ambos os
contextos, cujas consequências negativas são claramente expressas nos resultados da investigação (e.g., problemas de Saúde Física e Psicológica, menor bem-estar e satisfação com a
vida, níveis mais elevados de stresse e exaustão emocional).

...

Quem não teve já telefonemas e emails
de trabalho a interromper um momento
em família? Quem não tratou de assuntos
pessoais durante o horário de trabalho? Entre
responsabilidades profissionais e familiares,
quem já não se sentiu sem tempo para si
próprio?

...
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Por tudo isto, nos últimos anos, tem sido atribuída especial importância à necessidade de promover o Equilíbrio entre a Vida Pessoal
e a Vida Profissional (EVPP). Contudo, esta expressão não tem uma

...

“Todos desejamos ter uma boa qualidade de
vida. Na verdade, podemos pensar o Equilíbrio
entre a Vida Pessoal e a Vida Profissional
como um dos principais desafios (e tarefas
desenvolvimentais) da idade adulta.”

...

É claro que políticas (públicas) e práticas laborais são fundamentais na promoção e na facilitação do EVPP. Há inúmeras evidências científicas de que estas podem trazer diversos benefícios, não
só para os colaboradores (e.g., diminuindo os níveis de stresse e a
dificuldade de gestão da vida familiar1), mas também para os empregadores (e.g., aumento da produtividade ou retenção de talentos2), a
Economia e a Saúde das comunidades. Mas também é de sublinhar
o nosso papel, os nossos comportamentos, a forma como cada um
de nós faz a gestão do seu EVPP. O EVPP é uma construção que
começa (e acaba) no indivíduo, não na organização onde trabalha.
O EVPP não diz respeito só às mulheres ou àqueles que são Cuidadores. Todos desejamos ter uma boa qualidade de vida. Na verdade,
podemos pensar o EVPP como um dos principais desafios (e tarefas desenvolvimentais) da idade adulta.

definição universal. Em termos gerais, traduz um estado de satisfação e bem-estar com todas as dimensões da vida e inclui três com-

E não são obrigatórias mudanças dramáticas (não precisamos de

ir viver para um monte no Alentejo) ou nunca
mais trabalhar horas extra. Podemos, por exemplo, adoptar uma cultura

not long”

“work smart,

(a ciência comprova que mais

horas de trabalho nem sempre equivalem a maior
produtividade). Podemos negociar a flexibilidade
de horário, a gestão de um banco de horas ou a
realização de um horário concentrado. (A lei portuguesa permite várias formas de conciliar a vida
pessoal e profissional, embora o seu desconhecimento ou o medo de represálias possa contribuir
para que não as utilizemos). Podemos falar com
os colegas sobre as dificuldades e estratégias que
utilizamos. Podemos priorizar tarefas e papéis em
função dos nossos objectivos a longo-prazo.

...

“E não há uma receita certa
para integrar as vidas pessoal
e profissional, para construir
um estilo de vida sustentável.
Há a nossa maneira, as nossas
escolhas e esforços, as nossas
prioridades e ambições, a nossa
felicidade”

...

O EVPP não é estático, é diferente para cada um
de nós, em diferentes momentos da nossa vida.
Encontrar um EVPP exige ponderar múltiplos
factores, é um trabalho contínuo e dinâmico, um
“work in progress”. E não há uma receita certa
para integrar as vidas pessoal e profissional,
para construir um estilo de vida sustentável. Há
a nossa maneira, as nossas escolhas e esforços, as nossas prioridades e ambições, a nossa
felicidade.

Referências:
1

Fine-Davis, M. (2005). Work Life Balance of Working

Parents: Four Country Comparative Study. Equality
Organization for Economic Co-Operation and Develo-

pment (OECD) (2003). Babies and Bosses: Reconciling
Work and Family Life, Austria, Ireland and Japan. Volume 2. OECD: Paris.
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News, 12-15.
2

“Trilhos da Psicologia”
nos Açores

Reunião com Presidente da
C. M. Angra do Heroísmo
e Vice-Presidente da C. M.
Ribeira Grande

- 26 e 27 de Março -

Visitas: APERCIM,
Campus Neurológico
Sénior e Externato de
Penafirme

Reunião com a Directora
Regional do Emprego e
Qualificação Profissional

TRILHOS
DA

PSICOLOGIA

EM

PORTUGAL

Reunião com psicólogos
da “Barragem” e dos
Concelhos de Oeiras e
Cascais
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Nos meses de Março e Maio realizaram-se três
edições dos “Trilhos da Psicologia”, desta vez nos
Açores, nos concelhos de Mafra e Torres Vedras,
e nos concelhos de Oeiras e Cascais.
Fortemente participada, esta iniciativa
proporcionou, uma vez mais, momentos de
partilha de experiências e realidades em diversos
contextos profissionais e permitiu fazer um
balanço da prestação de cuidados de psicologia.

Reunião com Responsável
de RH da Nestlé e Netjets

“Trilhos da Psicologia”
em Mafra e Torres Vedras
- 28 e 29 de Março -

Coluna da
Provedora do
Psicólogo
Júnior
Bárbara Coelho
Alguns

Psicólogos

Juniores

têm

manifestado

preocupação face à possibilidade de as entidades

Reunião na IPSS Centro
Social e Paroquial Nossa
Srª Da Luz

não autorizarem a frequência da Formação Inicial do
Psicólogo Júnior durante o período previsto para a

Câmara Municipal de
Mafra

conclusão dos seus estágios profissionais. Porém,
esse cenário não se coloca em momento algum. Ao
estabelecerem o Protocolo de Colaboração com a
OPP e ao aceitarem a Declaração de Compromisso
obrigatoriamente enviada aquando o início de um
Ano Profissional Júnior, as entidades de acolhimento
assumem legalmente com a Ordem o compromisso
de facilitar que o Psicólogo Júnior realize o curso
de formação associado ao estágio nas horas totais
previstas para a conclusão do mesmo.
É um dever das entidades receptoras do Ano Profissional
Júnior dispensar os seus estagiários para a realização
do curso de formação organizado e disponibilizado pela
Ordem, devendo o tempo de formação ser contabilizado
para efeito de horas não presenciais. Todavia, compete
ao Psicólogo Júnior estar atento ao calendário de
formações disponibilizado pela OPP e articular com a
entidade de acolhimento no sentido de definir o momento
mais oportuno para realizar a formação. As sessões
presenciais da Formação Inicial deverão ser programadas
de forma a que a sua frequência não interfira com o
cumprimento de outras actividades inerentes ao Ano
Profissional Júnior e com o funcionamento da entidade
receptora. Adicionalmente, o Psicólogo Júnior deverá
mobilizar esforços de modo a que o curso de formação

“Trilhos da Psicologia”
em Cascais e Oeiras
- 16 de Maio -

seja realizado o mais cedo possível no decurso do seu
estágio, a fim de poder aplicar na prática profissional os
conhecimentos adquiridos.
A calendarização do curso de Formação Inicial do
Psicólogo Júnior deverá privilegiar o entendimento
entre o estagiário, o Orientador e os responsáveis
da instituição de acolhimento. Contudo, o recurso ao
Espaço Psicólogo Júnior constitui uma opção para o
esclarecimento de dúvidas e/ou a procura de soluções,
particularmente quando esse entendimento não é
obtido.
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Reunião na Câmara
Municipal de Cascais

Técnico assina
protocolo importante
na área dos riscos
psicossociais

psicológica daqueles que trabalham no seio das organizações. Este
é um exemplo de boas práticas a ser seguido por toda a sociedade”.

OPP disponibiliza gratuitamente instrumento de
avaliação dos riscos psicossociais
Recorde-se que, no âmbito do lançamento da campanha “Healthy Workplaces – Locais de Trabalho Saudáveis” em 2015, a OPP
passou a disponibilizar gratuitamente a todos os seus membros o
COPSOQ II. Desde então, este instrumento de avaliação dos riscos
psicossociais nas organizações passou a encontrar-se disponível
para utilização dos psicólogos na área pessoal do site da OPP, tendo já sido utilizado por inúmeros psicólogos. Refira-se ainda que
pouco tempo após ter disponibilizado o COPSOQ II, a OPP lançou
a possibilidade de utilização desta importante ferramenta a grupos.

...

“Esta será uma primeira de várias iniciativas
de colaboração (entre o Instituto Superior
Técnico) com a Ordem dos Psicólogos
Portugueses”

- Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior
Técnico
O Instituto Superior Técnico (IST) e a Ordem dos
Psicólogos Portugueses (OPP) assinaram um protocolo histórico, que irá permitir àquela organização
apostar no conhecimento das ciências psicológicas e
no trabalho desenvolvido pelos psicólogos na avaliação e trabalho na área da prevenção e intervenção
em riscos psicossociais junto dos colaboradores do
IST.
De acordo com Arlindo Oliveira, Presidente do IST, “este protocolo
é relevante porque permite ao Instituto Superior Técnico analisar

...

Esta iniciativa da OPP insere-se numa perspectiva de capacitar e
fornecer recursos e ferramentas aos psicólogos para a promoção
da avaliação e intervenção psicológica nas organizações, e pretende
ser mais um passo determinante na afirmação do papel dos psicólogos nestes contextos. Paralelamente, revela o espírito de cooperação
entre a OPP e as universidades na área da investigação, dado que
esta iniciativa resulta de uma parceira com a equipa da Universidade
de Aveiro que aferiu o instrumento para a população portuguesa.

questões de qualidade e de ambiente de trabalho, nomeadamente a
existência de riscos do foro psicológico entre os seus colaboradores.
E neste aspecto, o know-how e o conhecimento da Ordem dos Psicólogos Portugueses, assim como a metologia que existe e já foi seguida,
permite realizar este estudo dos riscos psicossociais de forma mais
simples e objectiva”. “Esta será uma primeira de várias iniciativas de
colaboração com a Ordem, uma vez que existem uma série de questões, algumas criadas outras potenciadas pela tecnologia, que poderão
ter relações importantes com a área de actividade onde a Ordem dos
Psicólogos Portugueses actua”, concluiu.
Já Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP, sublinhou que
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“é sempre um momento bastante importante quando uma instituição
como o Instituto Superior Técnico decide avançar com um plano desta
natureza, com vista à prevenção dos riscos psicossociais dos seus
colaboradores”, adiantando ainda que este “é um sinal de que a sociedade está cada vez mais a reconhecer a importância de agir na saúde

TEXTO DE DUARTE ZOIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO OPP

É possível
ser feliz
a trabalhar?

Sente que as organizações já
começam a aceitar e compreender
cada vez mais o trabalho
desenvolvido pelos psicólogos?

país beneficia com isso, ao contribuirmos

As

vez

mostrado que por cada Euro investido

mais conscientes da importância e da

em prevenção dos riscos psicossociais e

indispensabilidade dos psicólogos. Algumas

promoção da saúde mental no trabalho, o

empresas já não concebem a sua actividade

retorno é de 13,62€.

Organizações

estão

cada

para o aumento de uma população activa
saudável, estamos a contribuir para
redução das doenças e das baixas na
Segurança Social. A investigação tem

sem a colaboração do psicólogo. Os
psicólogos contribuem indiscutivelmente
para o desenvolvimento das Organizações
seja através do recrutamento e selecção
(dotando as empresas de capital humano),

Director do Programa de Promoção
da Saúde Mental nos Locais de
Trabalho da OPP
E N T R E V I S TA D E D U A R T E Z O I O

seja através da formação e desenvolvimento
de competências e talentos, nos estudos
de clima e de satisfação, na avaliação de
desempenho, seja no coaching ou no apoio
estratégico do marketing, da publicidade

Na sua opinião, qual o papel do
programa da OPP na área dos
riscos psicossociais e o que tem
desenvolvido?
O Programa desenvolvido pela OPP,
para além de ser totalmente inovador,
porque nenhuma outra Ordem europeia

e dos estudos e mais recentemente na
construção de locais de trabalho saudáveis.
Não temos dúvidas de que os psicólogos
acrescentam valor às Organizações.

De que forma é que os psicólogos
poderão tornar as organizações
mais saudáveis… e rentáveis?
Em primeiro lugar fazendo o diagnóstico

poder político, das empresas e da opinião

da realidade das Organizações a esse

pública, para a importância dos riscos

nível. Hoje os psicólogos dispõem de

psicossociais e da prevenção dos mesmos,

uma ferramenta gratuita no site da

a disponibilização gratuita aos psicólogos

OPP (COPSOQ II) que lhes permite

de um questionário para avaliar os riscos

conseguirem esse objectivo. Para além

(COPSOQ II) e formação em prevenção

disso, a OPP disponibiliza uma formação

primária destes riscos e a criação de um

em prevenção dos riscos psicossociais,

prémio que distingue Organizações que

que prepara os psicólogos para montarem,

se destacam por serem locais de trabalho

em qualquer Organização, um programa

saudáveis.

de

prevenção

primária

dos

riscos

psicossociais.
riscos psicossociais na ordem do dia neste

Ao contribuirem para a construção de

país. Graças às acções desenvolvidas

locais de trabalho saudáveis, para a

(conferências em todo o país, as edições

redução dos riscos psicossociais, do

do prémio Locais de Trabalho Saudáveis,

stress e a prevenção do burnout, os

as

psicólogos estão a contribuir para que

grupos

bem os custos elevados deste problema,
quer em termos do sofrimento das

empresas

perdas

de

produtividade,

aumento

de acidentes de trabalho, etc..., Mas
infelizmente têm pouca coragem para
mudar a legislação e até, fazer aplicar a
existente.
Em Portugal os índices de stress, de
burnout, de ansiedade e de depressão
têm vindo a aumentar significativamente,
tornando-nos num dos países europeus
com taxas mais elevadas de doença
mental, veja-se os estudos do Prof.
Caldas de Almeida de 2013 e de 2016. De
acordo com os dados dos Infarmed, em
2017, os portugueses compraram 10,6
milhões de embalagens de ansiolíticos e
cerca de 8,4 milhões de embalagens de

A OPP, desde 2014, colocou a questão dos

ministros,

este problema. Os políticos conhecem

medicamentos, absentismo, presentismo,

3 grandes pilares: a sensibilização do

com

lentidão e pouco empenho em resolver

pessoas, dos custos da saúde em baixas,

desenvolveu um programa idêntico, tem

reuniões

O nosso país tem mostrado alguma

parlamentares, confederações patronais

as

tenham

colaboradores

e sindicatos), a OPP conseguiu chamar a

mais saudáveis e mais produtivos, que

atenção para um problema muito sério e

erram menos, que têm menos acidentes

mostrar qual o contributo dos psicólogos

de trabalho, que se comprometem mais,

para a redução e controlo dos riscos

que têm menos absentismo e que se

psicossociais, do stress, da ansiedade, do

fidelizam à organização, reduzindo assim

burnout e da depressão.

o turnover. Mas também a economia do

antidepressivos, mais 427 mil do que no
ano anterior e quase o dobro da média
europeia.
No entanto, não há coragem para
enfrentar e resolver este problema, que
é uma ameaça para a saúde mental dos
portugueses e para a economia do país.

Pesquise este tema no
Repositório OPP
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Samuel Antunes

Acredita que caso nada seja feito
nesta área dos riscos psicossociais,
os actuais problemas (burnout,
aumento das taxas de presentismo
e absentismo, depressões…) irão
continuar a aumentar?

Entrevista a Teresa Espassandim, Membro da Direcção da OPP

“O Psicólogo do Trabalho pode ser
diferenciador na saúde ocupacional e ter
um impacto na sociedade e na economia”
E N T R E V I STA
DUARTE ZOIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO OPP

Numa altura em que o “burnout” e os riscos psicossociais ganham destaque nos órgãos de comunicação
social em particular e na sociedade em geral, a PSIS21 foi entrevistar Teresa Espassandim, membro
da Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), responsável por esta área e tentar perceber
qual o papel da OPP nesta temática.
A OPP tem vindo a desenvolver diversas iniciativas
na área dos riscos psicossociais. É uma aposta que
se irá manter?
Sim, é uma aposta que se irá manter, enquadrada numa Agenda
para a Prevenção e Promoção do Desenvolvimento das Pessoas e
para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Trabalhamos durante
mais de um terço da nossa vida e, agora, num mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) onde o paradigma do trabalho
se transforma insidiosamente, estando associado ao aumento dos
riscos psicossociais, somos confrontados com desafios tremendos
à saúde (física e psicológica) nas organizações. A ciência produziu
já relevante conhecimento acerca desta temática, pelo que o papel
da OPP passa agora por “traduzir” essas evidências científicas e
influenciar os diferentes interlocutores políticos e da sociedade civil,
de forma a que seja cada vez mais requisitado e acessível o contri-

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 18

buto da Psicologia e dos psicólogos.

Qual a importância dos protocolos assinados com
a CIP e principais associações sindicais?
O protocolo de cooperação que a OPP e a Confederação Empresarial
de Portugal (CIP) estabeleceram visa a concretização de actividades

que contribuam para desenvolver e difundir conhecimento e boas
práticas na área da saúde, designadamente da saúde mental, e a
sua ligação com o mundo do trabalho e o quotidiano empresarial.
A CIP, ao ter como associadas dezenas de entidades, que congregam organizações dos mais diversos sectores de actividade, é um
parceiro de relevo para o alcançar de propósitos de sensibilização
para a protecção da saúde nos locais de trabalho e de adopção de
boas-práticas para a prevenção e intervenção nos riscos psicossociais. Está em marcha a preparação de eventos conjuntos com
incidência em modalidades ao nível da prevenção primária, alertando-se para o retorno do investimento na saúde psicológica para os
colaboradores mas também para as organizações. Relembro que

...
Um local de trabalho saudável é aquele
em que todos os membros da organização
(empregadores, gestores e trabalhadores)
cooperam com vista ao melhoramento
dos processos de promoção da saúde, da
segurança e do bem-estar.

...

tidos políticos, de entre as quais, a necessidade de mudanças legislativas na área da saúde ocupacional.

A OPP continua a defender a criação do Psicólogo
do Trabalho?
Mantém-se não só a sua defesa como também um forte investimento
na procura de reconhecimento do papel do Psicólogo na área dos
Riscos Psicossociais. Observando as mudanças aceleradas transformadoras do mundo do trabalho, das profissões e do emprego,
cada vez mais os empregadores e os trabalhadores reconhecem a
necessidade de todos nos ajustarmos para que o trabalho continue
a poder ter a dimensão significativa na vida que hoje tem, sendo
promotor de realização pessoal, contributo para a comunidade e,
portanto, factor de coesão social. Julgamos que a acção da figura do
Psicólogo do Trabalho pode ser diferenciadora na saúde ocupacional
e ter um impacto fundamental na sociedade e na economia. Também
por este desígnio, a OPP tem disponibilizado instrumentos de formação aos Psicólogos responsáveis pela implementação de projectos
neste âmbito, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional
e afirmação.

...
“O papel da OPP passa por influenciar
os diferentes interlocutores políticos e
da sociedade civil, de forma a que seja
cada vez mais requisitado e acessível o
contributo da Psicologia e dos psicólogos”

...

Sabia que...?

A OPP disponibiliza gratuitamente a todos os seus

membros um instrumento de avaliação de riscos
psicossociais nos contextos laborais (COPSOQ II)? Se
for membro, visite a sua área pessoal do site OPP.

E o poder político, tem-se mostrado disponível
para colaborar com a OPP nesta temática?
A OPP fez várias rondas de reuniões com todos os Partidos Políticos
representados na Assembleia da República, sensibilizando-os para o
impacto dos factores psicossociais nas condições de trabalho e no
bem-estar dos trabalhadores assim como para o retorno do investimento em saúde psicológica nas organizações, tendo sido aprovada
por unanimidade uma Resolução da Assembleia da República (n.º
240/2018) de recomendação ao Governo tendente à implementação de medidas para minorar os riscos psicossociais e os problemas
-se também reuniões com os Parceiros Sociais (CGTP, UGT, CIP e
CCSP), sendo que esta temática foi ainda abordada na audiência com
o Presidente da República e com o Ministro do Trabalho, Emprego, Solidariedade e Segurança Social. Sentimos existir um nível de
concordância bastante elevado quanto à pertinência de se efectuarem alterações no domínio da legislação laboral. Na antecipação das
próximas eleições legislativas em Outubro, a OPP contribuirá com
propostas concretas para os programas eleitorais de todos os par-

Leia a Resolução
da Assembleia
da República
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de saúde psicológica no trabalho. Complementarmente, realizaram-

Sindicatos e associações de empregadores
juntos numa preocupação

Arménio Carlos

Secretário Geral da CGTP-IN

António Saraiva

Presidente da Confederação Empresarial de Portugal

1.Qual a importância das questões relacionadas com a saúde psicológica no trabalho?

Imprescindíveis, tendo presente a generalização da precariedade, a

Como a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) há muito de-

intensificação dos ritmos de trabalho, o assédio e condicionamento

fende, a prevenção de riscos profissionais constitui o melhor e, tal-

da efectivação dos direitos individuais e colectivos, a desregulação

vez, o caminho mais eficaz para se obter uma redução progressiva

dos horários e a conflitualidade que gera com a vida pessoal e fami-

e significativa do número de acidentes e doenças profissionais, onde

liar, a depreciação das profissões e conteúdos funcionais, o aumento

se incluem situações relacionadas com a saúde psicológica dos tra-

do número de assalariados afectados por problemas de saúde de

balhadores.

ordem psicológica.

sua opinião, uma aposta na saúde psicológica dos colaboradores aumenta a
2.Naprodutividade
e satisfação dos trabalhadores?
A saúde psicológica dos trabalhadores é indissociável da melhoria das

As questões relacionadas com a saúde psicológica no trabalho, as-

suas condições de trabalho e de vida do reconhecimento e valoriza-

sim como muitas outras associadas à segurança e saúde no trabalho,

ção das suas qualificações e competências, e da sua intervenção nas

assumem grande importância para as empresas, dado que influem,

empresas e na sociedade. Estes são entre outros requisitos que con-

directa ou indirectamente, na competitividade das organizações e na

tribuem para a auto-estima e o bem-estar dos trabalhadores e das

vida das pessoas.

suas famílias, o aumento da produtividade das empresas e a redução
dos encargos do Estado com a saúde das pessoas. Há pois que investir mais na prevenção para salvaguardar a saúde dos trabalhadores,
reduzir o absentismo, criar ambientes de trabalho saudáveis, garantir
o aumento da produtividade e assegurar o desenvolvimento do país.

3.O que a sua organização tem feito nesta área?

Reivindicando junto do Governo para que reconheça a importância

Há muito que a CIP está atenta a estas matérias e intervém nas mes-

da intervenção dos psicólogos na área da medicina no trabalho e no

mas. Por exemplo, ao nível europeu, sublinha-se que a CIP participou

acompanhamento da saúde psicológica dos trabalhadores nos locais

nas negociações que levaram à celebração pelos Parceiros Sociais

de trabalho. Uma intervenção articulada com as restantes áreas da

Europeus (BUSINESSEUROPE – Confederação Europeia de Empre-

saúde laboral, mas cujo exercício deve ser assumido com total autono-

sas, CES – Confederação Europeia de Sindicatos, CEEP – Centro

mia face às administrações das empresas. Uma intervenção centrada

Europeu de Empresas com Participação Pública e/ou de Interesse

na prevenção e dignificação dos trabalhadores.

Económico Geral, e UAPME – Associação Europeia da Pequenas e
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Médias Empresas) do Acordo Voluntário sobre Stresse Relacionado
com o Trabalho, em 2004. Ao nível nacional, estas matérias também
têm sido discutidas e concertadas, por exemplo, nas duas Estratégias
Nacionais de Segurança e Saúde no Trabalho.
Cumpre, igualmente, sublinhar, o papel da Confederação na sensibilização da sua estrutura associada.

(Ciber)Espaço:
A última fronteira
Advento da Saúde
Ocupacional Digital
TEXTO
E D I T E Q U E I R O Z , E S PA Ç O P S I C Ó L O G O J Ú N I O R O P P

Desde o estabelecimento do conceito e objectivos dos serviços de

ramentas eSaúde aplicadas ao contexto de trabalho – debatidos por

Saúde Ocupacional (pela Organização Internacional do Trabalho e

especialistas de diferentes áreas (psicólogos, médicos, nutricionistas,

Organização Mundial de Saúde na década de 50) que os aspectos

etc. (Jiménez & Bregenzer, 2018) – sugerem que estas promovem

psicossociais têm vindo a ganhar relevância, com especial enfoque

o envolvimento dos trabalhadores, oferecendo, por exemplo, a possi-

nas consequências do stress ocupacional na saúde física e mental.

bilidade de anonimato e de feedback individualizado. Adicionalmente,

Entendendo a saúde global dos trabalhadores como património institu-

podem representar para as organizações uma alternativa sustentável

cional e a Saúde Ocupacional como apoio à preservação e melhoria da

às metodologias tradicionais de prevenção e intervenção em contexto

capacidade de trabalho, está também no interesse dos empregadores

de Saúde Ocupacional.

a adopção de uma cultura organizacional preventiva dos riscos psicossociais, valorando a concepção e manutenção de locais de trabalho
saudáveis.
Os contributos da Psicologia para a Saúde Ocupacional originaram, a
partir do final dos anos 80, uma nova área orientada para a aplicação
da ciência psicológica na protecção da saúde e bem-estar dos trabalhadores. Paralelamente, com a imersão das tecnologias digitais em
todos os domínios da vida (o trabalho não é excepção), a tecnologia e
a Internet têm vindo a ser incorporadas nas abordagens psicológicas,

...

“O campo da Saúde Ocupacional Digital
é ainda muito recente e exige investigação,
impondo necessariamente estreitas sinergias
entre a Psicologia e outras áreas da Saúde”

...

e consequentemente, o impacto na área da Saúde Ocupacional não

Adicionalmente, a investigação deverá extravasar estas ciências e in-

tardou a fazer-se sentir. Os recursos tecnológicos aplicados à Saúde

corporar as áreas da Informática, Engenharia de Software ou Econo-

Ocupacional começam a despontar enquanto uma das mais promisso-

mia. As primeiras poderão facultar enormes contributos na avaliação

ras abordagens à Saúde nos locais de trabalho.

dos riscos psicossociais (questionários, smartphones, sensores) ou na
melhoria dos recursos baseados na Internet, favorecendo a persona-

Combinando os contributos da Psicologia da Saúde Ocupacional e da

lização das intervenções e contribuindo para uma compreensão mais

Saúde Mental Digital, a Saúde Ocupacional Digital pode ser definida

ampla do comportamento dos trabalhadores. Os estudos económicos,

como a promoção e manutenção do bem-estar físico, mental e social

por seu turno, poderão fornecer informações valiosas sobre a relação

dos trabalhadores com recurso a ferramentas tecnológicas (Lehr et al.,

custo-benefício na perspectiva do empregador, os efeitos das ferra-

2016). Inteiramente nova, esta área abrange uma ampla variedade de

mentas da Saúde Ocupacional Digital no absentismo/presentismo e

abordagens digitais (eSaúde) e móveis (mSaúde) – intervenções ba-

facilitar a tomada de decisão sobre investimento em eSaúde. É (mais)

seadas na Internet, aplicações de telemóvel (m-health), redes sociais,

um dos caminhos a trilhar pelos Psicólogos no admirável novo mundo.

jogos sérios/ gamificação, realidade virtual (vSaúde) ou atendimento
podem apoiar a promoção de locais de trabalho saudáveis, permitindo
a gestão de grupos e fluxos de informação, grupo, processos de avaliação, desenvolvimento de intervenções e avaliação de resultados. A
combinação dos processos de criação de locais de trabalho saudáveis
e as tecnologias parece potenciar a motivação e interesse por parte
dos envolvidos. Vários estudos-piloto na avaliação da eficácia das fer-

Sugestão de Leitura

Jiménez, P. & Bregenzer, A. (2018). Integration of eHealth Tools in

the Process of Workplace Health Promotion: Proposal for Design
and Implementation. Journal of Medical Internet Research, 20(2).
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por videoconferência, telefone ou mensagem (Mohr et al. 2013) – que

O que faz um Psicólogo...
Na área da Saúde Ocupacional
de uma Instituição Pública?
E N T R E V I STA A
C R I S T I A N A M O R A I S , GABINETE DE MEDICINA DO TRABALHO DO IPO PORTO

Psicóloga Especialista em Psicologia
do Trabalho Social e das Organizações,
e com uma especialidade avançada em
Saúde Ocupacional, Cristiana Morais
esclarece-nos logo no início da conversa que o Sector da Psicologia da Saúde
Ocupacional do IPO Porto existe desde
2002 e que o Gabinete de Medicina do
Trabalho deste instituição pública conta com um psicólogo.

Como seria de esperar, abordei logo o facto do
IPO Porto ter conquistado o prémio da OPP,
“Healthy Workplaces 2016” (Grande Empresas mais de 250 colaboradores), questionando quais
eram as acções desenvolvidas no seu local de
trabalho na área dos riscos psicossociais e qual
o papel dos psicólogos neste processo. De forma muito objectiva, Cristiana Morais sublinhou
alguns pontos: “As acções desenvolvidas neste âmbito passam pela identificação, avaliação
e gestão de riscos psicossociais periódicas e o
acompanhamento dos subsequentes planos de
ação. Esta é a principal actividade do Psicólogo da Saúde Ocupacional, em sequência da qual
outro tipo de acções são definidas”. “Este profissional participa também, em colaboração com
o Gabinete de Medicina do Trabalho, em actividades de vigilância médica, nomeadamente com
atendimentos individuais em psicologia da saúde
ocupacional”, prosseguiu, sublinhando que “em
colaboração com os Gabinetes de Segurança e
Medicina do Trabalho, efectua o acompanhamento psicossocial dos trabalhadores em processos de reintegração profissional, aquando do
seu regresso ao trabalho com incapacidade, e
após ausência prolongada por acidente de trabalho ou doença profissional”.
“E no que diz respeito às questões relacionadas com a formação e informação nesta área?”,
questionei. “De facto, o Psicólogo da Saúde Ocupacional tem igualmente um papel importante na
educação, formação e informação dos traba-
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lhadores no domínio dos riscos psicossociais, e

“Nesta edição da PSIS21, convidámos
Cristiana Morais do Gabinete de
Medicina do Trabalho do IPO Porto para
nos falar sobre riscos psicossociais, saúde
ocupacional e qual a importância do
psicólogo neste contexto.”

por isso, neste sentido, participa activamente no
levantamento de necessidades de formação institucional, em sequência do qual coordena e organiza ações de formação no âmbito dos riscos
psicossociais”, esclareceu, não interrompendo
o seu raciocínio: “Integra, também o conteúdo
funcional do Psicólogo da Saúde Ocupacional
a coordenação e organização de atividades de
promoção da saúde no local de trabalho, tais

...

como, o programa da ginástica laboral, o programa caminhadas,
realização de protolocos com ginásios, organização de aulas de
yoga, de diversos workshops de alimentação saudável, técnicas de
respiração, entre outras iniciativas”. “Mas para completar esta resposta, creio ainda ser necessário salientar que o Psicólogo participa
também no planeamento de iniciativas, nomeadamente workshops
e conferências, relacionadas com a promoção da conciliação trabalho/família”, destacou.

Imediatamente perguntei sobre como é que articulam todo este
trabalho e qual a importância da multidisciplinaridade. E a resposta foi imediata e esclarecedora, dando a entender que não era a
primeira vez que respondia a esta questão: “Cabe ao Psicólogo da
Saúde Ocupacional, em colaboração com a equipa multidisciplinar
e multiprofissional em que está integrado (Gabinetes de Medicina
do Trabalho e Segurança no Trabalho), a coordenação, organização
e implementação destas acções”.
Explicado os pontos anteriores, decidi entrar num tema mais “delicado”: “É certo que ainda existem alguns obstáculos nas organizações no que a esta temática diz respeito, mas quais as principais
dificuldades de desenvolver este trabalho na área dos riscos psicossociais numa instituição pública?”. A resposta veio carregada
de segurança e firmeza: “O IPO Porto é um hospital, e como tal é
uma organização de elevada complexidade ao nível da organização,
gestão e funcionamento. Esta complexidade torna-se num desafio

...

“Implica uma dose de criatividade e uma
constante procura e experimentação de
estratégias para se actuar ao nível dos
riscos psicossociais”.

...

“Certo, mas dada essa complexidade de um hospital, é possível encontrar uma grande variedade de factores de riscos psicossociais,
e muitos deles particulares e específicos da área da saúde...” assinalei; “sim, o que implica a procura de um conhecimento constante
e abrangente a este nível”, retorquiu, clarificando ainda que “por
outro lado, os riscos psicossociais como riscos emergentes que
são, precisam de ser mais estudados e investigados, no sentido de
se homogeneizar procedimentos, metodologias, instrumentos de

“Esta atenção, demonstra preocupação
por parte da entidade patronal com o bemestar dos seus profissionais, ajudando-os a
aproveitar o seu potencial, a levar uma forma
de vida saudável e que proteja a sua saúde”

...

“Então”, tentei resumir eu, “acredita que um ambiente psicossocial
positivo promove o bom desempenho e o desenvolvimento pessoal,
bem como o bem-estar mental e físico dos trabalhadores, o que
se repercute na sua produtividade, certo?”; “exacto!”, respondeu
imediatamente.
No âmbito das minhas funções na OPP e na promoção do papel
dos psicólogos na área dos riscos psicossociais, tenho sentido que
existe um cada vez mais awareness dos colaboradores sobre estas
questões relacionadas com o trabalho que tem desenvolvido nesta
área. Desta forma, questionei a minha entrevistada se sentia esse
reconhecimento, especificamente, no IPO Porto. “Com o trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido desde 2002, a cultura de prevenção de riscos hospitalares, e em particular dos riscos psicossociais,
encontra-se bem enraizada na organização. De uma forma geral,
existe um reconhecimento positivo do trabalho desenvolvido pelos
Gabinetes de Segurança e de Medicina no Trabalho, onde se integra
o Sector da Psicologia da Saúde Ocupacional, com a solicitação
habitual da nossa intervenção nos serviços, a sua participação activa e interessada nas avaliações de riscos, presenças em acções
de formação e em iniciativas de promoção da saúde no local de
trabalho, sugerindo a sua confiança e reconhecimento no nosso
trabalho”, concluiu.

...

“Os riscos psicossociais como riscos
emergentes que são, precisam de ser mais
estudados e investigados, no sentido de se
homogeneizar procedimentos, metodologias,
instrumentos de avaliação e medidas de
intervenção adequadas e eficazes”

...

avaliação e medidas de intervenção adequadas e eficazes”.

da entrevista e falarmos não especificamente do IPO Porto, mas de
forma mais global. “Na sua opinião, uma aposta na saúde psicológica dos colaboradores aumenta a produtividade e satisfação dos
trabalhadores?” “As instituições baseadas na qualidade devem estar atentas aos seus colaboradores a todos os níveis, proporcionar-lhes condições de segurança e saúde no trabalho, e oportunidades
de promoção da saúde.

Sabia que...?
brevemente, a OPP irá lançar a terceira edição do

selo/Prémio Healthy Workplaces - Locais de Trabalho
Saudáveis? Visite o site www.healthyworkplaces.pt

TEXTO DE DUARTE ZOIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO OPP
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Nesta altura, achei que era o momento certo para mudar o ângulo

Parecer da Comissão de Ética
Acesso a Materiais de Avaliação
Psicológica por parte de não psicólogos

A Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos Portugueses, em reunião ordinária do dia 23 de Julho de
2016, entendeu elaborar um parecer a propósito dos pedidos de acesso a materiais de provas psicológicas
por parte de não psicólogos, sejam eles clientes, agentes judiciais ou outros, na sequência de um pedido de
esclarecimento por parte da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).
Este parecer não visa arbitrar nenhuma questão concreta, mas ape-

à natureza da avaliação psicológica e ao princípio da competência,

nas pronunciar-se sobre algumas questões genéricas tidas como

bem como o Parecer nº. 1O/CEOPP/2015 sobre Avaliação Psicoló-

relevantes na prática da Psicologia e absolutamente distintivas das

gica Forense.

práticas de outros profissionais.
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Em momento algum, porque não é esse o objectivo de uma ComisComo ponto prévio, não pode esta Comissão deixar de fazer refe-

são de Ética, bem como por desconhecimento sobre todos os dados

rência ao Código Deontológico da OPP como base para a resposta às

que seriam necessários, este Parecer pretende constituir-se como

questões entretanto colocadas, nomeadamente no que diz respeito

um reparo a qualquer situação concreta.

Considerando que:

Somos de parecer que:

›› Os Psicólogos exercem a sua actividade de acordo com os pres-

›› Um processo de avaliação psicológica obedece a procedimentos

supostos técnicos e científicos da profissão, tendo na sua base uma

específicos que implicam (1) a competência para escolher os instru-

formação pessoal adequada e uma constante actualização profis-

mentos apropriados ao objectivo da avaliação, (2) o conhecimento

sional de forma a atingir os objectivos da intervenção psicológica;

e a experiência ao nível da aplicação e da cotação dos instrumentos
seleccionados e (3) a competência para interpretar e integrar os

›› A Psicologia é uma profissão reconhecida e organizada. Os seus

resultados de uma forma útil e compreensiva;

profissionais prestam um importante serviço ao público e à sociedade, mantendo para tal um alto grau de conhecimento e habilitações

›› Os relatórios de avaliação psicológica devem explanar a meto-

decorrentes de um processo educativo e formativo, formando uma

dologia seguida, os resultados obtidos e o raciocínio subjacente e a

comunidade capaz de regular essa mesma profissão;

base factual das opiniões e conclusões emitidas, devendo as provas
utilizadas ser identificadas pelo seu nome, versão, categoria a que

›› A avaliação psicológica é um acto exclusivo da Psicologia e um

pertencem, e o que visam avaliar;

elemento distintivo da autonomia técnica dos Psicólogos relativamente a outros profissionais;

›› Neste contexto, a linguagem a utilizar deve ser cuidada, rigorosa e objectiva, de forma a evitar a possibilidade de interpretações

›› A avaliação psicológica resulta da interpretação dos resultados

erradas;

dos instrumentos utilizados em função de um conjunto de variáveis como sejam o objectivo da avaliação, variáveis que os testes

›› O sujeito avaliado, ou quem de direito, pode pedir esclarecimen-

implicam, características da pessoa avaliada (incluindo diferenças

tos complementares, seja sobre dimensões não abordadas no rela-

individuais - linguísticas, culturais ou outras) e situações ou contex-

tório, seja em relação a dimensões não inteiramente esclarecidas;

tos que podem reduzir a objectividade ou influenciar os juízos formulados, pelo que apenas podem ser levados a cabo por psicólogos

›› Todos os psicólogos reconhecem o direito dos seus clientes a

qualificados com base em formação actualizada, e em experiência

obterem uma segunda opinião, pelo que prestam toda a colaboração

e treino específico;

necessária nesse sentido, nomeadamente o envio ao colega dos materiais necessários para uma adequada interpretação dos resultados

›› Os instrumentos utilizados foram objecto de investigação cientí-

da avaliação psicológica;

fica prévia fundamentada e incluem estudos psicométricos relativos
à validade e fiabilidade dos seus resultados;

›› Será aos psicólogos, conhecedores das vertentes mais específicas de um bom desempenho, que compete a utilização, manusea-

›› O psicólogo deve saber identificar os dados e as fontes que o

mento e guarda dos materiais de avaliação psicológica, evitando a

levaram a chegar a determinada conclusão e explicar as hipóteses,

sua banalização e má utilização;

que sustentaram as suas conclusões;
›› A avaliação psicológica envolve a integração de informação obti-

›› A possibilidade de acesso a materiais resultantes da avaliação
psicológica por parte de não psicólogos coloca em causa a privaci-

da através de entrevistas, protocolos de testes, observação de com-

dade dos sujeitos avaliados, podendo suscitar resultados enviesa-

portamentos, dados fornecidos por fontes colaterais e documenta-

dos, e conclusões erróneas.

ção científica, entre outros;
›› Os instrumentos de avaliação psicológica devem ser protegidos

Lisboa, 23 de Julho de 2016

em relação à sua divulgação abusiva e potencial banalização;

Aprovado pela Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos
Portugueses

›› Fazem parte dos instrumentos de avaliação psicológica os questionários, folhas de resposta, manuais, materiais utilizados e tudo o

Mais pareceres em:

que for necessário para uma adequada utilização;

www.ordemdospsicologos.pt/etica_deontologia/pareceres

maior fiabilidade nas respostas da pessoa avaliada.
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›› As questões de privacidade são importantes para promover uma

Riscos & Desafio:
Programa de prevenção do consumo
de álcool e outras SPA’s no ensino superior *
AUTORIA

Carla Adriana Rocha e Gizela de Sousa Cardoso, Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
Dependências da ARS, Norte, I.P., Centro de Respostas Integradas do Porto Ocidental.

decisão, desenvolvimento de relações interpessoais positivas, etc.)
O Riscos & Desafios foi alvo de um estudo de avaliação de resulta
dos com o objetivo de validar a sua eficácia. O estudo incluiu um
desenho experimental, com grupo experimental e de controlo, com
medições pré, pós-teste e seguimento junto de 228 estudantes do

O Programa Riscos & Desafios foi desenvolvido para responder à

primeiro ano da Universidade do Minho. Os resultados demonstra-

necessidade de intervenção preventiva no âmbito dos comporta-

ram que o Programa Riscos & Desafios teve efeitos preventivos sig-

mentos aditivos e dependências (CAD) no contexto do ensino supe-

nificativos no grupo experimental quando comparado com o grupo

rior. Apesar da prevalência do consumo de substâncias psicoativas

de controle, tanto no consumo expresso de álcool (cerveja e bebidas

(SPA) aumentar com a idade e alcançar o seu pico na adultez pre-

espirituosas) como em variáveis mediadoras do uso de substâncias

coce, em particular aquando da transição da escola secundária para

psicoativas, especificamente ao nível da depressão e na dimensão

o ensino superior e no que se refere ao consumo de álcool (Becoña,

interpessoal das experiências académicas. Além disso, houve gan-

2010; Botvin e Griffin, 2007; Calado & Carapinha, 2017; Catalano et

hos evidentes no grupo experimental ao longo do tempo em dife-

al., 2012; Kirst et al., 2014), verificava-se em Portugal uma falta de

rentes variáveis: expectativas/motivações para o consumo de álcool

respostas preventivas estruturadas dirigidas a este contexto.

e cannabis, desregulação emocional (tensão e raiva), dimensões
pessoal e interpessoal das experiências académicas, autoestima e

O Riscos & Desafios é um programa de prevenção em CAD, com-

depressão (Rocha, C. A., 2015; Rocha, Becoña & Cardoso, 2018). A

preensivo e multicomponente de desenvolvimento de competências

eficácia encontrada com este inovador estudo no contexto do ensino

de vida, dirigido a estudantes do 1º ano do ensino superior. Facilitar

superior coloca um importante desafio aos decisores das áreas da

a adaptação e o sucesso do estudante no contexto universitário; pro-

saúde e da educação.

mover a construção de uma rede social de apoio entre os estudantes; desenvolver competências pessoais e interpessoais; promover
comportamentos de proteção e prevenir comportamentos de risco
para a saúde; promover a consolidação da identidade; diminuir as
taxas de abandono no primeiro ano de frequência universitária; reduzir a prevalência do consumo de substâncias psicoativas entre os
jovens e atrasar a idade do primeiro consumo; aumentar o nível de
informação/sensibilização sobre o álcool e os riscos associados ao
seu consumo; potenciar os fatores de proteção e diminuir os fatores
de risco em relação aos CAD e promover a adoção de estilos de vida
saudáveis, são alguns dos objetivos gerais do Programa.
O Programa R&D abrange um amplo leque de fatores de risco e de
proteção associados aos CAD específicos nesta população e comuns
a outros comportamentos de risco (e.g., insucesso escolar, delinquência, comportamentos sexuais de risco). O Manual do Riscos &
Desafios (Rocha, C. A., 2019) descreve as 8 sessões do programa
em que diferentes temas são abordados de forma dinâmica e inteIIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 26

rativa em contexto de grupo: o processo de adaptação à universi-

...

Atualmente a evidência mostra-nos que
a prevenção integrada nos currículos
escolares promove a saúde dos estudantes,
pode remover barreiras à aprendizagem e,
como tal, promover o sucesso académico.

...

A investigação revela que o uso de SPA e os fatores de risco e proteção associados predizem de forma significativa a performance
académica dos estudantes (Arthur et al., 2015; Arria et al., 2015).
Assim, a implementação de programas de prevenção promoverá
maior envolvimento dos estudantes com a vida académica e, consequentemente, melhorará as medidas institucionais de sucesso, tais
como as retenções e as graduações (Rocha & Becoña, 2017).

dade; saúde; comunicação; afeto; consumo de SPA, com especial
incidência no álcool; autonomia; identidade; integridade e desenvol-

O sucesso na validação do Programa Riscos & Desafios impulsionou

vimento de competências (e.g., competência interpessoal, regulação

a sua disseminação, verificando-se atualmente uma adesão muito

emocional, resolução de problemas, otimização do tempo, tomada de

positiva por distintas instituições de ensino superior. É necessário

• PUB

fomentar o investimento em intervenções preventivas no contexto
do ensino superior visto que a população universitária é um alvo
central para a prevenção dos CAD, quer porque os estudantes

The Psychologist:
Practice & R esearch Journal

apresentam um risco elevado para o consumo, quer porque se
verifica em algumas festas académicas e momentos de ócio e de
diversão universitária que o consumo de substâncias psicoativas
é elevado, sobretudo de álcool e cannabis.

*Resumo do artigo científico publicado na Revista Científica da
Ordem dos Psicólogos Portugueses, The Psychologist: Practice &
Research Journal (www.psyprjournal.com)
Nota: As autoras escrevem ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Revista científica
da Ordem dos
Psicólogos
Portugueses

A revista cientifica The Psychologist Practice and Research Journal oferece a possibilidade de pesquisar e
submeter trabalhos empíricos, de investigação experimental, ensaios clínicos, revisões sistemáticas de literatura, estudos de consenso, inquéritos ou estudos de
casos, em áreas como, psicologia clínica, organizacional, educacional, ciências sociais ou cognitivas, entre
outras.
A submissão de artigos deverá ser feita em língua inglesa e através do website da revista cientifica The Psychologist Practice and Research Journal (www.psyprjournal.com). A cada edição, havendo submissões, será
seccionado um artigo submetido em língua portuguesa tendo um apoio para a sua tradução profissional e
respectiva publicação em língua inglesa. A garantia de

Artigos partilhados até ao momento

qualidade do conteúdo estará a cargo de uma equipa
de editores e revisores, que irão também garantir a
novidade e o interesse dos artigos publicados. A equipa de editores, nacionais e internacionais, coordenada
por Osvaldo Santos (Editor Chefe), promete uma revisão alinhada com as normas mais actuais da produção
científica e com os princípios éticos mais exigentes, um
processo rápido de revisão e ainda acesso livre, permi-

Para que este seja um recurso de todos e
para todos, a OPP convida os leitores, autores e revisores a visitarem e a registarem-se no website da revista cientifca The Psychologist Practice and Research Journal
(www.psyprjournal.com), bem como a
consultar a chamada para a submissão de
artigos.
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tindo maior distribuição, visibilidade e citação.

O Psicólogo do Tráfego
TEXTO DE
RAQUEL RAIMUNDO, PRESIDENTE DA DRS E COORDENADORA DO GRUPO DE TRABALHO DA PSICOLOGIA DO TRÁFEGO DA OPP

O Grupo de Trabalho da Psicologia do Tráfego da OPP está em fase de

tentabilidade, ao turismo, às cidades inteligentes desencadeiam novos

conclusão da definição do “Perfil do Psicólogo do Tráfego”. Este perfil,

entendimentos das pessoas na relação com o meio em que se movem.

que abrange todos os contextos de mobilidade em que intervém (i.e.
rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo). No desenvolvimento

Paralelamente, a necessidade de formação nos vários níveis de

dos trabalhos, o Grupo apresentou um Simpósio no último Congresso

ensino e a actualização científica irão acompanhar os desafios dos

da OPP com contributos nos domínios da avaliação, formação e reabi-

Profissionais de Psicologia do Tráfego e a necessidade da sociedade

litação de condutores, a sua relação com a planificação das infra-estru-

contar com a sua colaboração. Desde o entendimento da relação da

turas e meio envolvente, bem como com os novos desafios emergentes

pessoa com os ITS (i.e. sistemas de transportes inteligentes, veículos

ao nível nacional e internacional.

elétricos e veículos autónomos, não esquecendo os modelos de mobilidade em veículos de duas rodas, bem como o comportamento dos

Mas quais os principais desafios inerentes à intervenção psicológica

peões, passando pelas campanhas de sensibilização sobre os perigos

neste domínio? Como principais desafios, enfrenta a necessidade de

associados aos factores de risco - p.e. álcool, drogas, velocidade,

definição clara da sua intervenção, a sua presença e reconhecimento

telemóvel, entre outros), os desafios são múltiplos e intergeracionais.

como disciplina científica enquadrada nas múltiplas estruturas e níveis
de ensino, bem como em contexto público e privado, reforçando o seu

Ter em conta os fatores ambientais, bem como colaborar e actuar na

reconhecimento enquanto especialidade da Psicologia. Os desafios são

planificação das infraestruturas, são áreas de intervenção já consoli-

múltiplos numa sociedade em permanente mudança onde a mobilidade

dadas e com grandes desafios emergentes na Psicologia do Tráfego.

se assume como fundamental e exige intervenções multidisciplinares

Actuar no campo da investigação, formação, sensibilização, avaliação

envolvendo vários actores e stakeholders.

e reabilitação com todos os intervenientes implicados nos cenários
de mobilidade serão seguramente desafios presentes e futuros que

Neste contexto, a intervenção do Psicólogo do Tráfego efectiva-se em

assentam na defesa das boas práticas e partilha de conhecimento ao

contextos públicos e privados, nos quais a sua intervenção se inscreve

nível nacional e internacional.

num enquadramento regulamentar que lhe confere poder e responsabilidades, legais e sociais, associadas às de carácter disciplinar, deontológico e profissional decorrentes do obrigatório respeito pelo Código
Deontológico dos Psicólogos Portugueses. Um dos principais desafios
que se coloca é o da identidade dos Psicólogos do Tráfego, como profissionais especializados munidos de competências e conhecimento,
pautando a sua intervenção pela defesa do prestígio dos psicólogos e
da Psicologia.
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Futuro da Psicologia do Tráfego
A intervenção da Psicologia do Tráfego, no nosso país, tem vindo a
crescer sustentadamente nos últimos anos, com a emergência de
legislação específica associada à avaliação, selecção, formação e reabilitação de operadores/condutores em meios rodoviários, ferroviários,
aquáticos e aéreos. Os novos desafios em mobilidade, associados à sus-

Membros: Raquel Raimundo – Presidente, Alberto Maurício, Ana Isabel Milhano,
Anabela Costa, Catarina Neves, Círia Correia, Dalila Antunes, Fátima Pereira da
Silva, Maria José Correia e Sofia Tavares

• PUB

18
7

Cursos
Base

4

Cursos
Avançados

Cursos
E-learning

de curta duração

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

Eduardo Carqueja
Presidente da DRN
Poderemos falar em justiça na saúde? A utilização do conceito comum de justiça é complexa assim como a sua aplicabilidade à saúde.

Destacamos
Direcção da Delegação Regional Norte reúne com membros da Assembleia
de Representantes da OPP eleitos pela Região Norte

Poderemos falar em direito à saúde ou em di-

Visando o reforço da participação e um maior envolvimento na dinâmica regional

reito ao acesso aos cuidados de saúde?

dos elementos eleitos pela Região Norte para a Assembleia de Representantes da
OPP, o presidente da DRN, Eduardo Carqueja, e as vogais Sara Costa e Lúcia Neves,

E como será possível concretizar uma justa

realizaram, em 28 de Fevereiro, uma reunião de trabalho com membros eleitos pela

distribuição? O que é de direito e o que é de

região Norte para a Assembleia de Representantes, onde se discutiram temas e

solidariedade? Estas inequivocamente são al-

estratégias para a região e para o país.

gumas das questões que plasmam o universo
da Justiça em Saúde.
Quando todos reclamam acesso à saúde e os
políticos tudo prometem (?) e pouco concretizam, o que será lícito de facto disponibilizar
em recursos? De que saúde falamos quando
falamos de recursos disponíveis?

...

Para quando um olhar descomprometido (de interesses políticos),
mas comprometido com os
cidadãos e cidadãs nos verdadeiros
acessos aos cuidados de saúde?

...

Será lícito e verdadeiramente justo o número
de oferta de psicólogos/as no Serviço Nacional
de Saúde? Estamos perto de mais um momento eleitoral, onde os partidos voltarão a prometer (em campanha eleitoral) o que realizarão
se forem poder. É seguramente um momento
privilegiado para todos nós, de forma directa
IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 30

ou indirecta, exercermos a pressão necessária
para que os partidos políticos encerrem nos
seus programas, entre outros, a verdadeira
justiça nos acessos aos cuidados de saúde dos
cidadãos e cidadãs portuguesas.

A não perder
No próximo dia 8 de Novembro irá realizar-se o III Encontro Anual de Psicólogos
do Norte em Bragança, em resposta ao desafio lançado pelo Presidente da Câmara,
aquando do Dia DRN-OPP, em 2017, e da matriz de descentralização assumida pela
DRN. Bragança quer pelas suas características do bem receber, quer pelo seu património ímpar, transcrito num centro histórico compacto, que facilmente se percorre
a pé, quer pela sua cultura e gastronomia, será o local de excelência para o sucesso
deste Encontro.
Esta iniciativa contará com psicólogos/as da região Norte, mas também com colegas
de outras geografias e outros profissionais, numa genuína partilha de conhecimento
transregional e transdisciplinar, dando a conhecer práticas de excelência desenvolvidas na região, promovendo a proximidade e envolvimento dos psicólogos/as, e intervindo junto de decisores e outras organizações locais.
O programa assenta em temas como a coesão social e os percursos intergeracionais,
como factores relevantes para as populações e para a intervenção psicológica, dando
também destaque ao papel que os orientadores do ano júnior na formação de futuros
psicólogos.
Queremos fazer a diferença na vida dos/as psicólogos/as e da sociedade na região
Norte, transformando os desafios socioprofissionais em oportunidades de afirmação,
as potencialidades da intervenção psicológica em realidades concretas e a identidade
e o saber dos/as psicólogos/as em sucessos. Por tudo isto esperamos por si, em
Bragança, no dia 8 de Novembro, no III Encontro Anual de Psicólogos do Norte.

Inscrições em www.eventos.ordemdospsicologos.pt

Destacamos
O desafio foi lançado e, durante dois dias, os cerca de 130 participantes que passaram
pela “Conferência do bem-estar: o que diz a ciência sobre a felicidade?” puderam
assistir ao primeiro grande evento da Delegação Regional do Centro dedicado ao
bem-estar e à felicidade como motores da saúde mental e física, dando cumprimento a um dos grandes objetivos desta equipa: a promoção dos autocuidados.

Cristina Quadros
Presidente da DRC
Ambiente Interno
O Dia Mundial do Ambiente teve como tema
“Combata a poluição do ar”. No Dia Mundial
dos Oceanos fomos relembrados que 70% do
nosso oxigénio vem de lá, dos oceanos, e que
9 em cada 10 pessoas respira ar poluído. Multiplicam-se notícias, registam-se milhares de
eventos na página das Nações Unidas e muitos
apelam à urgência da mudança de comportamento. O ruído político e mediático corresponde
a poucas acções verdadeiramente reparadoras.
E se em vez de olharmos as questões ambientais externas, olhássemos para as internas?
O stress e burnout, a ansiedade, a depressão,
a obesidade, o sedentarismo e a solidão crescem dentro de muitos de nós. E é esta poluição
interna, o mau uso dos recursos físicos e psicológicos e a sobrecarga de tarefas que levam à
tomada de decisões impulsivas que são nefastas para nós e para o planeta.
Ao contrário da responsabilidade colectiva para
combater as alterações climáticas, tomemos a
responsabilidade individual de cuidar de nós e
dos nossos fazendo exercício, dormindo o tempo adequado, fazendo uma alimentação natu-

Durante os dias 15 e 16 de Maio, a Figueira da Foz foi palco de vários workshops
e comunicações de nomes importantes de várias áreas ligadas à saúde, nomeadamente a psicologia, nutrição e o desporto, numa lógica de multidisciplinariedade e
complementaridade que caracterizam a filosofia de intervenção desta delegação.
A avaliação é muito positiva, não só pela adesão, mas pela dinâmica criada e pela
união de sinergias entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a Câmara Municipal
da Figueira da Foz e a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz que
garantiu a qualidade dos espaços e um pano de fundo que, só por si, alimenta boas
energias.
Falar de bem-estar e felicidade nos vários contextos onde a psicologia tem um papel
fundamental, é uma forma de afirmação do trabalho que psicólogos e psicólogas
desenvolvem e de solidificação da necessidade de intervir, cada vez mais, a par
com outras áreas, na prevenção de perturbações físicas e psicológicas, mudando de
paradigma e dando sustentabilidade aos serviços de psicologia.
Alguns dias depois, ficam as aprendizagens e as memórias de um evento que juntou, “à mesma mesa” o voluntariado, o desporto, as organizações, o mindfulness, a
autocompaixão, a música, a educação, as neurociências, entre outros, sob a forma
de workshops, conferências, visionamento de um filme sobre alterações climáticas,
e outros momentos de partilha e de reflexão, com a psicologia como elo de ligação
entre pessoas. A importância do bem-estar na relação que as pessoas estabelecem
com os seus locais de trabalho ficou bem patente, assumindo-se cada vez mais
necessária a intervenção da psicologia no contexto organizacional, conjugando fatores como a satisfação, o envolvimento, a liderança, com a eficácia, o desempenho
e a sustentabilidade das organizações.

A saúde mental é fruto de um conjunto de factores e esta consequência do desenvolvimento socioemocional que cada um encontra através
do bem-estar e a felicidade, sobre o qual a ciência também tem muito
a dizer.

ral, passando tempo com a família e amigos,
respeitando o horário de trabalho, brincando,
reduzindo o uso das tecnologias, passeando na
natureza, pedindo ajuda se necessário.
Sabemos o que precisamos para recuperar
o equilíbrio e há escolhas que dependem exclusivamente de cada um. Pessoas tranquilas
de decisão e escolhem o melhor para si e para
os outros. Este movimento individual contagia
e mobiliza. Quem sabe assim ainda possamos
mudar o planeta, desta vez para melhor.
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usam melhor os recursos pessoais de tomada

A não perder

III Encontro dos Psicólogos do Sul
Na sequência do sucesso das duas edições anteriores, a Delegação Regional do Sul da
OPP irá realizar o III Encontro dos Psicólogos do Sul, no próximo dia 27 de Setembro
de 2019, no Auditório Alto dos Moinhos, em Lisboa.

Raquel Raimundo
Presidente da DRS
É desejo de todos nós que a
intervenção psicológica e o
papel que o psicólogo pode e deve
desempenhar na sociedade
tenham uma presença cada vez
mais vincada.

...

O III Encontro visa dar notoriedade à intervenção psicológica que tem vindo a ser
realizada pelos psicólogos da região Sul e com ele promover a partilha e discussão
entre colegas, a fim de potenciar a qualidade das intervenções no terreno, valorizar a
profissão e aumentar o envolvimento e participação de todos/as os/as psicólogo/as na
vida da OPP. Este ano em particular, o Encontro terá ainda como objectivo promover
a discussão e a reflexão em torno de alguns dos desafios societais contemporâneos e
dos contributos que a ciência psicológica poderá dar em resposta a estes, fomentando
a partilha de intervenções e projectos de cariz inovador. O programa estará organizado
em cinco Simpósios, designadamente “Prevenção e Intervenção na Saúde Mental dos
Adolescentes”, “Migrações e Interculturalidade”, “Desafios da Educação”, “Saúde e
Bem-Estar” e “Inclusão, Coesão Social e Intervenção em Rede”, encerrando com uma
Mesa Redonda acerca do tema “O Futuro da Psicologia”.
A Delegação Regional do Sul gostaria de convidar os seus membros a apresentar
Posters sobre trabalhos desenvolvidos na sua prática profissional, investigação e/ou

É inegável os avanços que se fizeram sen-

em projetos de intervenção. O Regulamento do concurso está disponível na página da

tir nos últimos anos a este nível. Não só no

DRS e a submissão das propostas de posters poderá ser feita até ao próximo dia 19

reconhecimento, cada vez maior, da sua ne-

de Julho de 2019, através do email info.sul@ordemdospsicologos.pt. Os prémios de

cessidade, mas também ao nível do número de

“Melhor Poster” e menções honrosas serão entregues na sessão de encerramento do

psicólogos em exercício e do valoroso contrib-

III Encontro dos Psicólogos do Sul da Delegação Regional do Sul da OPP, juntamente

uto que têm prestado aos cidadãos.

com entrega do prémio Boas Práticas em Psicologia.

O crescente número de psicólogos em exercício, a multiplicidade de funções que os
mesmos hoje exercem em instituições muito
distintas e a complexidade e especialização
das suas intervenções tem também trazido
um desafio adicional: como estabelecer uma
articulação profícua e eficaz? O que poderá
ser esperado da articulação da intervenção do
psicólogo a actuar no contexto da saúde em
determinada região com o do psicólogo a actuar em contexto educacional? E com o psicólogo a articular em contexto comunitário?
Esta é uma discussão necessária e que tem
sido solicitada pelos colegas na região Sul. A

Destacamos
Trilhos da Psicologia no Sul

Mais dois Trilhos da Psicologia foram realizados nos meses de Março e Maio abrangendo 10 instituições e mais de 60 colegas dos concelhos de Mafra, Torres Vedras,
Oeiras e Cascais. Durante os quatro dias de visitas foi possível conhecer a intervenção
psicológica no âmbito social, da saúde, organizacional, nas autarquias e em instituições
de ensino, assim como promover duas reuniões alargadas com psicólogos que intervêm nestes concelhos, a fim de conhecer os desafios e promover a proximidade entre
colegas de cada região.

DRS pretende apoiá-la no sentido de auxiliar
na promoção de boas práticas.

Fórum Temático “Inclusão e Aprendizagem nas Escolas”
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Num esforço concertado de descentralização das iniciativas da DRS para promover a
proximidade, discussão de temas e a articulação entre colegas em todos os distritos da
região Sul, promoveu-se entre Janeiro e Maio o Fórum Temático “Inclusão e Aprendizagem nas Escolas”. Participaram uma centena de psicólogos em Fóruns dinamizados
pela Presidente da DRS, Raquel Raimundo, a Vice-Presidente da OPP Sofia Ramalho e
Ana Ribas do Conselho de Ética.

Luz Melo
Presidente da DRA
De 24 a 26 de Outubro de 2019, realiza-se em Ponta Delgada, o II Congresso RegioNo passado dia 11 de Janeiro, a Delegação

nal dos Psicólogos dos Açores. Com esta iniciativa pretende-se debater desafios que

Regional dos Açores (DRA) apresentou

emergem na sociedade actual e identificar respostas da Psicologia que possam dar

um parecer à no âmbito da Petição n.º 31/

contributos para a sua solução. Participarão psicólogos/as especialistas e outros pro-

XI “Saúde mental, prevenção do suicídio e

fissionais, nacionais e internacionais, que se debatem com estas questões no exercício

colocação de barreiras nas pontes da SCUT

das suas funções. Os psicólogos terão assim a oportunidade de apresentar contributos

do Nordeste” aquando de uma audiência

da Psicologia a decisores políticos, empresariais e outros agentes da sociedade.

solicitada pelo Presidente da Comissão de
Política Geral com a presença da Comissão

Num mundo cada vez mais global, preocupações com questões regionais e nacionais

dos Assuntos Sociais Assembleia Legislativa

são indissociáveis das inquietações mundiais. O seu debate passa pelas Metas defini-

Regional dos Açores.

das para 2030 pela Organização das Nações Unidas. Será este o tema a marcar o debate no painel de abertura, entre proeminentes Psicólogos com cargos dirigentes em

Durante uma hora e meia a Direção da DRA

Associações Internacionais e decisores com larga experiência política internacional.

apresentou uma proposta com contributos
para a elaboração das políticas de Saúde

Existirão ainda ateliers sobre temas emergentes da Psicologia, como é o caso da Psi-

Mental e de Prevenção de Suicídio na Região

cologia do Ambiente ou do Desporto e Espaços OPP para divulgação dos projetos

Autónoma dos Açores (RAA) e respondeu às

atualmente desenvolvidos pela Ordem. A partilha de boas práticas profissionais ocor-

perguntas dos deputados.

rerá em sessões destinadas à apresentação de comunicações livres ou de posters

...

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

...

mediante a apresentação de candidaturas. Até Outubro!

Destacamos

II Congresso Regional dos Psicólogos dos Açores: Audiências
com o Poder Regional e Local
No âmbito do II Congresso Regional dos Psicólogos dos Açores, a Delegação Regional
dos Açores esteve presente em várias audiências, com o propósito de envolver o
poder regional e local naquele que será mais um momento de destaque da psicologia

Se consideramos que o Relatório Intercalar

e dos psicólogos, nomeadamente, o Presidente do Governo Regional dos Açores, o

do Plano Regional de Saúde, publicado em

Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, a Direção Re-

2018, revela que um terço da população dos

gional da Cultura, a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Açores (32%), entre os 20 e os 74 anos,
apresenta problemas de Saúde Mental e o
suicídio na RAA tem assumido dimensões

Parceria DRA e os estudantes de psicologia da Universidade dos
Açores

imprescindível definir com urgência medidas

A aproximação aos estudantes é um objectivo da DRA que tem sido assegurada pela

intersectoriais que visem a prevenção do

parceria com o Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade dos Açores

comportamento suicidiário.

(NEPSIC). Tem-se concretizado através da estimulação à participação dos estudantes
em eventos organizados pela DRA e através do seu apoio logístico. Recentemente,
esta associação permitiu a realização da Conferência ORGANIZA-TE dedicada à Psicologia das Organizações.
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verdadeiramente preocupantes parece-nos

Destacamos

DRM apresenta contributos aos partidos políticos
O ano de 2019 caracteriza-se pela realização de diversos actos eleitorais, incluindo as
eleições legislativas regionais na Madeira. No quadro das suas atribuições e consubstanciando a trajectória de participação activa, colaboração e apresentação de propos-

Renato Gomes Carvalho
Presidente da DRM
A actividade da DRM ao longo das últimas semanas tem reflectido a abordagem inclusiva,
dinâmica e construtiva que definimos no nosso
Programa. No plano interno, temos dado seguimento à dinâmica própria dos órgãos sociais, mas também à acção das equipas sectoriais e intersectoriais.
Tem também existido uma participação activa
dos membros da DRM em órgãos colegiais e
equipas de trabalho da OPP. No plano da interface com a comunidade, após um primeiro
trimestre de intensa actividade de eventos,
em que 3 conferências mobilizaram 450 participantes, tem existido um trabalho de contacto institucional tendo em vista a inclusão
de propostas em documentos estratégicos e

que enviará a todos partidos políticos na Região, a serem considerados na elaboração
dos seus programas. Estas propostas foram definidas tendo em vista a promoção da
saúde, desenvolvimento humano, bem-estar e inclusão social, através da melhoria do
acesso dos cidadãos a serviços de psicologia e da qualidade dos serviços prestados à
comunidade. Esta forma de participação e interface institucional da DRM consubstancia-se em propostas transectoriais, mas também sectoriais, para os sectores da Saúde,
da Educação, do Trabalho e das Organizações, e Social e Comunitário. Destacam-se
o compromisso com a implementação da estratégia regional para a saúde mental e
de um sistema de intervenção precoce na infância. No plano sectorial, são propostas
medidas que aumentam a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços de psicologia, bem como referidas as questões da autonomia funcional, procedimentos de
encaminhamento e referenciação e diferenciação de papéis profissionais, por exemplo
na saúde. No sector da educação, é ainda proposta uma estratégia e de um plano para
a educação para a carreira e intervenção vocacional. A DRM chama também a atenção
para a necessidade de incentivos à avaliação e prevenção de riscos psicossociais nos
locais de trabalho, começando-se desde logo pelas instituições públicas, e de reforço
de recursos humanos e materiais nas iniciativas sociais e comunitárias tendo em vista
a promoção da capacitação das famílias e dos indivíduos ao longo da sua vida.

ções.

Equipas setoriais e intersectoriais DRM com actividade significativa

Assim, considerando o conhecimento da DRM

As equipas sectoriais e intersectoriais da DRM, que correspondem a uma medi-

a realização de iniciativas junto das institui-

sobre os diversos sectores de intervenção, a
DRM tem apresentado propostas de optimização na área da prevenção e promoção da
saúde mental na Região e da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, o
que inclui necessariamente a melhoria das condições para os próprios profis-

da central do Programa que se encontra em execução, têm
continuado a sua acção de análise e reflexão sobre a
prática da psicologia nos diferentes contextos. Após
um período inicial de definição de estratégias de acção,
foram já realizados inquéritos que visam conhecer as
diferentes realidades da prática. A DRM tem equipas sobre intervenção precoce na infância, social e comunitária,

sionais.

educação, trabalho e organizações, e saúde.

Por este motivo, estão também a ser desen-

DRM apresenta propostas no âmbito da Estratégia Regional de
Prevenção e Promoção da Saúde Mental (ERPSaM)

volvidos contactos com as instituições, no
sentido da implementação de modelos de
intervisão e desenvolvimento pessoal para
os profissionais. É na convicção de que esta
abordagem traduz-se em benefícios para a comunidade, para a psicologia e para os psicólogos, que seguiremos este caminho sistemático
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tas na comunidade que têm marcado a sua acção, a DRM está a elaborar um contributo

de participação activa e construtiva.

A DRM reuniu recentemente com a Secretaria Regional da Saúde, no sentido de apresentar contributos para a ERPSaM. As propostas apresentadas enquadram-se numa
abordagem transectorial e multisectorial à prevenção e à promoção da saúde mental e
do bem-estar. No fundo, a ideia de saúde mental em todas as políticas e de uma abordagem global. A DRM propôs que, para além dos diversos elementos na esfera da saúde,
fosse enfatizado o papel de diversos sectores (Educação, Trabalho, Comunidade) e das
intervenções nos mesmos (intervenção precoce na infância, promoção de competências
sociais e emocionais, prevenção do bullying, avaliação e prevenção de riscos psicossociais nos locais de trabalho), já que os determinantes da saúde mental e do bem-estar dos
cidadãos remetem justamente para os mesmos.

Ciências Psicológicas na
Saúde Pública
E N T R E V I STA A
M I G U E L T E L O D E A R R I A G A , C H E F E D E D I V I S Ã O D E L I T E R A C I A , S A Ú D E E B E M - E S TA R D A D I R E C Ç Ã O - G E R A L D A S A Ú D E

Qual o significado para a Psicologia do Prémio de
Saúde Pública que conquistou recentemente?

alteração comportamental. Os comportamentos saudáveis devem
ser mantidos ao longo do tempo e aqui, mais uma vez, o psicólogo
tem um papel fundamental.

Vejo claramente este prémio como muito mais do que um
reconhecimento pessoal, é também o reconhecimento do papel
central da Psicologia no âmbito da saúde pública. Os novos desafios
colocados à saúde, que podemos identificar nos diferentes níveis

Ainda existe falta de literacia na área da saúde
(psicológica) em Portugal?

da protecção e promoção da saúde à prevenção da doença, têm um
espectro alargado e acarretam em si a necessidade de adaptação de

Sim, é uma área que tem de ser trabalhada. A transmissão de

estratégias promotoras de um estilo de vida saudável da saúde e do

informação, através da comunicação é um ponto-chave para a

bem-estar.

promoção da literacia em saúde. É importante estimular estratégias
de comunicação que facilitem a transmissão de mensagens, por parte
dos profissionais de saúde e a melhor compreensão, por parte das

Qual o papel dos psicólogos nas áreas da saúde
pública e políticas públicas?
As ciências psicológicas devem ser claramente reconhecidas como
centrais na saúde pública e no desenvolvimento de politicas de
saúde. São vastos os campos de intervenção directa do psicólogo na
saúde pública, de forma directa na promoção e protecção da saúde
e prevenção da doença, mas também na equidade com trabalho das
comunidades e diferentes grupos e na promoção do bem-estar e
qualidade de vida.

pessoas. Os profissionais de saúde devem estar empenhados na
activação e capacitação da população, por forma a tornar as pessoas
mais autónomas e capazes de tomar decisões acertadas acerca da
sua própria saúde. O psicólogo na saúde pública pode ter tem um papel
fundamental nesta área, funcionar como veículo para a definição de
linhas orientadoras para o desenvolvimento de intervenções dirigidas
à população nos diferentes estádios do ciclo de vida. O acesso e a
disponibilização de produtos na área da Psicologia e da saúde pública
contribui para a capacitação das pessoas, visando de forma directa a
adopção de comportamentos mais saudáveis e, consequentemente,
ganhos em saúde.

O trabalho do psicólogo não se deve resumir ao contacto directo, deve
de estratégias e programas de saúde e o trabalho multidisciplinar.

E na área da prevenção?
A prevenção da doença depende, na maioria dos casos, da
alteração comportamental. A Psicologia tem um papel fundamental
na capacitação das pessoas através de estratégias que promovam
e suportem a mudança. Estas estratégias podem passar por

Na sua opinião, quais os principais desafios da
Psicologia na actualidade?
A Psicologia atingiu hoje um reconhecimento e uma presença
estrutural, em vázrias áreas de intervenção, o que me leva a pensar
que estamos já numa fase em que mais importante que explicar o
trabalho do psicólogo e o papel da Psicologia será garantir a presença
de psicólogos para que seja possível dar uma resposta adequada às
necessidades dos cidadãos.

diferentes áreas de intervenção: promoção da actividade física,
da alimentação saudável, da cessação do alcoolismo, e do
tabagismo, entre outras intervenções. Mas não basta haver uma

TEXTO DE DUARTE ZOIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO OPP
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sustentar também a sua intervenção no desenho e desenvolvimento

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%

Condições Especiais

Condições Especiais

Condições Especiais

Condições Especiais

Mais info - reservas@bensaude.pt

Condições Especiais a anunciar em breve

Condições Especiais

Condições Especiais sob consulta

10% da Melhor Tarifa do Dia

Condições Especiais sob consulta

Desconto 10% (expt pratos do dia/menus)

Há mais!
Consulte em

www.ordemdospsicologos.pt/pt/beneficios

Curso Certificado de Competências Pedagógicas, 100€ para
membros efectivos OPP e 125€ para estudantes de Psicologia

Projectos de Investigação

Apoio Científico

Cuidamos Cuidando-nos

Inquérito Nacional sobre Psicólogos/as e Psicologia em Portugal. | Ordem dos Psicólogos Portugueses & Instituto Universitário da Maia - ISMAI

Programas de autocuidado em oncologia

Uma intervenção psicológica suportada pela internet, personalizada, guiada e fundamentada em princípios das Terapias cognitivo-comportamentais e de Aceitação e Compromisso (ACT), para melhoria de indicadores psicossociais em sobreviventes de cancro da mama (INNOVBC) – Estudo
de caracterização da população (Estudo 1)”

SexLab

No âmbito do programa de *Apoio Científico a Projectos de Investigação*, a OPP garantiu apoio ao Laboratório de Investigação em Sexualidade
Humana (SexLab) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Eventos
III Congresso Internacional - O Terapeuta Winnicottiano | 13, 14 e 15 de Junho de 2019

Lisboa, Anfiteatro da Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa e Évora | Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora

7º Encontro Psicologia em Contexto Educativo / 28 de Junho de 2019
Peniche, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Politécnico de Leiria

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
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• PUB

Novas

N.º de Créditos: 55

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde, Psicologia da Educação, Psicologia da Justiça,
Psicologia Comunitária
Acreditado até 27.02.2022
INSPSIC

Fórum de Ideias - o Bem Estar nas
Escolas
N.º de Créditos: 0,8

Áreas de Especialidade: Psicologia da Educação
Evento único: 16.02.19
Henriquina, Associação Recreativa e Cultural

Intervenção Psicológica nas
Dependências.Com e sem substâncias

Curso Avançado e Especializado de
Terapias de Terceira Geração

N.º de Créditos: 9

N.º de Créditos: 56

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até: 26.02.2022
ISPA

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 27.02.2022
PSIKONTACTO

Áreas de Especialidade: Psicologia da Educação
Acreditado até 25.07.2019
CRIAP

Introdução ao Mindfulness
para a Promoção da Saúde

Curso Prático em Perturbação de Stress
Pós-Traumático

Avaliação Psicológica da Criança com
Dificuldades de Aprendizagem

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 27.02.2022
ISPA

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 01.03.2022
CRIAP

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde e Psicologia da Educação
Acreditado até 26.03.2022
ISPA

Construa o seu percurso para ser
Psicólog@ especialista em psicologia
clínica e da saúde – competências centrais

Especialização Avançada Pós- Universitária/ Advanced Professional Program
em Gestão Organizacional de equipamentos para pessoas em idade avançada

Especialização Avançada Pós-Universitária em
Psicoterapia Cognitivo-Comportamental na
Infância e Adolescência - conceptualização,
avaliação e intervenção psicoterapêutica

N.º de Créditos: 68
Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde, Psicogerontologia
Acreditado até 05.02.2022
INSPSIC

N.º de Créditos: 84
Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 26.03.2022
INSPSIC

Especialização Avançada Pós-Universitária em Intervenção em Crise, Emergência e Catástrofe

Curso em Ludoterapia - Intervenção
Psicológica em Crianças

N.º de Créditos: 6,25

N.º de Créditos: 42
Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até: 27.02.2022
ISPA

Formação Básica em EMDR - Nível 2
N.º de Créditos: 12

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 01 a 03.03.19
Universcool- Instituto de Estudos Avançados, Leite
de Almeida & Oliveira, Lda

Curso de Especialização em Psicoterapia
Psicodinâmica (Curso de Educação
Contínua)
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Especialização Avançada Pós-Universitária em Violência Doméstica:
intervenção com vítimas e agressores

N.º de Créditos: 12,5

N.º de Créditos: 67,5

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 06.03.2022
INSPSIC

Curso de Terapias de 3ª Geração em Crianças e Adolescentes
N.º de Créditos: 42

Curso Avançado de Hiperatividade Pedido de Actualização
N.º de Créditos: 8,5

N.º de Créditos: 12

N.º de Créditos: 28,5

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 26.03.2022
Dialógicos - Centro de Psicologia e Formação, Lda

Gestão do Tempo com Mindfulness
N.º de Créditos: 3,5

N.º de Créditos: 405
Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até: 06.06.2022
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 07.03.2022
PSIKONTACTO

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e
da Saúde e Psicologia do Trabalho, Social e das
Organizações
Acreditado até 26.03.2022
Comunilog Consulting Lda

EMDR na Perturbação da Personalidade
Borderline

Mindfulness Based Stress Reduction
(MBSR)

I Jornadas Interdisciplinares “Desafios e Recursos na Prevenção do Suicídio em Portugal

N.º de Créditos: 8

N.º de Créditos: 13

N.º de Créditos: 1,4

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 20 e 21.10.18
Associação EMDR-Portugal

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 27.02.2022
Mariana Vaz Pires Marques

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde, Psicologia da Educação; Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações
Evento único: 16.03.19
Story School® – Centro de Desenvolvimento
Biopsicossocial

X Congresso Internacional de Psicologia
da Criança e do Adolescente

Curso Prático de Avaliação Psicológica
de Condutores - B-Learning

N.º de Créditos: 3,6

N.º de Créditos: 13

Formação em Coaching Psychology B-Learning

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 10 e 11.04.19
Fundação Minerva - Universidade Lusíada de
Lisboa

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 09.04.2022
CRIAP

Áreas de Especialidade: Psicologia do Trabalho,
Social e das Organizações; Coaching Psicológico
Evento único: 27 a 30.06.19
Academia do Psicólogo

1º Seminário Internacional do GAP

Especialização Avançada em Adições
Químicas e Comportamentais E-Learning

IV Encontro de Neurodesenvolvimento da
Beira Interior: o mesmo cérebro, novos conhecimentos e diferentes ritmos - que ensino?

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 17.04.2022
CRIAP

N.º de Créditos: 1,4
Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde; Psicologia da Educação; Necessidades
Educativas Especiais
Evento único: 28.06.19
Associação para o desenvolvimento da criança

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 31.05 e 01.06.2019
Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia LDA

X Encontro da AP - A (in)suportabilidade da clínica – Casos (des)alinhados

N.º de Créditos: 1,4

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 13.04.19
Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica

N.º de Créditos: 86,5

Pós Graduação em “Hipnose e Outros
Estados Modificados de Consciência na
Clínica” - 3ª Edição
N.º de Créditos: 70

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 18.04.2022
Maria Angelina Marques Pereira/Universidade
Fernando Pessoa

Promoção da Saúde Mental em Contexto Escolar
N.º de Créditos: 9

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 04.06.2022
ISPA

Especialização Avançada em Intervenção
Psicogeriátrica- B-Learning

II Jornadas UM Futuro com Ciência –
Contributos da Psicologia Vocacional

Conferência “Bem-Estar: O que diz a
Ciência sobre a Felicidade?”

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde, Psicogerontologia
Acreditado até 02.04.2022
CRIAP

Áreas de Especialidade: Psicologia da Educação,
Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da
Carreira
Evento único: 28.02.19
Escola de Ciências da Universidade do Minho

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde;Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações
Evento único: 15 e 16.06.19
OPP

Especialização Avançada Pós-Universitária em Coaching Psicológico

Bem Estar na Comunidade, Inclusão e
Coesão Social: Contributos da Psicologia
e dos/das Psicólogos/Psicólogas

Mindfulness e (Auto)Compaixão

N.º de Créditos: 45

N.º de Créditos: 48

Áreas de Especialidade: Psicologia do Trabalho,
Social e das Organizações, Psicologia do Desporto,
Coaching Psicológico, Psicologia Vocacional e do
Desenvolvimento da Carreira
Acreditado até 05.02.2022
INSPSIC

Especialização Avançada Pós-Universitária Intervenção na Gravidez e na
Parentalidade
N.º de Créditos: 52

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde, Psicologia da Educação
Acreditado até 26.03.2022
INSPSIC

XX Jornadas de Psicologia do Instituto
Universitário de Ciências da Saúde:
Adolescer
N.º de Créditos: 2,6

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 11 e 12.04.19
CESPU

N.º de Créditos: 1,2

N.º de Créditos: 1,6

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde; Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações; Psicologia Comunitária
Evento único: 28 e 29.03.19
OPP

N.º de Créditos: 2,95

N.º de Créditos: 2,1

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Acreditado até 04.06.2022
OPP

II Encontro de Psicólogos Educacionais
da Região Autónoma dos Açores

Congresso Internacional - O Terapeuta
Winnicottiano

Áreas de Especialidade: Psicologia da Educação
Evento único: 21 e 22.03.19
Direção Regional da Educação

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 13 a 15.06.19
Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica

Especialização Avançada em Neuropsicologia Geriátrica

Encontro Sobre a Sexologia

N.º de Créditos: 2,4

N.º de Créditos: 47,25

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde; Neuropsicologia; Psicogerontologia
Acreditado até 30.05.2022
CRIAP

N.º de Créditos: 4,8

N.º de Créditos: 1,6

Áreas de Especialidade: Psicologia Clínica e da
Saúde
Evento único: 07.06.19
OPP
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N.º de Créditos: 2,7

N.º de Créditos: 58

• PUB

Seja o
especialista
mais próximo
Quer ter uma ferramenta online
para divulgação dos seus serviços?

Gostaria de ser pesquisável pela/s
sua/s Especialidade/s e área
geográfica?

Pretende identificar necessidades
de resposta em determinadas áreas
do território?

Quer encontrar profissionais da(s)
sua(s) área(s) de Especialidade ou
de outras?

Quer estar localizável para os seus
potenciais clientes?

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 40

Quer integrar esta campanha de divulgação
e afirmação da Psicologia e dos serviços
prestados pelos psicólogos?
Georreferencie-se aqui:
www.encontreumespecialista.pt!

