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FICHA TÉCNICA

Distancimento
físico e
proximidade
social

Vivemos
um tempo
diferente
Francisco Miranda Rodrigues
Bastonário
Vivemos inundados pela pandemia da COVID-19. Noticia-se,
investiga-se, reflecte-se, responde-se ao SARS-COV-2, acima de
tudo. Nós psicólogos/as não somos excepção. Nós OPP nadamos
nestas águas pandémicas. Nem a OPP nem os psicólogos/as
nasceram agora ou apenas actuam em tempos de crise. Talvez
esse seja um dos desafios dos tempos de hoje – o nosso papel
para além da pandemia. Já cá estávamos antes, e para actuarmos
agora tivemos que fazer um caminho, de preparação, capacitação,
visão e prevenção, de modo a estarmos em condições para apoiar
as pessoas e o país, a todo o tempo e... também na resposta a este
vírus. No momento em que escrevo estas linhas o país divide a sua
atenção, entre a crise sanitária e a económica. Mas muitos de nós,
vivem uma realidade complexa e incerta, onde é difícil escrutinar as
causas e onde fica mais saliente o que se sente. Antes da COVID-19,
durante e, arrisco-me a escrever, depois também, fazemos a
diferença pela construção antecipada de estratégias, reflexão,
propostas e contributos, participação e apoio. Os mais vulneráveis já
cá estavam e muitos continuarão a existir, bem como a necessidade

À medida que a COVID-19 vai trazendo desafios mais complexos, os
psicólogos são chamados a intervir cada vez com mais frequência.
Quase diariamente ouvimos declarações de um psicólogo na
Comunicação Social ou referências dos decisores políticos à saúde
mental e aos riscos psicossociais dos portugueses. Se na chamada
primeira vaga foram o medo e a ansiedade os sentimentos dominantes,
agora, que talvez se avizinhe uma segunda onda pandémica, um
imperativo económico dita a impossibilidade de parar, sob o risco
acrescido de gerar ainda mais angústia e insegurança.
Da incerteza e do medo para o conhecimento e segurança, a Ordem
dos Psicólogos tem chamado a si todos os que querem desenvolver
trabalho de investigação. A Via Verde de Apoio OPP para a Investigação
Científica em Saúde Psicológica e Mudança Comportamental tem o
propósito de apoiar a comunidade científica em Portugal através da
elaboração de estudos relacionados com o novo coronavírus e já são
quase uma centena os projectos em curso [pág. 22 e 23].

de cada ser humano, em se conhecer melhor e se preparar e

Mas muitos outros programas decorrem actualmente, nas mais

desenvolver perante oportunidades e desafios, crises ou obstáculos,

diversas áreas. Por exemplo, a ciência aliada à escola na criação

mas também, as organizações que este constrói e todas as suas

e partilha de conhecimento, através do projeto Saudavelmente,

dinâmicas seja com o objectivo lucrativo ou não. Estarão todos cá, a

aproxima-nos no combate ao estigma associado à doença mental e

crise climática também, a emergência para com os refugiados deste

promove a Literacia em Saúde [pág.24]. A par destas iniciativas, o

mundo idem, a pobreza endémica continuará a ser uma face visível

grupo de trabalho iniciou um extenso projecto com o objectivo de

das desigualdades e nós continuaremos a ser chamados cada vez

consolidar a Supervisão e Intervisão como fundamentais à práctica

mais, com cada vez mais exigência, num contexto de recursos

do psicólogo [pág.12]. No mundo laboral, continuam a ser estudados e

limitados, para sermos parte da solução, dum futuro melhor, como é

implementados novos modelos e as equipas em espelho ou o recurso

o nosso presente face ao passado, mesmo que às vezes nos possa

à tecnologia de forma equilibrada [pág.13 e 14] podem contribuir para

parecer (sentir) que não. Tomo emprestado o título do livro de José

uma economia dinâmica, também ela saudável e preventiva de riscos

Gil, “O Tempo Indomado”, e afirmo, que é necessário que saibamos

psicossociais emergentes.

ser em conjunto, pela articulação do que fazemos todos os dias,
agentes deste tempo que queremos domar, podendo-o ou não,
sabendo ou não viver sem o fazer, mas conscientes de que temos
uma palavra e responsabilidade pelas nossas acções no colectivo.
Esta PSIS21 é um espelho deste(s) tempo(s).
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Mésicles Helin Berenguel
Editor

Edi

E no fim de tudo, o que “É mesmo importante?”. Podemos refletir
sobre este tema com a ajuda do último livro de Margarida Gaspar de
Matos [pág.15], com selo OPP, na certeza, porém, que o desejável é
que ao longo deste distanciamento físico possamos estar juntos.
Acrescento ainda que, no dia 27 de Novembro, contamos com todos
nas eleições OPP 2020.
Votos de uma consciente reflexão.

RECOMENDAÇÕES
PA R A

A

OPP

SOCIEDADE

COMO LIDAR COM UMA SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SE
FOR UM CIDADÃO SÉNIOR (OU SEU FAMILIAR)?
No sentido de promover a acessibilidade ao conteúdo dos materiais de apoio
que têm vindo a ser produzidos, a OPP disponibiliza a versão em Língua Gestual
Portuguesa de vários documentos. Poderá encontrá-los aqui.

COMO LIDAR COM A ANSIEDADE FINANCEIRA?
Que estratégias podemos então utilizar para gerir a incerteza e a ansiedade
financeira? Para dar resposta a esta pergunta a Ordem dos Psicólogos Portugueses
reuniu um conjunto de estratégias num documento que pode ser consultado aqui.

PORQUE TEMOS TIDO MAIS DIFICULDADE EM DORMIR
DURANTE A PANDEMIA? COMO PODEMOS MELHORAR
OS NOSSOS HÁBITOS DE SONO?
Encontre as respostas no documento “Sono Saudável - Recomendações para
Adultos, Trabalhadores e Pais”, disponível aqui.

CHECKLISTS OPP
A OPP continua a produzir documentos de apoio que abrangem várias temáticas.
Entre eles pode encontrar as Checklists: Como me sinto? Checklist para Jovens;
Checklist para Colaboradores; Como me Sinto? - Checklist para Profissionais de
Saúde; Como me Sinto? - Checklist para Cuidadores Informais; entre outras que
poderá consultar aqui.

Mais materiais e informações em https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19

5.

B R EVES
COMBATER A
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
A violência doméstica
(física, psicológica, sexual) tem aumentando
globalmente durante a
pandemia COVID-19. O
que os Psicólogos podem fazer? Refira-se
que esta é uma acção

PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBEU BASTONÁRIO DA ORDEM DOS
PSICÓLOGOS PORTUGUESES
Francisco Miranda Rodrigues partilhou o actual estado da profissão e dos serviços prestados pelos psicólogos,
projectando desafios futuros e os contributos dos psicólogos para o nosso país. Refira-se ainda que foi discutido
outros temas abordados na “carta aberta” enviada no passado dia 31 de Julho ao Presidente da República.

Foi enviada uma carta à Directora-Geral da Saúde,

PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A
OPP E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES

Graça Freitas, alertando para a necessidade e pre-

A OPP assinou um protocolo com a Associação Portugue-

mência da conciliação das medidas sanitárias com

sa de Avaliação de Impactes, cuja parceria tem como ob-

medidas de saúde mental/psicológica, nomeada-

jecto a inscrição como Peritos Competentes de membros

mente nos contextos escolares e nas estruturas

da OPP acedendo a 25% de desconto nas taxas previstas e

residenciais para pessoas idosas (Estrutura Resi-

definindo o âmbito de actuação do Psicólogo considerando

dencial para Idosos).

a componente social, da saúde e da participação pública.

MEDIDAS SANITÁRIAS E
SAÚDE MENTAL/PSICOLÓGICA

ORDEM DOS PSICÓLOGOS
PORTUGUESES E CASA PIA DE LISBOA
CELEBRAM PROTOCOLO DE PARCERIA

E.ACADEMIA – NOVAS EDIÇÕES
DE SETEMBRO A DEZEMBRO

No âmbito dos riscos psicossociais, a Ordem dos Psicólogos Portugueses estabeleceu uma parceria com a Casa
Pia de Lisboa. Recorde-se que a OPP iniciou em 2014
uma campanha (“Healthy Workplaces”) que visa promover os locais de trabalho saudáveis, envolvendo os psicólogos na construção dos mesmos - iniciativa a que a CPL,
I.P teve todo o interesse em aderir considerando a sua
missão e contexto (acolhimento residencial).

cologia? O que conheces do papel do Psicólogo

Estás a realizar a formação académica em Psiem Portugal? Quais os múltiplos papeis da Ciência Psicológica nos dias de hoje? Queres saber
todos os requisitos do Ano profissional Júnior?
Ou de que forma poderás, ao longo do teu percurso académico preparar-te para a entrada no
mercado de trabalho?

ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES E
HOSPITAL DE OVAR CELEBRAM PROTOCOLO DE
PARCERIA
O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar e a Ordem dos Psicólogos Portugueses celebraram em Setembro um protocolo de parceria que visa
prevenir e reduzir risco psicossocial dos trabalhadores da unidade vareira.

internacional, que conta com a participação

O QUE OFERECEM A
PSICOLOGIA E OS
PSICÓLOGOS À
HUMANIDADE?
A humanidade precisa, mais do
que nunca, da Psicologia e dos
psicólogos. Numa acção conjunta
a nível internacional, a OPP e cerca de 60 associações de Psicologia de todo o mundo, colaboraram

da OPP e de mais 53

PODCAST “O FRIO É PSICOLÓGICO”

associações de Psico-

O “Frio é Psicológico” é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portu-

logia de todo o mundo,

contribuições dos Psicólogos e

gueses que quer informar e inspirar Psicólogos, ilustrando o mundo

que visa alertar para o

reforça a razão porque precisa-

diversificado dos percursos de carreira em Psicologia através de con-

aumento de casos de

mos da Psicologia no contexto

versas com colegas Psicólogos. Todos os episódios aqui.

actual.

violência doméstica du-

numa declaração que destaca as

rante o estado de panIIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 6

demia e de que forma

6.

os psicólogos podem
actuar neste contexto.

“PROSPERIDADE E SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES”
Consulte o mais recente relatório OPP que adianta, entre outras informações, que o stress e burnout custam até
€3,2 mil milhões/ano às empresas portuguesas e que programas de promoção da Saúde Psicológica no trabalho
têm um retorno do investimento de mais de €9 por cada €1 gasto.

PERFIL DOS PSICÓLOGOS EM SAÚDE
PÚBLICA

saúde e a qualidade de vida da população, assim como melho-

ORDEM DOS
PSICÓLOGOS
PORTUGUESES E
CENTRO NACIONAL
DE CIBERSEGURANÇA
ASSINAM PROTOCOLO

BIOMÉDICAS DO
PORTO E ORDEM DOS
PSICÓLOGOS JUNTOS
PARA MELHORAR
BEM-ESTAR DA
COMUNIDADE

rar a qualidade do sistema de Saúde Pública.

A Ordem dos Psicólogos Por-

O Instituto de Ciências Biomédi-

tugueses e o Centro Nacional

cas Abel Salazar e a Ordem dos

de Cibersegurança assinaram

Psicólogos Portugueses cele-

recentemente um protocolo de

braram um protocolo “pioneiro”

O âmbito de actuação dos Psicólogos em Saúde Pública é alargado e diverso. A sua intervenção pode ser preventiva, promocional e remediativa e tem como objectivo geral melhorar a

LIVRO: O FUTURO DE QUASE TUDO

cooperação inovador, tendo por

que visa fazer uma avaliação

“O Futuro de Quase Tudo” levanta questões ainda sem respos-

objectivos o desenvolvimento

psicossocial dos profissionais da

ta e traça caminhos de acompanhamento e antecipação desta

das capacidades nacionais de

instituição e introduzir medidas

evolução e do papel da tecnologia, das pessoas, da natureza no

cibersegurança, troca de conhe-

para melhorar “o bem-estar” da

futuro do Planeta e, claro, do papel dos(as) Psicólogos(as), na

cimento e o aprofundamento mú-

comunidade académica.

evolução da Vida, com qualidade. Clique aqui para saber mais.

tuo das capacidades nesta área.

Consulte todas as notícias em detalhe, clique nos títulos.

• PUB

MEMBRO AFILIADO
INTERNACIONAL
DA APA

A Ordem dos Psicólogos Portugueses renovou o
Memorando de Entendimento com a American
Psychological Association.

• Acesso digital gratuito à revista “The American Psychologist”;
• Acesso digital gratuito à revista “Monitor on Psychology”;
• 10 publicações individuais da APA gratuitas;
• 5 cursos CEU (Continuing Education Units) gratuitos
com a impressão de um certificado (“International Affiliate APA Certificate of Completion for [course title]“);

• Subscrição “Gold” a um valor de membro de 139$/ano;
(cerca de 114 euros/ano);
• Email personalizado com “Alerta de Pesquisa” referente
ao contexto português;
• Desconto de membro APA para livros e outros materiais.

SUBSCREVA AQUI

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 7

USUFRUA:

LIVES

OPP

(RE)VEJA

“PSICOLOGIA
COMUNITÁRIA”
“Como se faz a recuperação comunitária
após a pandemia? E como é que a COVID-19
condicionou a prática comunitária?”. Para

“SAÚDE PSICOLÓGICA
- O ‘CONTEÚDO
ESSENCIAL’ DO NOVO
ANO LECTIVO”

responder a estas e a outras perguntas,

“A PSICOLOGIA NO
FUTURO DO PAÍS”

a OPP disponibiliza o webinar sobre
Psicologia Comunitária, com a moderação
de Miguel Oliveira (Membro da Direcção
da Ordem dos Psicólogos Portugueses) e

Num momento em que o amanhã é uma
ainda maior incógnita, iremos abordar

Neste ano lectivo, o regresso à escola por

qual o papel e relevância da Psicologia

parte das crianças e jovens será diferente...

no futuro do país, procurando reflectir

bastante diferente. Com diversas regras e

também sobre o futuro da própria profissão.

recomendações, será que está acautelada a

Participação de Gabriela Moita (Centro

saúde psicológica dos alunos? De que forma?

Lusíada de Investigação em Serviço Social

E o que ainda poderá ser feito? Para abordar

e Intervenção Social / Clínica Privada) e de

esta e outras questões neste “Debate à 5ª”,

Margarida Gaspar de Matos (Universidade

contaremos com as participações de Vanessa

de Lisboa e Investigadora), com moderação

Neves (psicóloga educacional, especialista

de Tiago Pereira (Coordenador do Gabinete

em necessidades educativas especiais,

de Crise COVID-19 da OPP).

com as participações de Ana Bertão (Escola
Superior de Educação, Instituto Politécnico
do Porto), Alexandre Teixeira (Norte Vida Associação Para a Promoção da Saúde) e
Daniel Coelho (Domus Social, E.M.).

ligada ao desenvolvimento infanto-juvenil
desde sempre, intervindo com alunos com
dificuldades de aprendizagem; colaboradora
no CRI do CECD-Mira Sintra) e Diana
Alves (Professora Auxiliar da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto). A moderação estará
a cargo de Tiago Pereira (Coordenador do

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 8

Gabinete de Crise COVID-19 da OPP).

8.

DISPONÍVEIS NAS REDES
SOCIAIS E SITE DA OPP

“PSICOLOGIA EM
PORTUGAL: PENSAR
A SUA HISTÓRIA,
PROJECTAR O SEU
FUTURO”

A PSICOLOGIA NOS
CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS - UMA
PSICOLOGIA PRÓXIMA

Assista à reflexão feita entre Manuel Viegas

Acessibilidade, proximidade e futuro dos

de Abreu (da Universidade de Coimbra

serviços de Psicologia nos Cuidados de

e Membro Honorário da OPP) e Samuel

Saúde Primários, foram alguns dos tema

Antunes

abordados

(Psicólogo,

Psicoterapeuta

e

pelas

convidadas

Sandra

Presidente da Mesa da Assembleia de

Oliveira (ACeS Grande Porto VI - Porto

Representantes da OPP). A moderação

Oriental) e Rita Correia (ACeS Lisboa

deste debate está a cargo de Tiago Pereira

Norte). A moderação está a cargo de Tiago

(Coordenador

Pereira (Coordenador do Gabinete de Crise

do

COVID-19 da OPP).

Gabinete

de

Crise

COVID-19 da OPP)

“ É M ESMO I MPO RTA NTE?” , UM LIV RO
D E MA RGA R IDA G ASPAR DE M ATOS
DUAS QUESTÕES À AUTORA
Como surgiu a ideia deste livro?
Para mim este livro foi um desafio e um “sinal dos tempos”.
Sou Investigadora e Professora Universitária, além de Psicóloga
e nós temos na faculdade um centro de apoio aos estudantes
Universitários. A minha formação em Psicoterapia levava-me
sempre ao foco de mudar os comportamentos. As pessoas chegam e
querem mudar comportamentos, pensamentos intrusivos, emoções
desagradáveis ... querem mudar. Neste contexto universitário,
passados uns anos, coincidentemente com a época da recessão, os
estudantes universitários deixaram de ter esse foco em mudar... só
não estavam bem, mas não estavam com uma queixa específica . É
muito complicado quando nos deparamos com essa realidade “eu
não estou bem, mas também não estou mal”.
Foi aqui que eu cheguei ao objectivo deste livro: Há coisas que
não podemos mudar, mas podemos ajudar as pessoas a mudar a
sua relação com o seu presente e retirar do seu presente o melhor
bocado para conseguir vivê-lo.

O que podemos encontrar em “É Mesmo Importante”?
O objectivo deste livro é ajudar-nos a focar em quem somos
verdadeiramente em cada período das nossas vidas, no que
valorizamos e no que são as nossas prioridades, e ajudar a
identificar os vários caminhos úteis para aí se chegar, às vezes
por caminhos rápidos, outras por caminhos longos, cruzados em
pequenos passos, passo a passo. O mais importante, como veremos,
é mesmo a curiosidade, a abertura e a flexibilidade psicológica,
que nos permitem ir ajustando com suavidade, subtileza, firmeza
e entusiasmo o nosso comportamento ao que valorizamos, ao que

JÁ DISPONÍVEL
Prática profissional da psicologia da
Justiça, de David Dias Neto e Ricardo

Barroso

para cada um de nós for verdadeiramente importante.

Uma edição Ordem dos Psicólogos Portugueses

PRÓXIMO LANÇAMENTO
Um por todos, todos contra o bullying Prevenção do bullyng em idade escolar,
de Rute Agulhas
E N T R E V I S TA D E
DUARTE ZOIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO OPP

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 9

Disponível na Área Pessoal do site da OPP: 12€

9.

CO M UN I C AÇÃO
C I AL
OPP SO

CONSUMO DE
ANTIDEPRESSIVOS E
ANSIOLÍTICOS

DISTANCIAMENTO E
TELETRABALHO OBRIGAM
ESCRITÓRIOS A MUDAR

Portugal é o quinto país da OCDE que mais
consome ansiolíticos e antidepressivos. Nos
primeiros 3 meses do ano, as vendas dispararam a que não será alheia a ansiedade causada pela pandemia. Comentários de Francisco
Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP.

Ordem dos Psicólogos e empresas de recursos humanos defendem cada vez mais o
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Comentários de Teresa Espassandim, membro
da Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Sic Notícias | 12.06.20

Jornal Económico | 14.06.20

DOENÇAS MENTAIS
- A PANDEMIA OCULTA
(Re)veja uma das intervenções de Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP, no programa “Prós e Contras - Saúde Mental... A Epidemia Oculta”, a propósito
da “prosperidade e sustentabilidade das organizações”.

RTP1 - “Prós e Contras” | 20.07.20

COVID-19. BASTONÁRIO DOS PSICÓLOGOS PREVÊ QUE
2020 SEJA UM ANO PIOR A NÍVEL DE SAÚDE MENTAL NO
TRABALHO
“Miranda Rodrigues (Bastonário da OPP) sublinhou que ‘é imperativo’ que as empresas portuguesas apostem na saúde psicológica, já que o recurso vital do país são as pessoas e no qual deve ser
apostado ‘através de uma boa educação, formação e desenvolvimento’, já que algumas competências
mais procuradas hoje em dia passam pelo “trabalho de equipa e comunicação e gestão emocional’”.

Expresso | 20.07.20

ACOMPANHE
ESTAS E
OUTRAS
NOTÍCIAS NO
SITE DA OPP
CLIQUE NOS
TITULOS PARA
ACEDER ÀS
NOTÍCIAS

10
.

GOVERNO TEM DE
“AVANÇAR RAPIDAMENTE
COM ESTRATÉGIA” PARA
SAÚDE MENTAL

HÁ APOIOS PSICOLÓGICOS
A SER ADMINISTRADOS
POR ELEMENTOS SEM
CREDENCIAIS

O Bastonário da Ordem dos Psicólogos exortou o Governo a encontrar uma “estratégia
para a Administração Pública de avaliação de
riscos psicossociais e planos de prevenção”,
na resposta aos problemas da saúde mental
no trabalho.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses reforça
o alerta de que existe «um elevado número
de pessoas sem formação adequada que estão a dar consultas do que chamam de “life
coaching”.
Para ouvir na Antena1.

Notícias ao Minuto | 20.07.20

Antena 1 | 05.08.20

COVID-19. AUMENTO NO CONSUMO DE
ANSIOLÍTICOS VAI PERSISTIR
Nos primeiros quatro meses do ano, o consumo e venda de ansiolíticos aumentou
em Portugal. Renata Benavente, Membro da Direcção da OPP, em declarações à
RTP considera que os dados apontam para que a saúde psicológica vai persistir e
provavelmente agravar-se.

RTP1 | 17.08.20

GOVERNO INVESTE 36,7 MILHÕES NA LINHA
SNS24 NOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS
A Linha de Apoio Psicológico do SNS24 irá tornar-se um serviço definitivo e o investimento vai ser aplicado também em novos serviços, na adoção de ferramentas de
inteligência artificial e em canais mais modernos.

Sapo | 07.08.20

REGRESSO ÀS
AULAS: “NÃO
BASTA PERGUNTAR
AO FINAL DO DIA
COMO CORREU A
ESCOLA”
Em entrevista ao Expresso, Sofia Ra-

COMO DAR A VOLTA À ANSIEDADE E AO MEDO
PROVOCADOS PELA PANDEMIA?

malho, Vice-presidente da OPP, fala

O Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses pede atenção a pequenos sinais
no dia-a-dia, que podem servir de alerta para sintomas de depressão e ansiedade.

rotina abruptamente interrompida há

TSF | 22.08.20

Expresso | 16.09.20

das ansiedades e medos que podem
surgir no regresso às aulas e a uma
seis meses.

PARA MUDAR
COMPORTAMENTOS,
PSICÓLOGOS QUEREM
IR ÀS REUNIÕES DE
PERITOS COM
POLÍTICOS

CUIDADORES INFORMAIS MAIS EXPOSTOS A
RISCOS EMOCIONAIS DEVIDO A PANDEMIA E
CONFINAMENTO

A Ordem dos Psicólogos Portugueses
afirma que “uma pandemia é um fenómeno social com alguns pequenos aspetos médicos”.
“Se estamos preocupados com a forma como as pessoas se comportam, se
usam máscara ou se lavam as mãos...
se isto são tudo comportamentos porque é que não estão presentes os especialistas em comportamento?”
TSF | 22.09.20

TSF | 19.09.20

“Após anos a lutar por um estatuto formal que lhes permitisse cuidar do outro com
segurança financeira e emocional, o Governo decidiu a seu favor em 2019. Mas a
pandemia permitiu novos riscos para a saúde mental dos cuidadores informais,
alerta a Ordem dos Psicólogos Portugueses, fazendo recuar a luta”.

BASTONÁRIO DA OPP: “HÁ QUEM ESPERE MAIS
DE UM ANO POR UMA 2ª CONSULTA”
Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário dos Psicólogos, diz que “gabinetes de
crise durante a pandemia foram a resposta possível, mas não a mais adequada” e
denuncia a falta de investimento na área.

Rádio Observador | 11.08.2020
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PRO SPER IDA DE E
S UST ENTA BILIDA D E
DA S ORGA NI ZAÇÕ ES
Re l a t ório d o cu st o do s tresse e dos prob le m as d e s aú d e p s i co lóg i ca no trab alh o ,
em Po rtu g al alerta:

A PERDA DE PRODUTIVIDADE
PODE CUSTAR ÀS EMPRESAS
ATÉ €3,2 MIL MILHÕES POR ANO
TRÊS VEZES MAIS DO QUE
CUSTOU A PONTE VASCO DA GAMA

RECOMENDAÇÕES DIRIGIDAS ÀS EMPRESAS
E PSICÓLOGOS DO TRABALHO:
• As organizações devem recolher, regularmente e de forma sistematizada, utilizando ferramentas de avaliação dos Riscos Psicossociais, informação que permita caracterizar o ambiente psicossocial, a
Saúde (física e psicológica) e o bem-estar no local de trabalho. Estes

“STRESSE E BURNOUT CUSTAM ATÉ
€3,2 MIL MILHÕES POR ANO ÀS
EMPRESAS PORTUGUESAS.”

indicadores devem ser partilhados com os colaboradores e utilizados, de modo independente e autónomo para, de forma participativa,
gerar medidas de promoção da segurança, saúde e bem-estar no
local de trabalho;
• As organizações devem desenvolver e implementar Planos de Pre-

“PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE PSICOLÓGICA NO TRABALHO
TÊM UM RETORNO DO INVESTIMENTO
DE MAIS DE €9 POR CADA €1 GASTO”

venção e Intervenção nos Riscos Psicossociais (por exemplo, acções
no âmbito do stresse ocupacional, violência, assédio ou conflitos; acções para a melhoria da integração psicossocial dos colaboradores,
para o seu desenvolvimento profissional e pessoal ou estimulação do
seu potencial criativo);
• As organizações devem desenvolver e implementar acções e estratégias de promoção da Saúde Psicológica e do bem-estar no local

“ESTIMA-SE QUE OS TRABALHADORES
FALTEM DEVIDO AO STRESSE E A
PROBLEMAS DE SAÚDE PSICOLÓGICA
ATÉ 6,2 DIAS POR ANO E O
PRESENTISMO POSSA IR ATÉ
12,4 DIAS”

de trabalho (por exemplo, uma comunicação interna que facilite o
processo de feeback e transparência ou o desenvolvimento das lideranças) e medidas de apoio à parentalidade e ao equilíbrio entre a
vida profissional e a vida pessoal e familiar (em alinhamento com o
Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar
– 3 em Linha – proposto pelo Governo).
• As organizações devem disponibilizar oportunidades de formação
sobre Riscos Psicossociais, Saúde e bem-estar no local de trabalho.
• Neste sentido, e uma vez que, em contexto organizacional, o Psicólogo deve ser o principal actor na avaliação de riscos psicossociais e
na realização de acções de prevenção e intervenção nesses riscos,
as organizações devem garantir o acesso a Serviços de Psicologia
(integrando um ou mais psicólogos nos seus quadros ou acedendo
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a Serviços de Psicologia prestados por entidades externas à orga-
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nização).
Para aceder ao relatório completo clique aqui.

Visite o webiste www.maisprodutividade.org com informação útil sobre:

SAÚ D E PS I CO LÓ G I C A N O T R A BA L H O
ORGANIZAÇÕES

• Apoiar Colegas com um Problema de Saúde Psicológica

• Saúde Psicológica no Trabalho – Business Case
• Construir um Local de Trabalho Saudável

PSICÓLOGOS DO TRABALHO

TRABALHADORES

• O Papel dos Trabalhadores na Construção de um Local de
Trabalho Saudável
• Cuidar da Própria Saúde Psicológica
• Trabalhar com um Problema de Saúde Psicológica

• O Envolvimento dos Psicólogos do Trabalho na Construção
de um Local de Trabalho Saudável
• Estratégias de Construção de Locais de Trabalho Saudáveis para Psicólogos

COVID-19

COMPROMISSO EM DESENVOLVER O PAPEL DO PSICÓLOGO NOS RISCOS
PSICOSSOCIAIS
Neste mandato 2016-2020, a Direcção da OPP comprometeu-se com o desenvolvimento do papel do/a Psicólogo/a nos Riscos Psicossociais,
uma das medidas do seu programa no Eixo Melhorar o Bem-Estar dos Cidadãos aumentando a acessibilidade aos serviços prestados por Psicólogos. O investimento nesta área estratégica, dá continuidade à afirmação, desenvolvimento e negociação do papel do/a Psicólogo do Trabalho,
ampliando a visibilidade e o reconhecimento dos contributos da ciência psicológica para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, para a produtividade e sustentabilidade das organizações. Neste sentido, a OPP encetou contactos com diversas entidades, públicas e
privadas, dos diferentes sectores da actividade económica e de todas as geografias do país no intuito de informar e de
sensibilizar os seus decisores para a importância da prevenção primária dos riscos psicossociais, para a oportunidade
e mais-valias da construção de locais de trabalho saudáveis, divulgando os custos que problemas como o stresse
e o burnout trazem para as organizações e para a disponibilidade de programas custo-eficazes para a sua intervenção. Paralelamente, concebeu dois cursos de formação no âmbito do programa Valorizar.me dedicados ao
desenvolvimento de competências para a intervenção nesta temática, optimizando o instrumento COPSOQ-II
(Copenhagen Psyshossocial Questionnaire) disponibilizado na área pessoal OPP de todos os Psicólogos,
cerca de 60 protocolos de cooperação que concretizam o assumir a saúde e o bem-estar nos locais de

(RE)VEJA

trabalho como uma prioridade pelas organizações, colocando os Psicólogos no centro dessa mudança.

31.07.2020

30.07.2020

ENTREVISTA DE FRANCISCO
MIRANDA RODRIGUES AO
JORNAL DE NEGÓCIOS SOBRE
RISCOS PSICOSSOCIAIS

MAIS DE 3 MIL MILHÕES DE
RAZÕES PARA PREVENIR
O STRESSE NO LOCAL DE
TRABALHO

23.07.2020

OPP RECOMENDA PLANOS DE
PREVENÇÃO DOS RISCOS
PSICOSSOCIAIS NAS
EMPRESAS

Teresa Espassandim

Membro da Direcção OPP

C O M E N TÁ R I O

SENTE
ESGOT -SE
ADO?
CONSU
LTE

O DO
PERGU
NTAS E CUMENTO
SOBRE
R
BURNO ESPOSTAS
UT AQU
I.
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apoiando o seu desenvolvimento profissional contínuo. Este trabalho possibilitou o estabelecimento de
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VIA

VERDE

DE

APOIO

INVESTIGAÇÃO
PSICOLÓGICA

OPP

CIENTÍFICA
E

MUDANÇA

A OPP criou a medida Via Verde de apoio OPP para a Investigação Científica
em Saúde Psicológica e Mudança Comportamental com o objectivo de
apoiar a comunidade científica em Portugal – investigadores e centros de
investigação – a desenvolver estudos nestas áreas no âmbito da pandemia

PA R A
EM

A

SAÚDE

COMPORTAMENTAL

DISTRIBUIÇÃO DE PROJECTOS
APROVADOS E
NÃO APROVADOS

17%

COVID-19. Conheça os projectos aprovados aqui. Participe e divulgue!
Foram submetidos 99 projectos de investigação, dos quais 82 foram
aprovados.

83%

APROVADOS
NÃO APROVADOS

Dos 82 projectos de investigação aprovados, 67 (82%) estão associados a
uma Entidade de Ensino Superior.

2%
ENTIDADES

ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR
INVESTIGADOR INDEPENDENTE
ORGANIZAÇÃO PRIVADA | SAÚDE
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA | SAÚDE
ASSOCIAÇÃO | IPSS | ONG
ASSOCIAÇÃO | SOCIEDADE

7%
2%
3%
4%

82%

No referente aos Investigadores Responsáveis, verifica-se
que 78% são mulheres.

INVESTIGADORES
RESPONSÁVEIS

MULHERES
HOMENS

1%
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78%

1%

CONTRIBUTO PRINCIPAL DOS
PROJECTOS APROVADOS
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22%

MONOTORIZAÇÃO DA SAÚDE PSICOLÓGICA E NA
PRODUÇÃO DE INDICADORES DA REALIDADE PORTUGUESA
COMPREENSÃO DAS CAUSAS E MECANISMOS QUE SUBJAZEM
AOS COMPORTAMENTOS EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA
DESENVOLVIMENTO DE FORMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
DA SAÚDE PSICOLÓGICA
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS INSTRUMENTOS, DE PROCESSOS DE
INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO E DE MODELOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PSCICOLÓGICOS CUSTO-EFECTIVOS
PROPOSTA DE PROGRAMAS OU ACÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA POLÍTICAS
PÚBLICAS E/OU PARA A RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DO PAÍS PÓS-CRISE

Os 82 temas dos projectos de investigação

18%
14%

aprovados foram tipificados, podendo verificar-se maior interesse no impacto da pandemia

66%

COVID-19 na Saúde Mental/ Psicológica da
população (15% dos projectos aprovados), nas
estratégias de ajustamento e coping (12%) e na
investigação sobre a intervenção psicológica à
distância (10%).

RESUMO TIPO DE PÚBLICO-ALVO/ N PROJECTOS APROVADOS
1

OUTROS
CUIDADORES INFORMAIS
POPULAÇÃO LGBTQ+
ADULTOS EM ISOLAMENTO
CASAL

2
2
2
2
2

Foi solicitada a participação dos investigadores
com projectos aprovados no Balanço desta
medida, sendo que dos 29 participantes:
o 45% considera muito importante a criação
3
3
3

desta medida
o 48% considera ter sido bastante ou muito útil
4

PSICÓLOGOS

6

POPULAÇÃO GERAL

0

5

o contributo da medida para o seu projecto de
investigação

9
9

10

o 59% poderá partilhar resultados preliminares

34

15

20

25

30

35

40

ou finais dos projectos de investigação

B R E V E E N T R EVI STA, AO PROF ESS OR
C AR LO S F E R N A N DES DA S ILVA

Carlos Fernandes da Silva

Psicólogo Clínico e Professor Catedrático
na Universidade de Aveiro

Na sua opinião, que desafios e oportunidades se
colocam à investigação científica em Psicologia no
momento em que vivemos?
Os desafios prendem-se com a escassez de financiamento para
a investigação que, em parte, se deve a perda de interesse pela
psicologia nas agendas dos financiadores e decisores políticos de

Perante a complexidade da situação pandémica e
dos desafios societais, qual a importância e potencial
impacto do desenvolvimento de investigação científica
em Portugal sobre Saúde Psicológica e Mudança
Comportamental?
É importante se os estudos permitirem compreender os contributos
das variáveis psicológicas e modos de intervenção eficazes para
mudança efectiva de comportamento e não apenas aconselhamento.

Que desenvolvimentos
próxima década?

seriam

interessantes

na

ciência, em virtude de uma imagem da psicologia que veículos como

Recorrendo a uma abordagem utópica, seria a psicologia mudar

os media transmitem, a saber, o “achismo” (eu acho que, na minha

de nome para “psiconomia” (numa perspetiva mais nomotética,

opinião, etc., em vez de “de acordo com a evidência …), conceitos

sem abandonar a dimensão narrativa que é crucial nos humanos)

com definições não consensuais e termos polissémicos e sem

ou “engenharia de comportamento” e adoptar universalmente

definições operacionais.

conceptualização

rigorosa

empiricamente

fundamentada

e

metodologias com análise matemática para além da estatística e

e prática aplicada) em novos nichos onde a psicologia experimental

cálculo de probabilidades (ex.: análise de redes, teoria dos grafos,

sempre deu contributos amiúde desconhecidos pela população (ex.:

geometria analítica, cálculo, caos determinístico, etc.) e dados

porque é que a cor dos coletes rodoviários são amarelo-limão?

objectivos recolhidos com elevada precisão, associada a dados

Nichos como a medicina comportamental (não confundir com

subjectivos recolhidos com instrumentos com escalas válidas (ex.:

psicossomática), robótica, inteligência artificial, novos métodos de

visual-analógicas e não tipo Likert).

avaliação de funções psicológicos e perfis pessoais, com recurso a
equipamentos de registo de imagem, equipamentos físicos, químicos

Finalmente, é urgente que a psicologia dita aplicada se reconcilie

e biológicos.

com a psicologia experimental (nomeadamente a psicobiologia).
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epistemologicamente enquadrada, terminologia única e universal,
A oportunidade é a aposta da psicologia (em termos de investigação
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Sobre
supervisão
e intervisão

Intervisão mecanismos críticos para a

de uma Intervisão. A Supervisão é um

facilitação da formação e desenvolvimento

acto psicológico cuja prática poderá ser

profissional dos Psicólogos. Nesta leitura

na modalidade individual ou em grupo e

que assenta naquilo que é fortemente

é estabelecida entre um Psicólogo com

valorizado pela literatura, ambas as práticas

experiência profissional consolidada e um

(Supervisão e Intervisão), sendo distintas

ou mais Psicólogos supervisandos com

devem ter o seu espaço, de uma forma

menor experiência profissional. Nesta

transversal, a todas as especialidades

concepção, e de acordo com as linhas

da psicologia e a todos os contextos de

de orientação e práticas internacionais,

intervenção dos psicólogos.

o Psicólogo Supervisor pode apoiar quer

...

Paulo Cunha

Membro da Direcção da OPP e
Presidente da Comissão Temporária
para a Supervisão e Intervisão
TEXTO

o processo de entrada na profissão quer
facilitar a reflexão crítica e a superação de

“A Supervisão é um acto
psicológico cuja prática
poderá ser na modalidade
individual ou em grupo e
é estabelecida entre um
Psicólogo com experiência
profissional consolidada
e um ou mais Psicólogos
supervisandos com menor
experiência profissional.”

profissional que se constitui como um
processo entre pares com níveis de
experiência semelhantes e que utiliza uma
relação colaborativa e simétrica, tendo
como objetivos promover a reflexão, e a
partilha, enriquecendo as suas perspetivas
e competências de tomada de decisão a
partir de um modelo estruturado.

...

mesmos, tem trabalhado no sentido de

Para esta abrangência e leitura transversal

ao cliente (individual, familiar, grupal,

disponibilizar instrumentos e oportunidades

foram constituídos grupos de trabalho que

de desenvolvimento profissional a todos os

incluíram especialistas de diferentes áreas

Psicólogos Portugueses.

da psicologia e de diferentes contextos de

resposta da Psicologia e dos serviços dos
Psicólogos aos cidadãos, além de procurar

à qualidade dos serviços oferecidos

intervenção que estabeleceram a ligação
A prática profissional da Psicologia está

entre o conhecimento científico e a sua

em constante desenvolvimento e mudança,

aplicabilidade

exigindo,

sessões de auscultação pública pelo

por

fundamental

isso,
no

um

investimento

desenvolvimento

território

prática.

nacional,

Dinamizaram-se

participou-se

em

profissional contínuo e na formação e

sessões de esclarecimento promovidas

aprendizagem ao longo da vida. Neste

por Psicólogos interessados na prática da

âmbito, os processos de Supervisão e de

Supervisão ou pertencentes a grupos de

Intervisão têm uma importância crucial.

Intervisão. Paralelamente, a OPP contactou

Em 2017, o Gabinete de Estudos da OPP

com associações internacionais congéneres

iniciou um vasto processo de investigação

com mais experiência neste processo, de

que contribuiu para a definição das bases

forma a construir recomendações para a

sólidas para estes dois pressupostos.

prática e mecanismos de reconhecimento
profissional de acordo com o Modelo

Historicamente,

o

desenvolvimento

Intervisão, apostam na melhoria das
competências profissionais e no apoio

promover a equidade e acessibilidade aos
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A Intervisão em psicologia é uma prática

Ambos os processos, Supervisão e

A OPP, no sentido de procurar melhorar a
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dificuldades ao Psicólogo mais experiente.

e

Europeu de Competências - EuroPsy - no

prática da Supervisão tem estado mais

qual se fundamenta o edifício conceptual

associado ao contexto clínico. De forma

e legal da profissão de Psicólogo em

distinta, em Portugal, a Intervisão atinge

Portugal.

a sua maior expressão no contexto
educacional e escolar. A OPP, desde a

Os documentos criados separam, na

sua criação, considera a Supervisão e a

sua essência, o que é uma Supervisão

organizacional,

ou

comunitário)

promovendo os princípios éticos da
intervenção psicológica.

...

“A Intervisão em
psicologia é uma prática
profissional que se
constitui como um processo
entre pares com níveis de
experiência semelhantes
e que utiliza uma relação
colaborativa e simétrica
(...) enriquecendo as
suas perspetivas e
competências”

...

O A U T O R E S C R E V E A O A B R I G O D O N O VO
ACORDO ORTOGRÁFICO.

Estarão Agatha, Dashiell e Arthur vivos?
Associações entre movimentos das mãos e
falsas intenções **
AUTOR

Tomás Sanches de Baêna, Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC), Faculdade
de Direito, Universidade de Lisboa
INTRODUÇÃO
Com o aumento constante de tensões políticas, ideológicas e sociais

que uma parte do corpo interage com outra parte, como por exemplo
tocar na orelha ou juntar as mãos).

que sucederam o 11 de Setembro, a prevenção de crimes mantém-se
como uma área de intervenção de grande relevância. O desenvolvimento da capacidade em detectar declarações e informações falsas
tem um enorme valor social e legal, podendo ser um instrumento
de apoio à decisão, relevante para os serviços de prevenção do crime (incluindo ameaças terroristas) e para os serviços de segurança
(verificações de segurança nos aeroportos, audiências de liberdade
condicional, controlo de fronteiras).

OBJECTIVOS
Caracterizar a associação entre movimento de mãos e intenções falsas em adultos.

RESULTADOS
A Hipótese 1 foi parcialmente verificada. As categorias gerais e unilaterais de ilustradores diminuíram no caso dos “mentirosos”, quando comparadas com os “contadores de verdade”; no entanto, a categoria bilateral de ilustradores aumentou ligeiramente no grupo dos
“mentirosos”. As Hipóteses 2 e 3 foram confirmadas.

DISCUSSÃO
Com excepção do aumento ligeiro nos ilustradores bilaterais no caso
dos “mentirosos”, todos os resultados observados confirmam outros
resultados prévios, de estudos sobre engano/mentira relativamente a acontecimentos passados. Estes resultados são especialmente

MÉTODOS

relevantes tendo em consideração as diferenças, em termos cogni-

De acordo com uma versão modificada do paradigma experimental

tivos, entre mentiras sobre acontecimentos passados e sobre acon-

‘Portsmouth design’, 23 estudantes preencheram um questionário

tecimentos futuros.*

sobre as suas intenções relativamente a viajar no futuro próximo. Os
participantes com uma viagem planeada (de facto) foram categorizados na condição de truth tellers (“contadores da verdade”) (n = 12).
Aqueles que não tinham uma viagem planeada foram categorizados
como liars (“mentirosos”) (n = 11). Tendo em conta pressupostos
teóricos, foram propostas três hipóteses. De acordo com a Hipótese 1, previa-se uma diminuição nas três categorias consideradas de
ilustradores (movimentos de mão interligados ao discurso, com o
propósito de ilustrar o que está a ser dito verbalmente). De acordo
com a Hipótese 2, era expectável uma diminuição na categoria de
movimentos subtis da mão e dedos, na condição de mentira, com
quando comparados com a condição de verdade. Por fim, de acordo
com a Hipótese 3, seria de encontrar ausência de diferença significativa entre “mentirosos” e “contadores da verdade” nas cinco categorias consideradas para observação de self-adaptors (movimentos em

The Psychologist:
Practice & R esearch Journal

* Tradução livre, da versão inglesa.
** Resumo do artigo científico publicado na Revista Científica da Ordem
dos Psicólogos Portugueses, The Psychologist: Practice & Research Journal
(www.psyprjournal.com)

Revista científica da Ordem dos Psicólogos
Portugueses. Submeta o seu artigo!
Mais informações aqui.
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A PSICOLOGIA EM
PORTUGAL PRECISA DE SI.
PORTUGAL PRECISA DE
CADA UM DE NÓS.
(RE)VEJA AQUI OS VÁRIOS MOMENTOS QUE MARCARAM
AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PSICÓLOGO DE 2020
“CONVERSAS DE 3ª À
NOITE”

DELEGAÇÃO REGIONAL
DA MADEIRA

DELEGAÇÃO REGIONAL
DO CENTRO

Edição com Francisco Miranda Rodrigues,

Apresentação da 2ª fase do Ciclo OPP

Sunset comemorativo do Dia Nacional

Bastonário da Ordem dos Psicólogos

Madeira “Saúde Psicológica e Bem Estar

do Psicólogo - Esplanada do Restaurante

Portugueses.

em Tempo de Pandemia” ; Testemunhos de

Loggia – Museu Machado de Castro, em

Membros das equipas sectoriais da DRM

Coimbra.

sobre a intervenção psicológica.

Veja o vídeo aqui.

DELEGAÇÃO REGIONAL
DO SUL

DELEGAÇÃO REGIONAL
DO NORTE

Entrega de Prémios de Boas Práticas em

Encontro online “A psicologia e a Região

Psicologia e Carreira (DRS)

Norte: oportunidades e desafios”

Assista às mensagens
deixadas pelos Membros
Honorários, Representantes
Internacionais e ao momento
que assinala os 10 anos de
Código Deontológico com os
testemunhos dos elementos que
fizeram parte da redacção do
Código Deontológico.
Veja o vídeo aqui.

DELEGAÇÃO REGIONAL DOS AÇORES
Publicação de um artigo de opinião no “Diário dos Açores”.

Consulte todas as notícias em detalhe, clique nos títulos.
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MENSAGEM DE
MARTA TEMIDO,
MINISTRA DA SAÚDE

MENSAGEM DE ANA MENDES GODINHO,
MINISTRA DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E
SEGURANÇA SOCIAL

“Este ano, marcado pela incerteza, que (...)

“Na área do sector social, lançámos um

mostrou a importância dos psicólogos em

programa para trazer para dentro dos quadros

vários momentos - saúde em particular,

das organizações do sector social, técnicos

a Linha de Aconselhamento Psicológico

qualificados,

(SNS24) e todo o trabalho realizado por

para gerirmos cada vez mais os desafios

estes profissionais”.

que temos, não só presentes, mas também

nomeadamente

psicólogos,

futuros. Sei que posso contar convosco”.

MENSAGEM TIAGO BRANDÃO RODRIGUES,
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
“Lançámos um novo programa de desen-

MENSAGEM DE
FRANCISCA VAN
DUNEM, MINISTRA DA
JUSTIÇA
“O êxito da actividade dos polícias de
investigação criminal e dos tribunais,
bem como do sistema prisional depende
muito da assessoria técnica que possa ser
prestada pelos psicólogos.”

volvimento pessoal, social e comunitário (…)
e teremos cerca de mil técnicos de intervenção, a grande maioria psicólogos, a chegarem
às nossas escolas. Queria deixar (...) um
agradecimento ao profissionalismo, entrega
e compromisso de todos os psicólogos”

MENSAGEM DE MARCELO REBELO DE SOUSA,
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
“Do que se trata agora é que a sociedade
vos reconheça ainda mais do muito que já
vos reconhece e que os poderes saibam
corresponder a esse reconhecimento (...)
para todos e

para todas vai, o meu

reconhecimento enquanto cidadão, e enquanto presidente da Repulica Portuguesa”.
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CONSELHOS DE ESPECIALIDADE
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DEBATE PROMOVIDO
PELO CONSELHO DE
ESPECIALIDADE DE
PSICOLOGIA CLÍNICA
E DA SAÚDE

DEBATE PROMOVIDO
PELO CONSELHO DE
ESPECIALIDADE DE
PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO

DEBATE PROMOVIDO
PELO CONSELHO
DE ESPECIALIDADE
DE PSICOLOGIA DO
TRABALHO, SOCIAL E
DAS ORGANIZAÇÕES

E N T R E V I STA

Prémio Nacional de Psicologia
Liga Portuguesa Contra a SIDA

Existindo desde 2013, o Prémio Nacional de Psicologia
visa distinguir pessoas ou instituições cujo contributo
para o desenvolvimento da psicologia seja excepcional
e meritório de reconhecimento público.
Na edição deste ano, a Ordem dos Psicólogos Portugueses decidiu
atribuir o Prémio à Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS). Fundada
em 1990, esta é uma Instituição Particular de Solidariedade Social,
de utilidade pública e sem fins lucrativos, tendo sido reconhecida
como uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD) através dos projectos desenvolvidos na CPLP, pelo Instituto
Camões IP, e pelo Ministério da Saúde como uma Associação de Defesa de Utentes de Saúde. Como objectivos principais tem (1) o apoio
às pessoas que vivem com o VIH e SIDA (PVVIH) e outras patologias infecciosas, e (2) a promoção e educação para a área da saúde
e prevenção da doença. A LPCS tem desenvolvido uma actividade
contínua a nível nacional e de intervenção comunitária, contribuindo
para a formação de várias gerações de psicólogos, bem como, para o

Maria Eugénia Saraiva, antes de mais, parabéns pelo Prémio atribuído à LPCS. O que significa para si, enquanto Presidente da Liga, este reconhecimento?
O obrigada é nosso! A LPCS é actualmente a mais antiga instituição
que se dedicou à luta contra o VIH e a SIDA no ano de 1990 e que
hoje inclui todas as outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Consequentemente, a LPCS apresenta-se como uma instituição de e
para a comunidade, com a responsabilidade de contribuir para a saúde pública, a literacia e a promoção da saúde e prevenção da doença,
para o combate à discriminação e estigma e para o (re)equilíbrio
funcional e qualidade de vida de todos os que nos procuram. Nesse
sentido, esta distinção serve para reiterar o compromisso que assumimos aquando a criação da LPCS, acrescido da responsabilidade
de continuar a fazer mais e melhor por quem já vive sem defesas. É
um reconhecimento do trabalho desenvolvido, mas mais do que isso
é um incentivo para continuar a prática de acções e gestos solidários,
tão importantes para a missão a que nos propusemos, há 30 anos.

reconhecimento das ciências psicológicas, procurando a valorização
das práticas de supervisão e investigação.
No sentido de abordarmos o trabalho desenvolvido na área da Psico-

Qual o papel da Liga na formação de psicólogos e no desenvolvimento da ciência psicológica e da valorização da psicologia em Portugal?

logia no âmbito do combate ao VIH e à SIDA, entre outras Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST), entrevistámos Maria Eugénia

Desde a sua fundação, que a LPCS procurou, entre as várias respos-

Saraiva cofundadora e presidente desde 2006, como voluntária.

tas que foram surgindo mediante um diagnóstico de necessidades e

Para além do seu papel na LPCS, enquanto psicóloga e sexóloga,

uma avaliação e um envolvimento por parte dos utentes, infectados

Maria Eugénia Saraiva exerce funções ainda como psicóloga clínica

e afectados, integrar nas suas equipas interdisciplinares, psicólogos.

e da saúde, na Clínica Diatra – Imagem Médica.

O primeiro grande projeto da LPCS a ser criado em 1991, foi a Linha
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SOS SIDA, com o objetivo de apoiar o maior número de pessoas

campo da psico-educação, as acções de educação para a saúde e de

possível, mantendo-se até hoje, mas de uma forma mais alargada e

prevenção da infecção por VIH e outras IST, e intervenção comuni-

acessível, com um reforço extraordinário de horário durante a pan-

tária envolvem vários componentes como por exemplo, a educação

demia COVID-19. Criada com as características de uma helpline - um

para a sexualidade, a utilização e o uso consistente do preservati-

serviço de aconselhamento telefónico, totalmente gratuito, anónimo

vo masculino e feminino, enfatizando o princípio base de auto-e-

e confidencial, de fácil acesso, começou por assegurar um horário

ducação, ou seja, procurando que as pessoas aprendam a aplicar

pós-laboral, funcionando todos os dias da semana, incluindo os sá-

as aprendizagens com níveis relevantes de compromisso pessoal de

bados e domingos. Foi pioneira ao ser a única linha de aconselha-

modo a constituírem mudança efectiva na sua vida.

mento telefónico, sendo exclusivamente assegurada por psicólogos
e supervisionada por profissionais da área da saúde mental, numa

Neste contexto, o papel da LPCS na valorização da psicologia em Por-

abordagem da psicologia da saúde.

tugal, tem sido integrar psicólogos e psicólogas nas varias valências,
sendo muitos destes responsáveis pela organização e operacionali-

Entre os serviços e as actividades desenvolvidas pelos psicólogos e

zação das actividades, identificando as populações mais vulneráveis

psicólogas da LPCS, destaca-se a consulta psicológica, a interven-

e disponibilizando acesso a informação pré teste e aconselhamento

ção em crise, a psicoterapia de apoio, a adaptação à nova realidade

pós teste ao VIH e outras IST, fomentando a articulação com outras

e a promoção da adesão terapêutica, a promoção de estilos de vida

respostas de cariz social e/ou de saúde (física ou psicológica), con-

mais saudáveis, a resolução de problemas de natureza relacional e/

tribuindo enquanto campo de estágios académicos e profissionais,

ou a promoção de competências de comunicação entre os vários

nas diversas áreas do conhecimento, patente nas especialidades da

membros da família. Foram ainda criados grupos de inter-ajuda di-

OPP para que os futuros psicólogos adquiram competências em ges-

reccionados às pessoas que vivem com o VIH (PVVIH), desenvolvi-

tão de projectos e investigação, permitindo que estes tenham uma

dos por um terapeuta e um coterapeuta, com o objectivo de partilhar

formação num contexto práctico. Actualmente muitos dos vários

experiências que contribuam para reduzir sentimentos de tristeza,

psicólogos que passaram pela LPCS estão integrados no SNS, nos

revolta, isolamento e, ao mesmo tempo, optimizar os recursos de-

Cuidados de Saúde Primários, e noutras instituições governamentais

senvolvendo um plano para a manutenção do estado de saúde. No

e não governamentais, continuando ligados à LPCS e isso é motivo
para nos sentirmos orgulhosos.

“
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FOI PIONEIRA AO SER
A ÚNICA LINHA DE
ACONSELHAMENTO
TELEFÓNICO, (...)
ASSEGURADA POR
PSICÓLOGOS E
SUPERVISIONADA
POR PROFISSIONAIS
DA ÁREA DA
SAÚDE MENTAL,
NUMA ABORDAGEM
DA PSICOLOGIA DA
SAÚDE.
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”

Para além de Presidente na Liga, exerce funções como psicóloga clínica.
Pela sua experiência, qual é a importância da psicologia quando falamos
do combate a patologias desta natureza infecciosa?
À semelhança de tantos outros psicólogos e psicólogas, eu própria envolvi-me activamente neste desafio, primeiramente como voluntária da LPCS, e posteriormente
adquirindo competências como psicóloga e integrando a equipa da LPCS. Sendo
o VIH uma infecção que se transmite e se previne através de um factor comum: o
comportamento e, na ausência de cura, ou de uma vacina, o desafio está essencialmente na prevenção de comportamento de risco e na adopção de comportamentos
mais seguros. Os psicólogos têm-se dedicado ao estudo dos comportamentos relacionados com a saúde, tendo um papel importante na prevenção e no acompanhamento psicológico das pessoas infectadas e afectadas. Os estudos indicam que a
vivência da seropositividade pelo VIH, dada as suas múltiplas implicações, origina
situações de stress crónico nas pessoas afectadas. A psiconeuroimunologia tem-se
debruçado e apresentado resultados que apontam para uma associação entre o
stress crónico e a doença física, associação essa com efeitos imunossupressores.
Existem reacções diferentes de pessoa para pessoa face a um diagnóstico reactivo/
positivo para o VIH, Hepatites Virais, ou outras IST, nomeadamente a negação, a
raiva, a tristeza e a depressão, o medo, a ansiedade face ao desconhecido ou mesmo
algum tipo de stress generalizado, até chegar à aceitação. Neste contexto, o papel do
psicólogo revela-se importante na medida em que visa contribuir para a promoção
da saúde e a adopção de comportamentos mais seguros e saudáveis, trabalhando
com o utente/paciente todos estes sentimentos de forma a ultrapassar os obstáculos que poderão interferir na adesão aos cuidados de saúde, nomeadamente à
adesão terapêutica.

A intervenção em crise por parte do psicólogo, continua a ser fundamental para muitos que ao terem conhecimento do seu estatuto
serológico, referem sentir-se perdidos. A temática da saúde mental e
do suicídio também merece uma preocupação acrescida, na medida
em que a ideação e a intenção suicida na população infectada por
VIH é três vezes superior à da população não infectada, especialmente se existir comorbilidade psiquiátrica, particularmente, depressão. Para além do que foi referido, alguns estudos têm demonstrado
que a psicoterapia de apoio, pode ter um efeito reforçador do sistema
imunitário e melhorar a qualidade de vida das PVVIH. O contributo da
Psicologia, não se restringe à pessoa que vive com estas infecções,
alargando a sua intervenção aos seus familiares e amigos, procura
que estes adquiram competências e estratégias de coping que lhes
permitam tornar-se agentes activos no apoio emocional e social destas pessoas, contribuindo para minimizar os efeitos que o isolamento
social possa promover.

...

“A intervenção em crise por parte do psicólogo,
continua a ser fundamental para muitos que ao
terem conhecimento do seu estatuto serológico,
referem sentir-se perdidos.”

...

Na sua opinião, qual é o papel da intervenção psicológica
nesta área para a coesão social e para o apoio às populações
mais vulneráveis?
A LPCS tem procurado se ajustar aos contextos, às diferentes situações e às idiossincrasias e aos diferentes cenários socio económicos
e/ou de saúde pública, procurando intervir junto das populações, in

Numa época em que o foco tem sido, em grande parte, o
COVID-19, que desafios tem sentido na Liga ao longo desde
ano?
É de salientar o aumento exponencial da procura dos serviços disponibilizados pela LPCS, nomeadamente o apoio ao domicílio para
entrega de produtos de higiene e alimentares, bem como, medicação
antiretrovirica e outras. O desafio maior, tem sido por isso, estar
à altura de quem mais precisa, das populações mais vulneráveis à
infecção por COVID19, uma vez que esta veio acentuar o estigma já
sentido, alargando-o a todos nós e não somente às PVVIH. Consequentemente, e tendo em conta que a continuidade das respostas
sociais depende a maior parte das vezes da sua contratualização por
parte de organismos governamentais e particulares, que escasseiam
e/ou são traduzidos em cofinanciamentos, cabe à LPCS a angariação dos apoios complementares e fundamentais. De forma a garantir
a sustentabilidade técnica ou financeira da LPCS, e a continuidade
da satisfação das necessidades apresentadas pelos utentes, esta
instituição tem assumido um papel activo e realizado um trabalho
incessante junto dos órgãos de soberania e potenciais entidades financiadoras, destacando a pertinência do apoio às varias respostas
de acordo com os resultados obtidos e apresentados
Actualmente, a COVID-19 promoveu um esforço adicional quer em
termos técnicos, profissionais por parte da equipa da LPCS quer
em termos técnicos e profissionais por parte da equipa da LPCS
quer em termos financeiros e logísticos, pela escassez de entrada de
apoios, no sentido da angariação de EPI que permitam à instituição
respeitar as medidas preconizadas pela OMS e pela DGS, bem como,
pelas próprio plano de contingência da LPCS. Cabe à LPCS, alertar
que para além da COVID19 existem outras infecções e doenças, lembrando que o VIH não é um vírus do passado e que continua a fazer
parte do presente, de muitos de nós.

loco, que se encontram expostas a um maior risco de infecção e
com mais dificuldades de acesso ao SNS, através das equipas de
rua e da unidade móvel de rastreios, a “saúde + Perto”. Para além
de promover a literacia em saúde e o diagnóstico precoce e tratamento adequado e atempado destas populações, a LPCS continua
atenta às necessidades socio/profissionais, psicológicas, jurídicas e
clínicas, nomeadamente nutricionais, encaminhando os utentes para
os Centros de Atendimento e Apoio Integrado, em Lisboa, Loures e
Odivelas, e/ou para outras estruturas sociais e de saúde.

E N T R E V I S TA D E
SARA ONOFRE, GABINETE DE COMUNICAÇÃO OPP

O Prémio Nacional de Psicologia já foi entregue a:
ISPA (2013); Refúgio Aboim Ascensão (2014); Centro de Psicologia Aplicada do Exército
(2016); Serviço de Psicologia CHUC (2018); Liga Contra a Sida (2020)
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SABIA QUE...
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PROMOVER
PA R A
DE

A

LITERACIA

CONSTRUIR

SAÚDE

UMA

CULTURA

PSICOLÓGICA

A família, a escola ou o local de trabalho são espaços de
grande aprendizagem onde somos ensinados a comer de
boca fechada e a lavar os dentes, a fazer cálculos com
base no Teorema de Pitágoras e a identificar os cognomes
dos Reis de Portugal, a realizar determinadas tarefas e a
lidar com burocracia. Sem desprestígio para todas estas
(importantes) aprendizagens, quem e onde nos ensinam
a lidar com o stresse? A dar nome a emoções como a tristeza ou a melancolia? O que fazer quando nos sentimos
zangados? A utilizar diferentes estratégias para resolver
um conflito? A identificar um problema de Saúde Psicológica? A equilibrar a nossa vida pessoal e profissional?

O acesso à informação e ao conhecimento, no geral, e a Literacia em
Saúde, em particular, são pré-requisitos para uma sociedade que se
quer manter coesa e saudável. A Literacia em Saúde diz respeito à
forma como os indivíduos compreendem informação acerca da Saúde
(Física e Psicológica) e dos cuidados de Saúde e de como a aplicam
às suas vidas, utilizando-a para tomar decisões informadas e interagir
com os profissionais de Saúde. Está relacionada com a capacidade
de autogestão da doença e outros resultados de Saúde, constituindo
também o primeiro passo para promover a participação e o empowerment dos cidadãos para que realizem escolhas e decisões de saúde
de modo informado e se envolvam activamente nas decisões que impactam a sua Saúde (incluindo a definição de políticas e serviços de

Saúde). Este representa ainda um elemento chave para assegurar a
acessibilidade dos Serviços de Saúde e melhorar a capacidade do
SNS para responder a desafios de Saúde emergentes.
Especificamente, a Literacia em Saúde Psicológica inclui a compreensão de como obter e manter a Saúde Psicológica e o bem-estar, o conhecimento dos factores de risco e causas dos problemas
de Saúde Psicológica, a compreensão destes problemas e dos seus
tratamentos, bem como de estratégias de autocuidado e formas de
procurar ajuda profissional.

...

“E nós, Psicólogos, somos agentes activos,
mobilizadores sociais e culturais da
Literacia em Saúde Psicológica.”

...

A Literacia é um dos principais determinantes sociais da Saúde. A
evidência científica sublinha as consequências negativas da iliteracia,
que incluem pior estado de Saúde; fraca adesão às terapêuticas; taxas mais elevadas de hospitalização, morbilidade e morte prematura;
aumento das despesas e gastos em Saúde; adopção de comportamentos de risco para a Saúde; limitações no desenvolvimento pesIIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 24

-soal, cidadania, bem-estar e felicidade. Por outro lado, a Literacia em
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Saúde está associada a melhores resultados de Saúde e bem-estar;
utilização racional dos Serviços de Saúde; participação activa e infor-

mada dos cidadãos nos cuidados de Saúde; diminuição dos
comportamentos de risco para a Saúde e das Doenças Não
Transmissíveis; sustentabilidade financeira do sistema de
Saúde; redução das desigualdades em Saúde; aumento da
resiliência individual e das comunidades; enriquecimento do
capital social e cultural.

...

“(...) a Literacia em Saúde está
associada a melhores resultados de
Saúde e bem-estar.”

...

A Literacia em Saúde Psicológica é para todos. Crianças
(mesmo as mais pequenas), jovens, adultos e cidadãos seniores. A Literacia em Saúde Psicológica é para todos os
contextos. Enquanto produto da interacção entre as competências individuais e as complexidades contextuais do
sistema de Saúde, é necessário incorporar a literacia no
desenho das políticas públicas (incluindo infra-estruturas,

#OPSICÓLOGOPODEAJUDAR

processos, materiais e relações). A literacia deve ser integrada nos contextos educativos (oportunidades formais
e informais, curriculares e extracurriculares de promoção
da Literacia em Saúde Psicológica) e laborais (a literacia é
uma ferramenta essencial na mitigação dos riscos psicos-sociais e na promoção da Saúde Ocupacional). É preciso
ainda integrar a Literacia nas estratégias, programas e
medidas relacionadas com o envelhecimento, a violência,
as doenças crónicas, as adições e tantas outras. Em todos

A PSICOLOGIA A
MUDAR PORTUGAL

os contextos, as novas tecnologias devem ser aliadas na
melhoria da literacia (ex. auto registo e monitorização de
indicadores de Saúde; social media criados à medida do
público alvo; marketing digital em Saúde).
A Saúde e o Bem-Estar psicológicos constituem um desafio cultural. Não (apenas) um problema da área da Saúde. Quando promovemos a Literacia em casa, na escola,
no trabalho, na comunidade, desenvolvemos mais relações
positivas com os outros, mais contributos para a sociedade, mais resiliência. Menos estigma, menos desigualdade.
E nós, Psicólogos, somos agentes activos, mobilizadores
sociais e culturais da Literacia em Saúde Psicológica.

ALCANCE TV

1.550.385
CLIC KS

148.049
VISI TAS AO SIT E

TEXTO DE
ANDRESA OLIVEIRA, GAB. DE ESTUDOS OPP
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109MIL

C PA E

CENTRO DE PSICOLOGIA
APLICADA DO EXÉRCITO

um centro de excelência da Psicologia em Portugal

SELEÇÃO DE PESSOAL

FORMAÇÃO

O actual Modelo e Processo de Selecção

Desde dos primórdios do CEPE/CPAE

do

visão

que a formação tem representado um

moderna de gestão, centrada na análise

alicerce estrutural na prossecução da

das competências individuais. Estamos

sua missão. Relativamente à formação,

perante um modelo desenvolvimentista,

o CPAE é actualmente responsável por

multidimensional

conceptualizar, gerir e ministrar formações

CPAE

baseado

alicerça-se

na

psicológicas

e

numa

multi-contextual,

avaliação

de

indispensáveis

variáveis
para

o

desempenho da função.
De modo a manter-se permanentemente
actualizado e ser considerado um centro
de excelência da Psicologia em Portugal,
o CPAE tem desenvolvido parcerias com
outras entidades. Tendo sempre presente
o legado dos anos de conhecimento na
área da selecção de pessoal e cumprindo
as deliberações da Ordem dos Psicólogos
Portugueses. O Gabinete de Selecção tem
realizado um esforço na actualização dos
testes psicotécnicos existentes no Exército,
assim como na aposta da automatização
e informatização dos meios usados na
Avaliação Psicológica no Exército.

de interesse para a organização na área
estabelecimentos

militares

de

ensino

e aos filhos dos militares e civis do
Exército. Com a aprovação de um novo
Quadro Orgânico em 2009, o Serviço
de Orientação foi reestruturado com o
objectivo de alongar o seu campo de
actuação ao Apoio Psicopedagógico à
Orientação Escolar e Vocacional aos
alunos do 9.º ano e Ensino Secundário.
No que diz respeito à formação no âmbito
do Apoio Psicopedagógico, esta tem como
principal alvo os alunos, sendo que no
futuro pretende-se o seu alargamento a
outros agentes educativos (encarregados
de educação e professores). Para os
alunos, os temas trabalhados incidem

Actualmente o Gabinete de Orientação
Escolar e Apoio Psicopedagógico, tem

o mercado de trabalho, e os métodos
de estudo. Adicionalmente, tem como
responsabilidade a avaliação psicológica
dos candidatos aos Estabelecimentos
Militares de Ensino.

Dentro

do

programa

da

formação, o CPAE tem como missão
ministrar diversos cursos que dos quais
se destacam: Curso de Gestão de Stress;
Curso de Análise de Funções; Curso de
Membros de Júri aos Militares da Academia
Militar e Escola de Sargentos do Exército,
Curso de Primeiros Socorros Psicológicos,
Curso de Seleção e Gestão de Recursos
Humanos,

Curso

de

Prevenção

em

Riscos Psicossociais e Curso de Operador
de Laboratório Psicotécnico; onde de
igual forma tem vindo a desenvolver os
Referenciais de Curso das formações
anteriormente referidas.

APOIO PSICOLÓGICO
ÀS FORÇAS NACIONAIS
DESTACADAS (FND)
As

missões

das

Forças

Nacionais

Destacadas (FND) são um empreendimento
nacional, humano, social e militar, de

como principal missão prestar apoio

elevado interesse para a consecução dos

psicológico na orientação vocacional aos

objectivos estratégicos nacionais e um

1950

1936

Origens dos Estudos
Psicotécnicos no Exército
Português
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derivados.

principalmente em matérias relacionadas
com o ensino superior, as profissões,

ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL E APOIO
PSICOPEDAGÓGICO

da psicologia, sociologia ou processos

1937

Estudos e palestras,
supervisionadas pelo Professor
Faria de Vasconcelos, sobre a
Psicologia e a actividade
militar

Criou-se o Grupo de Companhias
Trem-Auto (GCTA) com 40
Laboratórios Psicotécnicos
Móveis

1943

Primeira aplicação
das Provas Sensoriais
e Testes de Papel e
Lápis

contributo importante de Portugal para a
manutenção de paz no mundo.
O modelo de Apoio Psicológico às FND
foi desenvolvido com base na experiência

1960

Criação do Centro
de Estudos
Psicotécnicos
do Exército

adquirida nos Teatros de Operações

de Operações da Bósnia, Timor, Kosovo,

apoio e tem desde então uma equipa de

desde 1996, é designado por Modelo de

Afeganistão, Líbano, Iraque, Somália, Mali,

prontidão para o apoio à ANPC na resposta

Intervenção e Apoio Psicológico (MIAP),

Lituânia, e República Centro Africana.

à ocorrência de catástrofes.

foi aprovado por sua excelência o General

Os Elementos Nacionais Destacados (END)

Chefe de Estado-Maior do Exército e

passaram a ser também acompanhados

tem o objectivo de avaliar e preparar

em permanência a partir de 2017 por um

INVESTIGAÇÃO

psicologicamente os militares integrados

psicólogo militar do CPAE, que ministra as

As actividades de investigação científica

neste tipo de forças, bem como garantir o

mesmas formações que são ministradas

desenvolvidas têm a sua génese na

seu bem-estar após o final das respectivas

às FND e acompanha os END durante o

existência de problemas que necessitam

missões.

cumprimento da sua missão.

de solução ou, por outro lado, de se
reconhecerem

INTERVENÇÃO APÓS
OCORRÊNCIA DE
INCIDENTES CRÍTICOS (IC)

áreas

onde

exista

a

potencialidade de melhoria operacional
através da compreensão de determinados
fenómenos.

Preferencialmente,

grande

parte da investigação que é desenvolvida

O CPAE através do Núcleo de Apoio de

no CPAE, quer pela sua impressão

Intervenção Psicológica apoia a família

institucional, quer pelo seu carácter

militar (militares e suas famílias) aquando

confidencial, resulta em grande parte dos

a ocorrência de um incidente, quer pela

casos em relatórios informativos para a

sua gravidade provoca aos militares e

estrutura militar.

O psicólogo militar que acompanha a

posteriormente às suas famílias reacções

FND presta apoio técnico na sua área

emocionais invulgarmente fortes. Estas

de especialidade a todos os militares,

situações são, por norma, inesperadas e

privilegiando a dimensão preventiva e

ameaçam a noção de controlo do indivíduo,

cooperando com o comando e o apoio

podendo interferir com a sua capacidade de

REVISTA DE PSICOLOGIA
MILITAR E SOCIOLOGIA
MILITAR

sanitário da FND. Cumulativamente é

resposta e adaptação. Após a ocorrência do

A Revista de Psicologia Militar é hoje

prestado apoio às Famílias dos militares

IC é projectada uma equipa de psicólogos

parte integrante da imagem do CPAE,

que integram as FND através de contactos

militares ao local que assegura o apoio

da Psicologia Militar e, por inerência, do

directos, quando considerado necessário,

às vítimas sobreviventes e familiares dos

Exército Português. Na sua “construção”,

ou através do site “Eu, Tu e Nós”, onde

militares envolvidos durante as 72 horas

para além de Psicólogos e Sociólogos do

existe informação sobre o ciclo emocional,

subsequentes ao incidente crítico e,

Exército, participam profissionais da área

guias de apoio e estratégias de superação

quando necessário a continuação do apoio

das ciências sociais e humanas de outros

destinadas a cônjuges, filhos e pais dos

psicoterapêutico no caso da ocorrência de

Ramos das Forças Armadas Portuguesas

militares destacados.

lutos complicados ou patológicos.

e Estrangeiras, das Forças de Segurança,

Desde 1996 até à actualidade, foram

Intervenção após ocorrência de Catástrofes

de

acompanhados todos os contingentes

Em 2017, com a ocorrência dos incêndios

internacionais.

Portugueses que participaram nos Teatros

de grandes dimensões de Pedrogão

Investigadores
diversas

civis

e

Faculdades

Professores
nacionais

e

Grande e de Abrantes foi solicitado o
apoio do CPAE, pela Autoridade Nacional

1980

de Proteção Civil, às suas entidades que
operaram no terreno. O CPAE prestou esse

TEXTO ELABORADO POR
CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA
DO EXÉRCITO

2015

1960

Estudo e a implementação
de provas de “dinâmica de
grupo”

1993

Reestruturação epistemológica
e metodológica, surgindo o
Centro de Psicologia Aplicada
do Exército (CPAE)

2016

Galardoado com o
prémio nacional de
psicologia atribuído
pela OPP
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Condecorado com a
medalha de Serviços
distintos grau ouro
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( C I B E R ) ES PAÇO

A

ÚLTIMA

FRONTEIRA

O US O DA S R E D ES S O C I A I S E M PA N D E M I A :
À PROCURA DO EQUILÍBRIO.
Em artigos anteriores, explorámos um conceito que
traduz a ideia de que o envolvimento social e bem-estar psicológico parecem diminuir em função do tempo
online: O paradoxo da Internet. Ora o aumento do uso
da Internet, em particular das redes sociais, é das mais
globais e salientes respostas à COVID-19 e à consequente exigência de isolamento físico, ajudando muitos a preencher a necessidade de interacção social e a
diminuir a solidão.

Não existem ainda estudos que possam lançar luz sobre o uso das
redes sociais em pandemia. Sabemos, contudo, que são importantes
ferramentas de comunicação em tempo real (por isso úteis na circulação de informação essencial) e possibilitam uma vivência partilhada
da situação, promovendo o sentimento de pertença a uma comunidade global. Sabemos que implicam também riscos (por exemplo, de
cibervitimização ou de infodemia). Por outro lado, a possibilidade de
comunicação online com família e amigos num contexto tão difícil sugere alguns indicadores positivos, como a diminuição do sentimento
de isolamento e sintomatologia depressiva associada, apesar do uso
abusivo poder conduzir a percepções distorcidas, stress e ansiedade

A Internet é agora uma plataforma essencial não apenas à socialização, mas ao trabalho, ao ensino, à formação, à actualização de informação, ao entretenimento e à cultura. O actual contexto pandémico
convida, por isso, a revisitar o paradoxo da Internet à luz dos actuais
constrangimentos: os problemas de saúde mental/psicológica que podem decorrer do isolamento físico provocado pelo aumento do tempo
online – e também necessário para conter a propagação do vírus –
podem ser prevenidos ou mitigados evitando o isolamento social e
emocional através da utilização da tecnologia. Posto isto, à luz dos
tempos que vivemos, tirar conclusões sobre o impacto das vivências
digitais para a saúde mental/psicológica converte-se numa questão
IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 28

ainda mais complexa. O actual padrão de elevadíssima utilização das

28
.

redes sociais sugere a instalação definitiva da anunciada epidemia da
solidão, configura um mecanismo transitório de coping ou indica uma
forma inescapável de interacção social que a pandemia veio apenas
firmar?

(o conhecido FOMO).

...

“O actual padrão de elevadíssima
utilização das redes sociais sugere
a instalação definitiva da anunciada
epidemia da solidão, configura um
mecanismo transitório de coping ou indica
uma forma inescapável de interacção
social que a pandemia veio apenas
firmar?”

...

Em suma, a Internet não é um fenómeno linear. Embora as
reais implicações do actual padrão de utilização das redes
sociais para saúde mental/psicológica constituam uma das
muitas incertezas do contexto que vivemos, o seu potencial nocivo parece depender das circunstâncias, persona-

Coluna da Provedora
do Psicólogo Júnior

lidade, sintomatologia prévia e comportamento específico
de cada utilizador – e por isso, é necessariamente objecto
da Psicologia.

...

“Embora as reais implicações do
actual padrão de utilização das
redes sociais para saúde mental/
psicológica constituam uma das
muitas incertezas do contexto que
vivemos, o seu potencial nocivo
parece depender das circunstâncias,
personalidade, sintomatologia
prévia e comportamento específico
de cada utilizador – e por isso,
é necessariamente objecto da
Psicologia.”

...

Cabe aos psicólogos investigar, com urgência, estas matérias, considerando longitudinalmente a curva de utilização das redes sociais no pré, durante e pós pandemia e
avaliando as suas implicações para as diferentes faixas
etárias nos seus múltiplos contextos e condições (psicológicas, sociais e económicas), por forma a melhor poder
intervir, reduzindo riscos e potenciando benefícios.

Bárbara Coelho
Em 2018, quando assumi a função de Provedora do Psicólogo
Júnior este cargo contava com menos de dois anos de existência.
O recurso dos Psicólogos Júnior à figura do Provedor era ainda
escasso, possivelmente por desconhecimento das funções do
Provedor e da forma como estas se diferenciavam das de outros
organismos da OPP e por receio na exposição de irregularidades
que ocorriam no Ano Profissional Júnior. Era importante
divulgar o papel do Provedor na defesa imparcial dos direitos e
dos interesses legítimos dos Psicólogos Júnior e na resolução
de eventuais situações problemáticas que ocorriam no contexto
dos estágios, assim como esclarecer e desmistificar a atuação da
Ordem na resolução destes problemas.
A intervenção no espaço “Conversas EmCarreira” do 4º Congresso
da OPP e a partilha via correio eletrónico e no website da Ordem
de informações acerca do âmbito da atuação do Provedor veio
aumentar o recurso adequado a esta figura e reduzir a utilização
de vias de comunicação redundantes com a Ordem.
Com a criação da Coluna da Provedora do Psicólogo Júnior
na Revista PSIS21 pretendeu-se dar a conhecer alguns dos
problemas vivenciados pelos psicólogos em formação no contexto
dos seus estágios e a atuação da Ordem na resolução destes. O
uso de exemplos concretos e a discussão de dúvidas frequentes
facultou aos Psicólogos Júnior informação prática sobre a
atuação da Ordem na defesa dos seus direitos e da qualidade
da sua formação e teve como objetivo incentivá-los a usar a via
de comunicação com o Provedor de uma forma mais efetiva e
consistente.
Apesar da resposta observada ter sido francamente encorajadora,
como comprova o aumento do fluxo de informação e do diálogo
com o Provedor permanecerá um objetivo para que a atuação da
Ordem perante eventuais situações problemáticas seja imediata,

TEXTO DE
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

eficaz e favorável ao desenvolvimento de um Ano Profissional
Júnior enriquecedor na qualidade da sua formação.
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estabelecido com os Psicólogos Júnior, o reforço da comunicação
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A não perder
A Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses tem

Eduardo Carqueja
Presidente da DRN
No próximo dia 27 de novembro teremos
eleições para os órgãos nacionais (incluindo
os órgãos das especialidades) e regionais da
Ordem dos Psicólogos Portugueses. Serão
eleitos diretamente pelos membros da Ordem,
a Assembleia de Representantes, o Bastonário
e a Direção Nacional, o Conselho Fiscal, o Conselho Jurisdicional, as Direções Regionais do
Norte, do Centro, do Sul, da Região Autónoma
dos Açores e da Região Autónoma da Madeira
e os Conselhos de Especialidade de Psicologia
Clínica e da Saúde, de Psicologia da Educação
e de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.
Os membros efetivos podem exercer o direito
de voto eletronicamente, por correspondência
(após envio da documentação necessária para

vindo a promover um ciclo de “Conversas à moda do Norte” que se insere
num conjunto de encontros que promovem reflexão e discussão sobre temas
relevantes para a Região Norte.
Estes encontros online com a duração de 60 minutos visam auscultar personalidades de relevo e de grande importância na região Norte.
No próximo dia 19 de Outubro, pelas 21h00 será convidado Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP e da Fundação AEP, sendo também vice-presidente do
Conselho Geral da CIP — Confederação Empresarial de Portugal.
No dia 29 de Outubro, pelas 18,30h será convidada Fernanda Almeida, Coordenadora da Equipa Técnica Regional Norte da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Licenciada em Serviço
Social pelo Instituto de Serviço Social do Porto. Mestre em Administração
Pública, pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.
No dia 9 de Novembro, pelas 21h00 será convidado Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, EPE,
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, entre 2015-11-26 e 2018-10-15.
Licenciado e doutorado em Medicina Faculdade de Medicina do Porto. Pós-graduado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa

o respetivo domicílio profissional) ou presencialmente, na sede nacional da OPP ou nas
delegações regionais. Será inequivocamente
uma data que a todos e todas deve convocar a
participarem com o seu voto.

Destacamos

A grandeza de uma Ordem profissional está,
também, na participação ativa dos seus mem-

No passado dia 4 de se-

bros, no que aos seus desígnios e orientações

tembro, dia nacional do

diz respeito. A importância dos contributos e

psicólogo, a DRN organi-

participação de todos e todas significa uma

zou um Encontro online

Ordem viva e aberta aos seus membros e ci-

com o tema “A psicologia

dadãos. Somos responsáveis pelo presente,

e a Região Norte: oportu-

mas implicados para o futuro.

nidades e desafios”. Este
Encontro teve como ora-

Por estas e por muitas outras razões não deixe

dor o Prof. José Manuel Castro e foi visualizado por centenas de psicólogos.

de votar no dia 27 de novembro.

Foi um momento de intensa partilha e análise dos vários desafios que a situação pandémica da Covid-19 vem colocar à sociedade no geral e aos psicólogos
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em particular.
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A não perder
Gostaríamos de salientar os eventos que iremos realizar, nomeadamente o

Cristina Quadros
Presidente da DRC
Cada Um Conta
Em tempo de balanço de final de mandato, recupero um parágrafo de um artigo que escrevi
neste mesmo espaço, em 2018: “O Secretário
Geral da Nações Unidas, António Guterres,
refere que 2020 é o ano limite de viragem,
a partir do qual pode não haver retorno, com
consequências desastrosas para os humanos
e os sistemas naturais que os suportam. Diz
ainda que cada dia conta e que conta com cada
um.”

Workshop “Sono – Intervenção na Insónia” com Alexandra Pais e Mariana
Marques, acreditado pela OPP, que se irá realizar a 10 de Outubro. Estão
ainda agendados 2 workshops “Luto – Intervenção com Crianças e Adolescentes”, a 23 e 24 de Outubro e o Workshop “Luto: Intervenção com Adultos”
a 30 e 31 de Outubro.

Destacamos
Este ano tem sido particularmente atípico e desafiante. Exigiu de todos resiliência, capacidade de adaptação e proactividade para ultrapassar as dificuldades. Perante os vários constrangimentos e no sentido de dar continuidade
ao plano de atividades, tivemos de adaptar os eventos para um formato online
e à distância.

Olhando o caminho percorrido nestes quatro

Realizaram-se

anos, partilhamos o sentir que a missão

Workshops “Luto, Con-

que definimos na DRC “Cuidar de cada um de

ceptualizar e Intervir” e

nós, cuidar da profissão, inspirar mudança na

“Luto, Intervenção com

sociedade.” assume novo significado e maior

Crianças e Adolescen-

confiança. Apesar do contexto particularmente

tes” com Ana Rocha

desafiante, reconhecemos que é esta a impre-

Santos. Reunimos com

visibilidade que paradoxalmente esperávamos.

os 7 distritos da zona

Mas porque nos preparámos, os psicólogos

centro, com a presença

souberam receber aos desafios de forma uni-

do sr. Bastonário e de elementos da direção nacional no “DRC em Directo”.

da, mostrando-se mais capacitados e mais

“Os Trilhos da Psicologia”, realizaram-se com os colegas da ARCIL, dirigen-

resilientes, mais próximos e responsivos, com

tes e autarcas do município da Lousã. Realizámos um Webinar “Reflexão em

enorme reconhecimento de toda a sociedade.

torno da Organização dos Serviços de Psicologia em Situação de Crise com

os

Rafaela Lopes e a Tertúlia: “Sono, Intervenção na Insónia” com Alexandra

Tem sido este o papel da Nossa Ordem. Fa-

Pais e Mariana Marques. A DRC esteve ainda presente na imprensa regional e

cilitar a capacitação, promover o sentido de

nacional, nomeadamente nas rádios (TSF e RR e rádios locais) e jornais com

classe, dar visibilidade à ciência psicológica e

artigos de opinião publicados no Diário de Coimbra. A DRC marcou presença

aos psicólogos, criando valor para a comuni-

em vários eventos presenciais e online. O Dia do Psicólogo foi marcado com a

dade. Daí a importância de cada um partici-

realização de um Sunset comemorativo na Esplanada do Restaurante Loggia

par ainda mais ativamente. Nas formações e

– Museu Machado de Castro.

conferências, mas também nas assembleias,
nos órgãos sociais, nas eleições e na apresentação de propostas. Não há como voltar atrás,

O Webinar “Marketing pessoal e profissional” com Cristina Correia foi

mas podemos continuar a construir um mundo

disponibilizado em formato online na página da OPP.

melhor, para nós, para os outros e para o plaum conta”.
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neta. Fica o convite e a certeza de que “ Cada
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Destacamos
Raquel Raimundo
Presidente da DRS

Celebração do Dia Nacional do Psicólogo – Entrega dos Prémios Boas Práticas em Psicologia e Carreira
Foi com muito agrado que a DRS comemorou mais um Dia Nacional do Psicólogo atribuindo, pelo segundo ano consecutivo, o Prémio Boas Práticas em
Psicologia e o Prémio Carreira, os quais reconhecem e distinguem psicólogos

Entramos na recta final de 2020 mantendo

e serviços de Psicologia, da região Sul do país.

uma proximidade à distância. Mas, a distân-

O prémio Boas Práticas em Psicologia

cia é meramente física. Continuamos ligados

2020 foi atribuído, em ex-aequo a dois

aos Psicólogos e às entidades da região Sul,

projectos. O Working@tecnico tem investi-

utilizando para o efeito as tecnologias digitais.

do na saúde e no bem-estar psicológico de
todos os que se encontram a desenvolver

A Delegação Regional Sul mantém a aposta na
formação e desenvolvimento profissional dos
seus membros através de mais um ciclo de 5
Workshops Regionais, em áreas tão diversas
como as Dependências Online, Mindfulness,
Emoções, Cuidadores Informais e Neuroeducação. Também continua a promover os Trilhos da Psicologia, como forma de estimular a
proximidade com os colegas, assim como diversas reuniões institucionais.

acções no IST, local de trabalho saudável,
tendo recebido o prémio Isabel Gonçalves. O Psiquaren10 proporcionou suporte psicossocial durante e após a quarentena por Covid-19, com informação e orientações para a gestão emocional,
promovendo o bem-estar psicossocial, tendo
recebido o prémio Ivone Patrão. O prémio Carreira Sul 2020 foi atribuído à Psicóloga Joana Alexandre, a desenvolver a sua actividade
Profissional no ISCTE-IUL por apresentar um curriculum rico e notável.

...

Além dos premiados, estão de parabéns todos os candidatos que ousaram refletir sobre as suas práticas e
percurso profissional e todos os psicólogos que se preo-

“(...) a Psicologia foi reconhecida,
em Portugal, como uma das 10
profissões mais procuradas em
tempos de pandemia.”

...

cupam em afirmar e disseminar o contributo da Psicologia. Um agradecimento especial ao Júri dos concursos,
presidido pela Sara Bahia pelo seu envolvimento nesta
iniciativa.

Vivemos tempos desafiantes. Tempos que nos

Trilhos da Psicologia - A distância que se traduz em
proximidade

obrigaram a adaptar a uma nova realidade.

Durante o confinamento a DRS adaptou os “Trilhos da Psicologia”, realizando

Mas, tempos também em que a Psicologia foi

duas edições online – a 29 de Maio, em Évora, e a 10 de julho, na Amadora.

reconhecida, em Portugal, como uma das 10

Nestes dois dias a direcção da DRS, o Bastonário e a direcção nacional visi-

profissões mais procuradas em tempos de

taram três organizações onde trabalham psicólogos e reuniu com um total de

pandemia. Estes são assim tempos em que

74 colegas.

os Psicólogos, de diversas formas e nos mais
variados contextos, têm evidenciado o contributo positivo que conseguem dar à humanidade.

Workshops Regionais – Maior participação e
acessibilidade
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Desde Maio, têm vindo a ser lançadas, em formato e-learning, sucessivas edi-
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ções de Workshops Regionais com temas diversos, visando dar resposta às
necessidades dos/as psicólogos/as do Sul, bem como tornar mais acessível as
iniciativas de cariz formativo ao nível regional.

Destacamos
Descentralização e articulação com o poder local e regional

Luz Melo
Presidente da DRA

A DRA está integrada num espaço geográfico com um estatuto definido pela
Constituição da República com autonomia política, administrativa e financeira
que lhe aufere poder decisório sobre respostas às necessidades específicas
em matéria de interesse para a Região.

Na hora da despedida

Neste contexto particular, o desenvolvimento de relações de proximidade com

Com a convocação de eleições da Ordem dos

o Governo Regional e Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

Psicólogos Portugueses para o dia 27 de Novembro de 2020 terminamos dois mandatos à

surgiram desde logo como parceiros privilegiados com as quais estabelecemos importantes protocolos e organizamos eventos conjuntos para debater os

frente da Direção da Delegação Regional dos

contributos da Psicologia para o desenvolvimento da Região.

Açores. Um trabalho intenso que teve como

Para eles apresentamos pareceres sobre matéria de interesse regional, tive-

missão promover a valorização da Psicologia
nos Açores e o conhecimento do público sobre
as diversas áreas de intervenção profissional
do psicólogo, em cooperação com a Direção
Nacional, e respeitando as particularidades
regionais e as necessidades específicas dos
membros com domicílio profissional nos

mos assento em grupos de trabalho regionais e no Conselho Regional de Saúde. De destacar o importante contributo na elaboração do Decreto Legislativo
Regional n.º26/2016/A que cria a Rede Regional de Cuidados Continuados
Integrados de Saúde Mental que permitiu a integração dos Psicólogos nas
equipas de saúde mental, a sua presença na equipa de coordenação regional
assim como o alargamento do conceito de psiquiatria para o de saúde mental.

Açores.

o papel do Psicólogo na sociedade e de fazer
o esclarecimento sobre as boas práticas que
devem proteger todos os consumidores de
serviços de Psicologia assumimos como visão
ser reconhecida, regional e nacionalmente,
como uma entidade de referência no domínio
da valorização da Psicologia, promovendo a
diversidade de intervenções psicológicas, de
forma inovadora, sustentada, mobilizadora dos
seus membros na procura de respostas eficazes para o desenvolvimento da Psicologia e da
sociedade açoriana.

Valorização da identidade do psicólogo a nível regional /
proximidade entre colegas e oportunidades de formação
As nove ilhas que compõem os Açores apresentam desafios particulares, decorrentes da sua dispersão geográfica, que condicionam a intervenção dos
Psicólogos. Conscientes desta realidade fomos uma equipa de Psicólogos de
diversas ilhas e de múltiplas áreas profissionais o que nos permitiu dar resposta às solicitações apresentadas e criar oportunidades nos vários domínios
de intervenção da Psicologia.
A presença regular e mensal nos principais meios de comunicação da Região
teve um impacto incontornável na valorização da identidade do psicólogo, em
tempo de pandemia, com publicações diárias e atualmente com carácter semanal.

Foi este o nosso foco ao longo dos anos que

Paralelamente, as visitas institucionais às entidades onde trabalham os psi-

estivemos à frente dos desígnios da Delegação

cólogos nas diversas ilhas dos Açores contribuíram para a valorização do

Regional dos Açores cujo balanço agrupamos

Psicólogo no seio da sua organização e uma oportunidade para valorizar a

nos dois tópicos “Descentralização e articu-

Psicologia e o trabalho desenvolvido pela OPP.

lação com o poder local e regional e Valorização da identidade do psicólogo a nível regional/proximidade entre colegas e oportunidades de formação.”

Os dois Congressos Regionais realizados constituíram momentos marcantes
na valorização da ciência Psicológica nos Açores, consolidaram a relação com
os poderes existentes em diferentes áreas societais e contribuíram para a
aproximação entre os Psicólogos.
No momento de despedida acreditamos que fizemos muito, mas temos consciência que ainda muito está por fazer. Fica a certeza que foram construídos
os alicerces e as pontes para a valorização da Psicologia e dos Psicólogos
Açores.
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Assumindo a responsabilidade de promover
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Destacamos
Ciclo OPP Madeira 2020 com elevada participação
Renato Gomes Carvalho
Presidente da DRM

Num ano excepcional, incluindo relativamente à organização de evento, a DRM
lançou o Ciclo OPP Madeira 2020 “Saúde Psicológica e Bem Estar em Tempo
de Pandemia”, uma iniciativa que tem envolvido um debate sobre múltiplas
dimensões da vida dos indivíduos e da comunidade. A primeira fase decorreu

Soluções excepcionais para tempos
excepcionais

em junho e julho e envolveu a realização de 7 webinars, em que participaram

A pandemia do coronavírus é provavelmente

• Descobrir a vulnerabilidade

uma das situações mais excepcionais que

• Parentalidade e (des)confinamento

vivemos nos últimos anos, com um impacto

• Viver a intimidade e a conjugalidade

que obrigou indivíduos, instituições e a socie-

• Trabalho, construção da carreira e competências num mundo pós pandemia

dade a adaptações muito significativas. Tam-

• Desporto e (des)confinamento

bém no caso da nossa Delegação Regional da

• Crise económica e saúde psicológica: o papel da psicologia no combate à

Madeira (DRM), ocorreram múltiplos ajustamentos e alterações. Um dos mais evidentes
foi o cancelamento do Congresso Regional dos

30 oradores e foram já vistos cerca de de 3000 vezes.
• Desafios à intervenção psicológica em tempo de pandemia

pobreza e exclusão social
A playlist com todos estes webinars encontra-se aqui.

Psicólogos da Madeira e a realização do Ciclo

No Dia Nacional do Psicólogo, a DRM lançou a segunda fase deste Ciclo, que

OPP Madeira 2020 “Saúde Psicológica e Bem

decorrerá até meados de outubro, e envolverá o lançamento semanal de um

Estar em Tempo de Pandemia”. Não obstante

webinar. Esta nova fase corresponderá a uma oportunidade para discutir a

ter-se tratado de uma solução não prevista ini-

realidade numa perspectiva: o que temos aprendido com esta experiência?

cialmente, a verdade é que esta iniciativa tem

Como serão as relações interpessoais num mundo pós-COVID? Que desafios

recolhido o interesse dos colegas e da comuni-

se colocam à organização de serviços de psicologia? Que relação teremos

dade, e gerado uma participação significativa.

com as tecnologias? Que perspetivas de empregabilidade para os próprios

Neste momento em que se encontra a decor-

psicólogos? Que papel tem a psicologia no mundo contemporâneo?

rer a segunda fase desta iniciativa, congratulamo-nos por, uma vez mais, os psicólogos
da Região terem marcado presença, ainda que
a distância, e contribuído para a dinâmica da
nossa Ordem.

...

“Congratulamo-nos por, uma vez
mais, os psicólogos da Região
terem marcado presença, ainda
que a distância, e contribuído para
a dinâmica da nossa Ordem.”

...

DRM recolhe testemunho de colegas
No âmbito da comemoração do Dia Nacional do Psicólogo, a DRM deu a oportunidade a colegas com diferentes especialidades e que exercem em vários
contextos para se pronunciarem sobre a sua práctica. Integrados em cada
uma das Equipas Setoriais e Intersetoriais atuais da DRM. Veja o vídeo aqui.

DRM continua a participar ativamente na comunidade.
No âmbito da auscultação da sociedade e da recolha de contributos tendo em
vista a retoma e a dinamização da actividade económica na Região, a DRM
enviou ao Conselho Consultivo de Economia, constituído pela Secretaria Regional de Economia, um contributo relativo à valorização da saúde psicológica
e da prevenção, avaliação e intervenção sobre os riscos psicossociais nas
organizações. O Presidente da DRM participou na primeira reunião de um
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ciclo de reuniões no âmbito daquele Conselho, que decorreu no Salão Nobre
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da Assembleia Legislativa, tendo feito referência ao Relatório da OPP sobre os
custos para as organizações que derivam os problemas causados por uma não
intervenção sobre os riscos psicossociais nas organizações, e que se situaram
em 2019 na ordem dos 3,2 mil milhões de euros.

Linhas de Orientação para
a Prática Profissional no âmbito
da Intervenção Psicológica
com pessoas LGBTQ
As/os Psicólogas/os podem desempenhar um papel fundamental na intervenção com pessoas LGBTQ
nos diversos contextos de práctica profissional, utilizando o seu conhecimento científico para informar
o debate público sobre estas matérias e afirmar a diversidade no que diz respeito à orientação sexual
e à identidade de género. Os seus contributos são essenciais na promoção da mudança social e diminuição do estigma, dos preconceitos e a da discriminação que afectam a Saúde e o bem-estar das
pessoas LGBTQ, na advocacia que vise fomentar o apoio às necessidades das pessoas LGBTQ, incluindo influenciar as políticas públicas locais e nacionais sobre os direitos das pessoas LGBTQ, opondo-se
a qualquer práctica de Saúde Mental que trate as orientações sexuais e as identidades de género não
hegemónicas como uma patologia e, pelo contrário, discutindo e investigando diferentes opções de
intervenções, baseadas em evidência, afirmativas do género e da orientação sexual de cada pessoa.
É neste contexto que surgem as Linhas de Orientação para a Prática Profissional no Âmbito da Intervenção Psicológica com Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Queer (LGBTQ) tendo por base
a dimensão aspiracional do Código Deontológico, bem como os preceitos da nossa Lei fundadora servindo, não como um documento regulador, mas sim como uma base de orientação da/o Psicóloga/o
na resolução de dilemas éticos e profissionais. Estas Linhas de Orientação para a Prática Profissional
serão revistas tendo em conta as necessidades de intervenção das/os Psicólogas/os, bem como os
progressos científicos neste âmbito.
O processo de elaboração destas Linhas de Orientação para a Prática Profissional seguiu um formato
de consulta de um conjunto de especialistas relevantes para as temáticas em questão. O Grupo de
Trabalho composto por Carla Moleiro (Coordenação), Carlota Simões Raposo, Gabriela Moita, Henrique Pereira, Jorge Gato, Marta Silva e Sofia Neves, elaborou um documento que, após aprovação pela
Direcção da OPP, foi colocado em discussão pública entre a comunidade de profissionais. Os contributos recebidos foram então integrados na medida da sua relevância e consenso.

Desde Junho de 2020 a Ordem
dos Psicólogos juntou-se ao
grupo de organizações que integram o IPsyNet Statement
and Commitment, promovido
pela American Psychological
Association.
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Documento completo aqui.
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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 e Turismo. 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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feitos com um desconto vantajoso!
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Há mais!
Consulte em

www.ordemdospsicologos.pt/pt/beneficios

• PUB

E-LEARNING
COM
SESSÕES
SÍNCRONAS

Crianças e Jovens
em Perigo:
Avaliação e
Intervenção

Avaliação Pericial
em Psicologia
Forense

Rastreio, Avaliação
e Tratamento Da
Depressão em
Matched Stepped
Care

Prevenção Primária
dos Riscos
Psicossociais
- Nível 1 e 2

O Papel dos
Psicólogos nos
Cuidados Paliativos

Demência: O
Psicólogo no
Rastreio, Avaliação
e a Intervenção

Metodologias de
Avaliação de
Efectividade em
Intervenção
Psicológica

Técnicas de
recrutamento e
selecção para
psicólogos

Primeiros Socorros
Psicológicos

Intervenção
Psicológica em
Situações de
Catástrofe

Os
Comportamentos
Aditivos e
Dependências

Violência
Doméstica: o papel
da psicologia

Regulação do
Exercício das
Responsabilidades
Parentais

Crianças e jovens em
perigo – Execução
da Medida de
Promoção e
Protecção de
Acolhimento Familiar

Crianças e jovens em
perigo – Execução
da Medida de
Promoção e
Protecção de
Acolhimento
Residencial

Violência Sexual: o
papel do psicólogo
no processo de
avaliação forense de
agressores e vítimas
adultas

E-LEARNING

Intervenção com
crianças e jovens
em Risco

Comunicação
Interprofissional e
Partilha de
Informação

Marketing Pessoal
e Profissional

Literacia em saúde,
o papel do
psicólogo

Implementação de
Serviços de
Psicologia em
Unidades de Saúde
do SNS

O Profissional nos
Cuidados Paliativos

Relatórios de
avaliação
psicológica

Certificado europeu
de psicologia
(gratuito para
orientadores)

Intervenção
Psicológica em
Problemas ligados
ao Álcool

Educação
Financeira e
Psicologia

Dilemas na Prática,
o que fazer?

Acompanhe ainda o desenvolvimento de novos cursos em parceria com a Direção Geral de Educação: “Formação especializada
para psicólogos com intervenção em contexto escolar” e Direção Geral da Saúde: “A Promoção do Aconselhamento Breve
para a Atividade Física no Serviço Nacional de Saúde”. Consulte o nosso catálogo completo de formação em valorizar.me
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Formação totalmente em e-learning!
Planeie a sua formação para o ano lectivo 2020/2021.
Valorize - se:

NOVAS ACÇÕES
FORMATIVAS ACREDITADAS
I Fórum de Neuropsicologia - “Problemática da Demência - da Prevenção ao Cuidador
Créditos: 1,1 | Evento Único: 05.03.2020 | Especialidades: PCS | OPP - DRN

Rumo a 2050: uma viagem pelo mundo das Dependências Online

Créditos: 1,2 | Acreditado até: 21.04.2023 | Especialidades: PCS; PE | OPP - DRS

Formação de Facilitadores no Programa “O Melhor de MIM” - B-Learning

Créditos: 50 | Acreditado até: 21.04.2023 | Especialidades: PTSO | Associação Operação Vida

Intervenção Psicológica em Cuidados Paliativos

Créditos: 12,5 | Acreditado até: 21.04.2023 | Especialidades: PCS | CPF - Centro de Psicologia e Formação, Unipessoal, Lda

Coaching Psicológico - Inicial - E-Learning

Créditos: 15 | Acreditado até: 21.04.2023 | Especialidades: PTSO; CP | Maria de Lurdes Gomes Neves, Lda

Coaching psicológico para o desenvolvimento de competências transversais - nível 1 (inicial)

Créditos: 15 | Acreditado até: 21.04.2023 | Especialidades: PTSO; CP | FPCEUP - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto

Cuidar dos Cuidadores - VIII Congresso de Psicologia do ISMAT

Créditos: 1,4 | Evento Único: Data a definir | Especialidades: PCS | COFAC - Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

Odisseia de emoções: um diário de exploração do mundo

Créditos: 1,2 | Acreditado até: 21.04.2023 | Especialidades: PCS; PE; PTSO | OPP - DRS

Curso de Orientação Vocacional - Da Teoria à Prática

Créditos: 12 | Acreditado até: 24.04.2023 | Especialidades: PE; PVDE | Maria de Lurdes Gomes Neves, Lda

A Psicologia e o Futuro da Educação

Créditos: 2 | Evento já decorreu | Especialidades: PE | OPP- DRM

Especialização Avançada em Intervenção Psicopedagógica em Contexto Escolar - B-Learning
Créditos: 63 | Acreditado até: 24.04.2023 | Especialidades: PE; NEE | CRIAP

Curso de Especialização Avançada em Neurodesenvolvimento da Criança e do Adolescente - B- Learning

Créditos: 50 | Acreditado até: 29.04.2023 | Especialidades: PCS; PE; NEE; IP; Neuropsicologia | MDC - Psicologia & Formação

Escola de Verão APsi: Avanços em Psicologia (Ed. 1)

Créditos: 9 | Acreditado até: 29.04.2023 | Especialidades: PCS; PTSO; PSO; PE; PJ | APsi - Associação de Psicologia da Universidade do Minho

Fundamentos e Práticas de Intervenção na Carreira - E-Learning

Créditos: 12 | Acreditado até: 06.05.2023 | Especialidades: PE; PVDC | APsi - Associação de Psicologia da Universidade do Minho

Psicologia Forense

Créditos: 45 | Acreditado até: 11.05.2023 | Especialidades: PCS; PJ | Associação Portuguesa de Psicologia Relacional-Histórica

Mestrado em Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco

Créditos: 240 | Acreditado até: 11.05.2023 | Especialidades: PCS; PE; PJ | Escola Superior de Educação de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu

IV Ciclo Formativo de Psicologia do Município de Lousada: WISC-III na Avaliação Psicológica e Neuropsicológica

Créditos: 3,3 | Evento Único: 09 e 10.07.2020 | Especialidades: PCS; PE; Neuropsicologia | Município de Lousada

Curso Prático de Orientação Vocacional - B-Learning

Créditos: 7 | Acreditado até: 14.05.2023 | Especialidades: PE | CRIAP

Noções Básicas do Rorschach: da cotação à análise do psicograma - E-Learning

Créditos: 2,4 | Acreditado até: 27.05.2023 | Especialidades: PCS | Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia LDA

Curso Prático de Avaliação e Intervenção Neuropsicológica nas Necessidades Educativas Especiais - E- Learning
Créditos: 7 | Acreditado até: 27.05.2023 | Especialidades: PE; NEE; IP; Neuropsicologia | CRIAP

Especialização Avançada Pós-Universitária em Riscos Psicossociais em Ambiente Laboral - Identificação, Gestão e Controlo - B- Learning
Créditos: 83,5 | Acreditado até: 04.06.2023 | Especialidades: PTSO; PSO | INSPSIC

Curso de Especialização Avançada em Intervenção Familiar - E-learning

Créditos: 33 | Acreditado até: 09.06.2023 | Especialidades: PCS | MDC – Psicologia & Formação, Lda.

Balanço de competências: Instrumento de desenvolvimento profissional e pessoal
Créditos: 9 | Acreditado até: 09.06.2023 | Especialidades: PE; PVDC | ISPA

Curso Avançado de Dislexia - B-learning

Créditos: 18 | Acreditado até: 09.06.2023 | Especialidades: PE; NEE | CRIAP
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Avaliação Neuropsicológica com a BANC - Nível Básico
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Créditos: 3,5 | Acreditado até: 16.06.2023 | Especialidades: PCS; PE; NEE; Neuropsicologia | HOGREFE

Avaliação Neuropsicológica com a BANC - Nível Avançado

Créditos: 3,5 | Acreditado até: 16.06.2023 | Especialidades: PCS; PE; NEE; Neuropsicologia | HOGREFE

Avaliação do Risco Familiar

Créditos: 1,8 | Evento Único: 04.07.2020 | Especialidades: PCS; PJ | AlmaTua - Associação para a Prevenção da Doença e Promoção da Saude Mental

Curso Avançado de Hiperactividade com Défice de Atenção: Avaliação e Intervenção - B-learning
Créditos: 15 | Acreditado até: 24.06.2023 | Especialidades: PE | CRIAP

Certificação em Inteligência Emocional e Social

Créditos: 7 | Acreditado até: 25.06.2023 | Especialidades: PCS; PE; PTSO | MD & GK, Lda | Escola da Parentalidade Positiva

Especialização Avançada em Suicídio e Comportamentos Autolesivos - E-learning
Créditos: 66,5 | Acreditado até: 25.06.2023 | Especialidades: PCS; PC | CRIAP

Seminário Freud - Formação sobre a Obra de Freud

Créditos: 20 | Acreditado até: 13.07.2023 | Especialidades: PCS | PsiRelacional - Associação de Psicanálise Relacional

Workshop Insónia : Avaliação e Intervenção

Créditos: 2,1 | Evento Único | Especialidades: PCS | OPP - DRC

Formação em Dependências Comportamentais

Créditos: 5,4 | Acreditado até: 16.07.2023 | Especialidades: PCS | IAJ - Instituto de Apoio ao Jogador, Lda

Formação EMDR Nível 2

Créditos: 12 | Acreditado até: 16.07.2023 | Especialidades: PCS | GO4 Consulting, Lda

Noções Básicas do T.A.T.: a análise do discurso

Créditos: 2,4 | Acreditado até: 16.07.2023 | Especialidades: PCS | Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia LDA

Seminário Clínico: T.A.T. O território da Neurose

Créditos: 1,2 | Acreditado até: 16.07.2023 | Especialidades: PCS | Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia LDA

Seminário Clínico: T.A.T. – Borderline: a terra de ninguém

Créditos: 1,2 | Acreditado até: 16.07.2023 | Especialidades: PCS | Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia LDA

Seminário Clínico: T.A.T. – Psicose: à procura de um sentido

Créditos: 1,2 | Acreditado até: 16.07.2023 | Especialidades: PCS; PE | Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia LDA

Psicologia da Saúde Ocupacional - E-Learning

Créditos: 125 | Acreditado até: 21.07.2023 | Especialidades: PTSO; PSO | Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares/Viseu - Instituto Piaget

Especialização Avançada Pós-Universitária em Psicologia e Medicina Psicossomática: Uma abordagem psicossomática do adoecer. – Advanced Professional Program E-Learning Créditos: 68 | Acreditado até: 21.07.2023 | Especialidades: PCS | INSPSIC
Formação em Coaching Psychology - E-Learning

Créditos: 58 | Evento Único: 25 a 28.06.2020 | Especialidades: PTSO; CP | Academia do Psicólogo

Curso Avançado em Entrevista Motivacional: da intervenção à mudança
Créditos: 10 | Acreditado até: 21.07.2023 | Especialidades: PCS | CRIAP

Especialização Avançada Pós-Universitária em Gestão de Recursos Humanos - Advanced Professional Program - B-Learning
Créditos: 111,5 | Acreditado até: 20.08.2023 | Especialidades: PTSO; PSO | INSPSIC

Formação em Coaching Psychology - E-Learning

Créditos: 58 | Acreditado até: 20.08.2023 | Especialidades: PTSO; CP | Academia do Psicólogo

CONSULTE TODAS AS
ACÇÕES NO NOSSO SITE.

ACÇÕES
FORMATIVAS
ACREDITADAS
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Legendas das Especialidades:
PCS - Psicologia Clínica e da Saúde | | PE - Psicologia da Educação | | IP - Intervenção Precoce
NEE - Necessidades Educativas Especiais | | PC - Psicologia Comunitária
PTSO - Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações | | PSO - Psicologia da Saúde Ocupacional
PVDC - Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira | | CP - Coaching Psicológico
PJ - Psicologia da Justiça
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SUPLEMENTO

FALTA DE
PRESENÇA?
OU FALTA DE
MOTIVAÇÃO?

267 candidaturas recepcionadas - 161 escolas e agrupamentos de escolas distinguidos.
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2ª EDIÇÃO DO SELO ESCOLA SAUDÁVELMENTE
BOAS PRÁTICAS DE SAÚDE PSICOLÓGICA E SUCESSO
EDUCATIVO” (2019-2021)

”
Estimadas Comunidades Educativas,

Escola SaudávelMente é um projeto e uma campanha projetada com carinho e também ela acarinhada por centenas de escolas por todo o país,
deixando evidente a sua preocupação em colocar a ciência psicológica e
as/os psicólogas/os com intervenção em contexto escolar, - num trabalho colaborativo com os demais interlocutores da comunidade educativa,
incluindo os próprios diretores e lideranças pedagógicas -, ao serviço
das boas práticas promotoras da saúde psicológica, do sucesso educativo, da equidade e da inclusão.
Creio que a aprendizagem só poderá fazer-se num espaço que seja verdadeiramente coletivo e inclusivo, um espaço que serve de co-learning
para todos os intervenientes, onde as/os psicólogas/os contribuem para
a coexistência de um ambiente educativo e de relação emocionalmente
positivo e saudável, e onde há lugar e foco quer para os processos instrucionais (académicos), quer para os processos interpessoais (socioemocionais) e organizacionais (comportamentais). Creio que desta forma
as escolas estarão preparadas para esta missão conjunta de promover o
desenvolvimento de todos os alunos em todas as suas dimensões, ajudando-os a descobrir e a alavancar o seu máximo potencial, atentas
simultaneamente à importância da saúde psicológica e do bem-estar de
todos os atores da comunidade educativa.
Foram estes mesmos processos, reveladores de uma educação inclusiva,
equitativa e de qualidade, nos quais é evidente uma genuína preocupação
e compromisso forte e efetivo com a promoção da saúde psicológica e
do bem-estar de toda a comunidade educativa, que o Selo Escola SaudávelMente quis reconhecer e distinguir, identificando e disseminando
boas práticas a este nível, na expectativa que possam ser replicadas e/
ou constituir um incentivo para o desenvolvimento e inovação educativa
a nível nacional.

”

Estimadas/os Psicólogas/os com intervenção em contexto escolar,

O NÚMERO DE ESCOLAS
DISTINGUIDAS CRESCE
DE 99 EM 2016 PARA
161 EM 2019,
COLOCANDO À
VISTA OS EXCELENTES
EXEMPLOS DE BOAS
PRÁTICAS DE SAÚDE
PSICOLÓGICA, SUCESSO
EDUCATIVO E INCLUSÃO
QUE TÊM SIDO
ADOTADAS POR
INÚMERAS ESCOLAS DE
TODO O PORTUGAL
CONTINENTAL E
REGIÕES AUTÓNOMAS
DOS AÇORES E
MADEIRA.

”

É, por isso, com muito orgulho que vemos crescer o número de candidaturas de 2016 para 2019, mais ainda quando o número de escolas
distinguidas cresce de 99 em 2016 para 161 em 2019, colocando à vista
os excelentes exemplos de boas práticas de Saúde Psicológica, Sucesso
Educativo e Inclusão que têm sido adotadas por inúmeras escolas de
todo o Portugal continental e regiões autónomas dos Açores e Madeira.
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Um bem-haja e os nossos sinceros Parabéns a todas as escolas que
desta forma contribuem para o progresso da Educação no nosso país!

Sofia Ramalho, Vice-Presidente da OPP

Sofia Ramalho

”

Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos
C O M E N TÁ R I O

A Direção da Ordem dos Psicólogos agradece ao
Júri da Edição | 2019-2021

José
Morgado

Leandro
Almeida

Ramalho

Tânia
Pires

Valter
Dias da Silva

5 PROJECTOS A DESTACAR

De 5 escolas/agrupamento de escolas distinguidas em 2020

CENTRO EDUCACIONAL E COMUNITÁRIO RODA VIVA
PROJETO
Um dos projetos que o Centro Roda Viva dinamiza no âmbito da saúde mental é o Programa “Crescemos Juntos”. Consiste em sessões semanais de psicomotricidade relacional para todas as crianças do Pré-Escolar, divididas em pequenos grupos (5 a 7 crianças). A criação deste
programa prendeu-se com a necessidade de prevenir e atuar em problemáticas a nível emocional/comportamental, existindo uma valorização da
componente relacional e psico-afetiva, o que permite a expressão do imaginário e da criatividade, bem como, a expressão dos sentimentos, das
fantasias, dos desejos e dos conflitos conscientes e inconscientes. Este programa é baseado nos princípios da Prática Psicomotora Aucouturier,
que é uma prática que, através do brincar, ajuda a criança a organizar os seus afetos, emoções, ações e pensamentos. As sessões são definidas por três momentos: um primeiro de
expressividade motora, em que é seguida a iniciativa das crianças que têm ao seu dispor
diferentes materiais, surgindo com frequência o jogo simbólico; um segundo momento,
de transição, em que é contada uma história; e um terceiro momento, de expressividade
gráfica e plástica, em que as crianças podem escolher entre o desenho ou pequenos blocos
para construção. Esta estrutura permite que se estabeleça uma ponte entre a ação e a
representação, promovendo a atividade representativa e conceptual necessária também às
aprendizagens escolares e ao desenvolvimento.

SOLUÇÕES PARA O ARRANQUE DO ANO LETIVO
Devido à distância e para contornar a possibilidade de rutura de relações entre o Centro Roda Viva e as famílias com quem convivemos, resolvemos aproveitar o mundo tecnológico. Com os recursos de uma equipa multidisciplinar, de vertente pedagógica e terapêutica, os meios de comunicação social foram usados para o envio de propostas de trabalhos e atividades em casa;
reuniões zoom; envio de brochuras e documentos informativos (como lidar com as birras,
como explicar o covid-19 às crianças e estratégias para lidar com a ansiedade em adultos).
Uma das atividades mais inovadoras para a nossa equipa foi a criação de um canal no
este canal tem como objetivo partilhar dicas simples e práticas de parentalidade e gestão
familiar. “Dicas sobre como lidar com a ansiedade”, “métodos de estudo - telescola”, “gerir
o orçamento familiar”, são alguns dos temas já abordados.
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Youtube denominado “CAI em Casa”, pensado e realizado por técnicos de diferentes áreas,

COLÉGIO NOVO DA MAIA - PROJETO B.U+
PROJETO
Impelidos pelo desafio de proporcionar ao aluno um contexto propício para desenvolver a sua capacidade de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, orientado pela definição de objetivos, foi criado o Projeto B.U+, Be You Plus. Este projeto de desenvolvimento holístico, desenhado
pela Direção, em conjunto com as psicólogas, visa dar um contributo diferenciador na construção do Projeto de Vida dos alunos.
Destina-se a alunos do 5.º ao 12.º ano, sendo que o diretor de turma apresenta o papel central como
dinamizador das atividades, junto da turma e de cada um dos alunos. No horário está contemplado
um tempo semanal para que, de acordo com as necessidades especificas identificadas e das tarefas a propor, possa ser em formato de turma, pequeno grupo ou individual. O professor irá incitar
competências de questionamento e de exploração para que neste espaço de reflexão e discussão
possam emergir planos de ações que conduzem a sucessos e ao processo de construção pessoal.
As psicólogas atuam de uma forma multidisciplinar, privilegiando uma colaboração e atuação conjunta com os docentes. Através de momentos
formativos e de consultoria, capacita-os, com recursos e estratégias, para a dinamização das sessões. Paralelamente, as psicólogas promovem
grupos de desenvolvimento de competências.
Pretende-se que os alunos adquiram maior autonomia, para lidar com as exigências do dia a dia, através da promoção de competências pessoais
e socias, alinhadas com o perfil do aluno do séc. XXI.

SOLUÇÕES PARA O ARRANQUE DO ANO LETIVO
Por forma a responder de maneira adequada a um desafio novo, complexo e exigente,
tendo em consideração a situação pandémica que se assiste e à própria singularidade do
projeto educativo do CNM, o Colégio tem realizado esforços conjuntos no sentido de assegurar a qualidade e a equidade para a manutenção das respostas educativas. O Serviço
de Psicologia tem prestado todo o suporte para o desenvolvimento e implementação do
plano de contingência, a promoção da literacia para a saúde (colaboradores, alunos e pais),
a dinamização de iniciativas/atividades no âmbito da gestão da crise e de jogos lúdicos
para a adoção de comportamentos de segurança/proteção. Neste início de ano letivo, os
psicólogos irão desenvolver, ainda, atividades que procurem promover comportamentos
pró-sociais e pró-saúde face à pandemia, validar os sentimentos de ansiedade e medo perante este recomeço, assim como facilitar e fomentar
uma atitude positiva e de confiança nos alunos e nas equipas educativas.

ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERNO
PROJETO
A nossa escola tem em funções uma equipa multidisciplinar que promove Grupos de Desenvolvimento Pessoal,
Social e Comunitário com o objetivo de fomentar o crescimento do aluno enquanto tal, enquanto pessoa, futuro
profissional e ser social normalmente inserido e integrado.
A constituição do grupo de alunos é voluntária ou após referenciação por parte de qualquer elemento da comunidade escolar. Os grupos são realizados semanalmente em sessões de 45 minutos. As temáticas derivam das

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 44

sugestões dos próprios alunos ou entroncam diretamente em problemáticas que o grupo apresenta.
São definidas e devidamente explicadas, logo de início, as regras do grupo: consideração positiva incondicional,
empatia e congruência, aliás os vetores estruturantes da teoria de Carl Rogers.
Estes grupos utilizam a comunicação verbal e não-verbal, a resolução de conflitos, a assertividade e o coaching.

As dinâmicas permitem estabelecer relações de confiança, escuta ativa e empatia que são o veículo que possibilita a realização das sessões com
sucesso e o alcance dos objetivos pretendidos.
Através das partilhas, os alunos exteriorizam emoções, conflitos internos, relacionais e pessoais e vivenciam experiências de simulação de situações reais onde podem representar os vários papeis da história de vida aprendendo a colocar-se no lugar do outro, a perceber as consequências
de cada solução e adquirindo ferramentas e mecanismos para lidar com estas situações na vida real.

ESCOLA SECUNDÁRIA ALVES MARTINS (VISEU)
PROJETO
Com a missão de auxiliar os alunos na difícil, mas fascinante fase da escolha profissional, o Serviço de Psicologia e Orientação da Escola Secundária Alves Martins, tem vindo a organizar a semana das profissões para alunos do 12ºano de escolaridade.
Neste ano letivo decorreu na semana de 17 a 21 de fevereiro o II Workshop das Profissões- “Reforçar as Opções”. O evento é parte do projeto
de Orientação Profissional e consiste num encontro, durante as manhãs, quando profissionais de diferentes áreas conversam com alunos sobre
suas trajetórias e as especificidades de cada profissão. Procuramos, neste workshop, convidar profissionais que estejam relacionados com as
diferentes saídas profissionais das áreas relacionadas com os cursos da oferta formativa da ESAM: cursos cientifico humanísticos (ciências e
tecnologias, ciências socio económicas, línguas e humanidades e artes visuais).
Nestes Workshops das Profissões, a presença dos profissionais de diferentes áreas é um diferencial, pois faz com que os alunos conheçam mais
o dia-a-dia das profissões e, com isso, percebam afinidades.
Consulte o blogue do SPO onde se encontra o registo desta e de outras atividades aqui.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEONARDO COIMBRA FILHO
PROJETO
O AE Leonardo Coimbra Filho está inserido num contexto socioeconómico desafiante e luta pela educação inclusiva, combatendo a indisciplina,
o absentismo e o abandono. Pretende-se que os alunos consigam alcançar patamares sociais que lhes possibilitem um projeto de vida mais
estimulante, investindo além da componente curricular.
Apresentamos o Team Challenge, projeto abrangente, articulado e integrador de todas as atividades (extra) curriculares que visa aumentar a responsabilização e cativar os alunos para a
aprendizagem. São 10 anos de história em prol de uma iniciativa que aposta no clima relacional
da comunidade e no valor do autoconceito, criando-se uma dinâmica de competição positiva
e sã. Os alunos concorrem, por ciclos e a título individual, num sistema de acumulação e/ou
desconto de pontos. O processo é monitorizado com base na informação dada pelos agentes
educativos, e valoriza-se o desempenho diário do aluno (registos disciplinares/de mérito, aproveitamento, assiduidade), assim como a participação em toda a dinâmica escolar, salientando os que se empenham e os que, por razões várias, requerem intervenção.
Este projeto não é estanque e é refletido continuamente. A coragem e o esforço, sobretudo em
tempos de pandemia, fizeram-nos acreditar que são valências a ser incluídas neste projeto, algo que

Tem sido possível atingir resultados comportamentais relevantes e, principalmente, na relação escola-família: há maior aproximação das figuras de referência por motivos positivos, em momentos de
cerimónia pública, em detrimento de uma comunicação penalizadora.

IIIIIIIIIIIIIIII PSIS21 I Pág 45

será instituído em 20/21.

NOTÍCIAS RECENTES
900 TÉCNICOS PARA APOIO ÀS ESCOLAS
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E COMUNITÁRIO
Estas candidaturas foram avaliadas pela Estrutura de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, tendo sido apresentadas
medidas de âmbito bastante diverso, incluindo intervenção comunitária, adesão a projetos que visam a erradicação do bullying, promoção de
competências socioemocionais, desenvolvimento de confiança e gosto pela escola através da arte, entre muitas outras (nas fotos, alguns exemplos de medidas aprovadas).
Desta multiplicidade de medidas, resulta a atribuição às escolas da capacidade de contratação de técnicos de áreas de especialidade diferentes:
psicólogos da Educação e Psicólogos com intervenção na área social (que representam a maioria das propostas apresentadas), mediadores sociais, assistentes sociais, terapeutas da fala, educadores sociais, mediadores, artistas residentes, técnicos de informática, terapeutas ocupacionais
ou animadores socioculturais.

Dando continuidade às actividades desenvolvidas pela Direção-Geral da Educação, no âmbito da formação dos psicólogos escolares, vai mais uma vez esta Direção-Geral, em articulação com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e com o apoio financeiro do POCH, promover
um curso de formação especializada para psicólogos com intervenção em contexto escolar,
subordinada ao tema: “Abordagens Aplicadas para a Construção de uma Escola mais Inclusiva”.maioria das propostas apresentadas), mediadores sociais, assistentes sociais, terapeutas da fala, educadores sociais, mediadores, artistas residentes, técnicos de informática,
terapeutas ocupacionais ou animadores socioculturais.

PRIMEIRO-MINISTRO
GARANTE
CONTRATAÇÃO DE
PSICÓLOGOS PARA
AS ESCOLAS
TVI24 | 24.07.20

“OS 20 PRINCÍPIOS
MAIS IMPORTANTES
DA PSICOLOGIA PARA
O ENSINO E A
APRENDIZAGEM,
DESDE O
PRÉ-ESCOLAR AO
SECUNDÁRIO”
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Consulte o documento produzido pela APA
e traduzido pela OPP.

”

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA
PSICÓLOGOS COM INTERVENÇÃO EM
CONTEXTO ESCOLAR

AS ESCOLAS DEVEM
REFORÇAR AS
ESTRUTURAS
E RECURSOS QUE
DÃO RESPOSTA AOS
PROBLEMAS
EDUCATIVOS, DE
SAÚDE PSICOLÓGICA
E DE INCLUSÃO
MAIS FREQUENTES’,
DEFENDE A OPP,
NUM DOCUMENTO
SOBRE O REGRESSO
ÀS AULAS QUE
REALIZOU EM
CONJUNTO COM
A UNICEF.
Visão | 14.09.20

”

Consulte todas as notícias em detalhe, clique nos títulos.

COMO CONCILIAR MEDIDAS SANITÁRIAS COM MEDIDAS DE SAÚDE
PSICOLÓGICA NOS CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO? OS DILEMAS ESTÃO À
VISTA...
“Não percamos de vista o papel das medidas sanitárias na proteção e segurança de todos e no controle de uma epidemia que estará talvez para
durar, mas também não negligenciemos o papel dos mais elevados princípios da ação educativa no desenvolvimento saudável das nossas crianças/jovens, onde se incluem o brincar/socializar, a personalização e diferenciação educativas, o envolvimento parental, ou a inclusão e equidade”.
Leia o artigo de opinião de Sofia Ramalho, Vice-Presidente da OPP.

REGRESSO ÀS AULAS E O
PAPEL DOS PSICÓLOGOS

INFORMAÇÃO ÚTIL EM
WWW.ESCOLASAUDAVELMENTE.PT

Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, fala sobre o regresso às aulas e destaca papel dos psicólogos.

161 ESCOLAS E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VENCEDORAS
Academia de Música de Vilar de Paraíso; Agrupamento de Escolas Fernando Távora; Agrupamento de Escolas 2 de Beja; Agrupamento de escolas Abade Baçal;
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano-Santarém; Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos; Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso; Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita; Agrupamento de Escolas Carlos Amarante; Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste; Agrupamento de Escolas Cónego Dr.º
Manuel Lopes Perdigão - Caxarias; Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques; Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches de Vila do Conde; Agrupamento
de Escolas D. António de Ataíde; Agrupamento de Escolas D. António Taipa; Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; Agrupamento de Escolas D. Manuel de
Faria e Sousa; Agrupamento de Escolas D. Maria II,; Agrupamento de Escolas D. Pedro I; Agrupamento de Escolas D.Dinis Santo Tirso; Agrupamento de Escolas da
Abrigada; Agrupamento de Escolas da Benedita; Agrupamento de Escolas da Madalena; Agrupamento de Escolas da Nazaré; Agrupamento de Escolas da Póvoa de
Santa Iria; Agrupamento de Escolas de Águeda; Agrupamento de Escolas de Águeda Sul; Agrupamento de Escolas de Airães; Agrupamento de Escolas de Alapraia:
Agrupamento de Escolas de Albufeira; Agrupamento de Escolas de Alcanena; Agrupamento de Escolas de Alcobaça; Agrupamento de Escolas de Alcochete;
Agrupamento de Escolas de Almancil; Agrupamento de Escolas de Almeirim; Agrupamento de Escolas de Alvaiázere (AEA); Agrupamento de Escolas de Amares;
Agrupamento de Escolas de Arganil; Agrupamento de Escolas de Argoncilhe; Agrupamento de Escolas de Aveiro; Agrupamento de Escolas de Caranguejeira e de
Santa Catarina da Serra; Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães; Agrupamento de Escolas de Cristelo - Paredes; Agrupamento de Escolas de Cuba;
Agrupamento de Escolas de Eiriz - Paços de Ferreira; Agrupamento de Escolas de Eixo; Agrupamento de Escolas de Escariz; Agrupamento de Escolas de Escariz;
Agrupamento de Escolas de Fajões; Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim; Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira; Agrupamento
de Escolas de Góis; Agrupamento de Escolas de Gondifelos; Agrupamento de Escolas de Infias – Vizela; Agrupamento de Escolas de Lousada; Agrupamento de
Escolas de Mangualde; Agrupamento de Escolas de Melgaço; Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho; Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades;
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro; Agrupamento de Escolas de Paredes; Agrupamento de Escolas de Peniche; Agrupamento de Escolas de Perafita;
Agrupamento de Escolas de Pombal; Agrupamento De Escolas De Ribeira De Pena; Agrupamento de Escolas de Saboia; Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara;
Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão; Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa; Agrupamento de Escolas de São Bruno; Agrupamento de Escolas
de São Pedro da Cova; Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga; Agrupamento de Escolas de Sousel; Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, Baião; Agrupamento de Escolas de Vale D’Este - Viatodos; Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga; Agrupamento de Escolas de Vidigueira; Agrupamento de Escolas Diogo
Cão; Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso; Agrupamento de Escolas do Bonfim; Agrupamento de Escolas do Carregado; Agrupamento de Escolas do Fundão;
Agrupamento de escolas do Pe. António Martins de Oliveira; Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato - Guimarães; Agrupamento de Escolas do Viso - Viseu;
Escolas Dr. Azevedo Neves; Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto; Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches; Agrupamento de Escolas Dr. Mário
Fonseca; Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite; Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes de Sá; Agrupamento de Escolas Escultor Francisco
dos Santos; Agrupamento de EScolas Ferreira de Castro; Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Covilhã; Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão;
Agrupamento de Escolas Ibn Mucana; Agrupamento de Escolas João da Silva Correia; Agrupamento de Escolas João de Deus - Faro; Agrupamento de Escolas José
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Agrupamento de Escolas Dona Maria II, Braga; Agrupamento De Escolas Dr Vieira De Carvalho; Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo; Agrupamento de

Saramago; Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho; Agrupamento de Escolas Lima de Freitas; Agrupamento de Escolas; Agrupamento de Escolas Manoel
de Oliveira; Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício; Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes; Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente;
Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus; Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã; Agrupamento De Escolas Professor Armando Lucena; Agrupamento de
Escolas Professor João de Meira; Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches – Penamacor; Agrupamento de Escolas
Sá da Bandeira; Agrupamento de Escolas Sampaio; Agrupamento de Escolas Soares dos Reis - Vila Nova de Gaia; Agrupamento de Escolas Templários - Tomar;
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel; Agrupamento Escolar Coimbra Centro; Agrupamento Levante da Maia; Agrupamento Verde Horizonte Mação; Associação
de Solidariedade SUBUD - Centro Educacional e Comunitário Roda Viva; Astoria International School; Colégio de Alfragide; Colégio de Amorim; Colégio de São
Miguel; Colégio do Sagrado Coração de Maria; Colégio Internato Claret; Colégio Internato dos Carvalhos; Colégio Novo da Maia; Colegio Oriente; Colégio Rainha
Dona Leonor; Colégio Santo André; Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga; Conservatório de Música da Covilhã; EB 1,2,3/PE do Porto da Cruz;
Escola Básica De 2º E 3º Ciclos Do Caniço; Escola Básica do 2º e 3º Ciclo dos Louros; Escola Básica dos 2° e 3° Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos; Escola
Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro; Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral; Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco
Escola Básica Integrada dos Biscoitos; Escola dos 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior; Escola Pátio da Inês; Escola Profissional da Guarda; Escola
Profissional de Aveiro; Escola Profissional do Comércio Externo; Escola secundária Alves Martins- Viseu; Escola Secundária de Emídio Navarro de Viseu; Escola
Secundária de Felgueiras; Escola Secundária de Peniche; Escola Secundária de São Pedro da Cova; Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho; Externato
Cooperativo da Benedita; Externato Ribadouro; Nobel International School Algarve; Pré-escolar do Centro Social, Cultural e Recreativo de Carregosa; Real Colégio
de Portugal; Salesianos Do Porto

DOCUMENTAÇÃO ÚTIL:
DOSSIER PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA:
A Escola representa um dos contextos com maior potencial para prevenir

CONSULTE A CARTA ENVIADA À
DIRECTORA-GERAL DA SAÚDE,
DRA. GRAÇA FREITAS NO DIA 4
DE AGOSTO DE 2020

e promover a Saúde Física e Mental/Psicológica das crianças e jovens –
enquanto fundamento da personalidade saudável e da cidadania ativa –
sobretudo através da promoção da literacia em saúde e das competências
sociais e emocionais das crianças/jovens. Neste sentido, a promoção da
Saúde Mental/Psicológica nas escolas deve operar de modo consistente
ao longo do currículo, do ambiente escolar e dos serviços escolares, sendo
integrada em programas e estruturas dentro da escola e contando com a
intervenção de todos os elementos da comunidade educativa (alunos, pais,
professores e Psicólogos da Educação).
É fundamental que o ano letivo de 2020/2021 se baseie na premissa de
que a escola é um espaço seguro, cuidador e de apoio ao desenvolvimento,
à saúde (física e psicológica) e ao bem-estar das crianças, jovens e restante comunidade educativa. Deste modo, a prioridade deve ser responder às
necessidades de aprendizagem social e emocional das crianças e jovens,
bem como às necessidades de Saúde Psicológica e bem-estar de toda a
comunidade educativa. Os documentos e informação de apoio produzidos

VIVA SAUDÁVELMENTE
ESTE PERÍODO DE PANDEMIA…
E DE ESTUDO EM CASA:

desde Março de 2020 pela OPP, são agora compilados num Dossier, reunindo recomendações para Crianças e Jovens, Pais e Cuidadores, Profes-
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sores e Educadores, Diretores e Psicólogos.

CONSULTE
AQUI

Campanha da OPP que foi transmitida nos intervalos
da Telescola, para a promoção da Saúde Psicológica.

