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A SOMBRA PANDÉMICA

Mésicles Helin Berenguel
EDITOR

Um ano após o início do extraordinário 
primeiro confinamento, a incerteza do 
futuro continua assunto do presente. Já 
nesta terceira vaga, a ministra da saúde 
Marta Temido disse que “a pandemia 
deixará um rasto pesado na saúde mental 
da população”. Se há esta clarividência, 
porque será que o grupo de pessoas com 
doença mental grave não está contemplado 
nos planos de vacinação de grande parte 
dos países da União Europeia, incluindo 
Portugal? Apenas a Holanda, Dinamarca, 
Alemanha e Reino Unido reconheceram a 
doença mental grave como uma condição 
médica de alto risco, portanto, elegível para 
a vacinação prioritária contra a COVID-19. 
A investigação recente aponta para um 
aumento de 65% de contágios por SARS-
CoV-2 quando há um distúrbio psiquiátrico 
grave e estes doentes têm duas vezes maior 
probabilidade de morrer.

A sombra adensa-se com a fadiga 
pandémica. E esta toca a todos. Não 
é uma entidade nosológica (ainda!), 
mas o termo é reconhecido pela 
Organização Mundial de Saúde. 
O cansaço, a zanga, a frustração, 
a indiferença perante o risco são 
manifestações vividas em todas as 
idades, povos ou culturas. Por cá, 
sabemos que, no ano passado, sete 
em cada dez portugueses acusaram 
sofrimento psicológico e mais de 
metade têm sintomas de depressão 
moderada a grave. A capacidade 
de pedir ajuda ainda compreende 
resistências muito evidentes, sejam de 
natureza social, cultural ou outras. No 

entanto, a aproximação dos psicólogos à comunidade tem contribuído para 
a redução de estigmas que, se não forem identificados e desconstruídos, 
são obstáculo à superação que aspiramos pós-pandemia.

Não basta termos conhecimento da existência de um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo Parlamento Europeu para a 
mitigação dos danos provocados pela crise socioeconómica. Precisamos 
de pertencer a esse plano. Este é apenas um exemplo dos caminhos 
que temos procurado seguir a par da produção científica nas ciências do 
comportamento, nos diversos programas direcionados a jovens, adultos 
ou mais velhos, com vista a estarmos ligados com as pessoas, pelo bem 
comum, pela saúde de todos.

É preciso acreditar.

Votos de uma primavera com saúde.
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Francisco Miranda Rodrigues
BASTONÁRIO

Após 4 anos de uma revista 
Psis21 que mudou o seu 
formato, conteúdo e modo 
de distribuição, passando 
a um modelo mais susten-
tável e acessível online a 
todo o momento, era tempo 
de balanço e melhorar 
ainda mais para ir o mais 
possível ao encontro das 
necessidades de informa-
ção dos psicólogos e 
psicólogas. 

A satisfação dos membros da OPP com a 
Psis21, segundo os dados dos inquéritos 
de satisfação incluídos no nosso Sistema 
de Gestão da Qualidade, dizem-nos que a 
Psis21 é lida pela maioria dos psicólogos 
e psicólogas e que estes, na sua grande 
maioria, se sentem satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a leitura da mesma. 

Não queremos ficar por aqui e queremos 
ter mais membros como leitores regulares 
da revista e ainda mais satisfeitos com a 
mesma. Para isso alterámos o grafismo, 
com um novo e excelente trabalho 
da equipa da OPP e incluímos mais 

destaques aos nossos profissionais e aos seus projectos, bem como a temas 
que possam também interessar à população em geral, às comunidades e aos 
decisores (a quem a revista é sempre enviada). 

A Psis21 destacará cada vez mais os temas da psicologia que importam às/
aos psicólogas/os, mas também, e muito, ao país.

ÍNDICE

DESTACAR OS NOSSOS 
PROFISSIONAIS 
E OS SEUS 
PROJECTOS

http://linkedin.com/company/ordemdospsicologos
http://twitter.com/ordempsicologos
http://youtube.com/user/ordempsicologos
http://facebook.com/ordemdospsicologos
http://instagram.com/ordemdospsicologos
http://www.ordemdospsicologos.pt
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JÁ O VISITOU?

REPOSITÓRIO OPP

DESCUBRA MAIS AQUI.

• PUB

http://recursos.ordemdospsicologos.pt/repositorio
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Já está disponível a 1ª edição da Revista 
Psicologia para Psicólogos, promovida pelo 
Fórum Nacional de Psicologia. Este Fórum 
integra representantes propostos por todas 
as Instituições de Ensino Superior portu-
guesas em que existe formação de base e 
pós-graduada em Psicologia, pretendendo 
reforçar a cooperação entre a OPP e es-
tas instituições. A Revista Psicologia para 
Psicólogos tem um periodicidade anual e 
pretende divulgar resultados de investiga-
ções realizadas no âmbito da Psicologia, va-
lidadas pela comunidade científica. O prazo 
para a recepção de artigos está a decorrer. 
Mais informações aqui.

“REVISTA PSICOLOGIA 
PARA PSICÓLOGOS” JÁ 
DISPONÍVEL 

A OPP nomeou Sofia Ramalho, Vice-Pre-
sidente da OPP e Miguel Ricou, Presidente 
do Conselho de Especialidade da Psicologia 
Clínica e da Saúde como novos represen-
tantes no Conselho Nacional de Saúde Men-
tal. O Conselho Nacional de Saúde Mental 
é o órgão consultivo em matéria de saúde 
mental, ao qual compete emitir parecer e 
apresentar propostas e recomendações, a 
pedido do Ministro da Saúde ou por sua ini-
ciativa, designadamente sobre (a) Os prin-
cípios e objectivos em que deve assentar a 
definição da política de saúde mental; (b) Os 
direitos e deveres dos utentes dos serviços 
de saúde mental; (c) Os programas de saú-
de mental; (d) O plano nacional de activi-
dades e de investimentos na área da saúde 
mental, bem como os planos regionais de 
saúde mental; (e) A formação e investiga-
ção em saúde mental.

CONSELHO NACIONAL 
DE SAÚDE MENTAL 

O espaço informativo nacional tem recorri-
do, com frequência, ao conhecimento cien-
tífico dos psicólogos. Entre 2017 e 2020, 
a OPP ocupou espaço mediático, através 
de entrevistas, em televisão, rádio, jornais 
e revistas, mas também através de artigos 
de opinião. No total, foram escritos, pelos 
órgãos sociais da OPP, 251 artigos de opi-
nião sobre os mais variados temas, em 30 
meios de comunicação diferentes. A compi-
lação destas participações deu origem a um 
eBook intitulado “Afirmar os Psicólogos nos 
Media” e que pode ser consultado no site 
da OPP ou clicando aqui. 

AFIRMAR OS 
PSICÓLOGOS 
NOS MEDIA 

O bem-estar ocupacional na área 
dos serviços humanos: Perspectiva 
do modelo Job Demands-Resour-
ces”
Investigadora principal: Sandra 
Diogo. Protocolo de parceria entre 
a Universidade do Algarve e a OPP. 
Aceda aqui ao questionário.

APOIO CIENTÍFICO 
OPP

A VIII edição do Seminário de Psicologia 
da Educação, subordinado ao tema Psico-
logia da Educação: Bem-Estar e Sucesso 
Educativo decorreu totalmente online para 
cerca de 2500 participantes. (Re)Veja as 
conferências e sessões paralelas no canal 
de Youtube da OPP.

SEMINÁRIO DE 
PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO

A OPP assinou um protocolo de colabora-
ção com a Direcção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais. Segundo Francisco Mi-
randa Rodrigues, Bastonário da OPP, este 
“é um passo importante (…) para podermos 
reforçar aquilo que é a presença de psicó-
logos e com isso beneficiar mais pessoas 
numa área estratégica para a coesão social 
e para justiça do nosso país”.

OPP ASSINA 
PROTOCOLO COM 
DGRSP

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/revista_psicologia_para_psicologos_1.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/3281
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKobQxBjWtVOvgGffL6RTm7hjeM5a_b1F-PVR3tqo9yRxP1A/viewform
https://youtu.be/7QCY2_SBsDg
https://youtu.be/7QCY2_SBsDg


 Pág 6

PS
IS

2
1

1. 

Nos últimos 4 anos os 
psicólogos foram chamados 
a intervir em 2 grandes 
contextos de crise: incêndios 
no centro de Portugal (2017) 
e COVID-19

2. 
Actualmente a OPP tem 
cerca de 24.000 Membros

3. 
Por ano, acabam a sua 
formação superior 
necessária para entrada 
na Ordem, cerca de 1.250 
estudantes* 

4. 
Existem actualmente 31 
Instituições de Ensino 
Superior com formação em 
Psicologia

5. 
Todas as semanas são 
disponibilizadas dezenas de 
oportunidades profissionais 
em psicologia através da 
Bolsa de Emprego

6. 
A OPP está representada 
em cerca de 40 Conselhos 
ou Grupos de trabalho

7. 
Entre 2017 e 2020 as 
acções de formação da 
OPP registaram mais de 
23.000 participações 
de psicólogos

8. 
A comissão de Ética já 
redigiu mais de 80 
pareceres

9. 

Nos últimos 4 anos foram 
percorridos mais de 
60.000Km pela Direcção 
Nacional

10. 
Existem apenas 250 
psicólogos nos Cuidados 
de Saúde Primários

11. 
A OPP tem 5 Delegações 
Regionais (Norte, Centro, 
Sul, Madeira e Açores)

12. 
Existem em Portugal mais 
de 7 863 Especialistas em 
Psicologia Clínica e Saúde, 
Educação, Trabalho, Social 
e das Organizações

13. 
A OPP tem um portal de 
recursos com mais de 
1.000 documentos 
baseados em evidência 
científica

14. 
7 são o número de Linhas 
de Orientação disponíveis 
no site da OPP

15. 
À data foram efectuados
cerca 75.000
acompanhamentos no
Serviço de Aconselhamento
Psicológico da linha SNS24

16. 
Em 2020, 7 em 10 
portugueses em 
quarentena acusaram 
sofrimento psicológico

17. 
Nos últimos 5 anos a OPP 
promoveu a publicação 
de mais de 6.000 notícias 
nos meios de comunicação 
social nacionais

18. 
Em 2016 existiam apenas 
750 psicólogos nas escolas, 
em 2020 o número é de 
mais de 1.600

19. 
A OPP disponibiliza 38 
publicações: 21 PSIS21; 3 
ebook; 3 Revista Científica 
OPP, 11 Livros

20. 
Nos últimos 3 anos o site 
da OPP recebeu mais de 2 
milhões de visitas

21. 
Desde a criação da OPP, já 
se realizaram mais de 5.700 
Ano Profissional Júnior

20
21

N
º2

1
2

1 
fa

ct
o

s

CURIOSIDADE 
21 FACTOS SOBRE A PSICOLOGIA

*refira-se que um certo número destes estudantes poderão apenas ter feito o segundo ciclo (por isso não estariam de facto em condições de 
se candidatar à Ordem realizando o ano profissional júnior), outros poderão ser psicólogos/as efectivos que tenham realizado um mestrado.
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OS CONSUMIDORES MOSTRAM-SE TAMBÉM 
ELES EXIGENTES E ATENTOS NA HORA DE 
FAZER UMA ESCOLHA, OPTANDO POR MARCAS 
ASSOCIADAS A EMPRESAS QUE CUIDAM DAS 
PESSOAS QUE NELAS TRABALHAM. 

Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP 
| “Imagens de Marca” - SIC Notícias

“

“

VERBA ALOCADA À 
SAÚDE MENTAL DO 
PLANO DE 
RECUPERAÇÃO E 
RESILIÊNCIA DO 
GOVERNO É 
EXLCUSIVAMENTE PARA 
A POPULAÇÃO COM 
DOENÇA MENTAL

Tiago Pereira, Membro da 
Direcção da OPP | SIC 

A VIVÊNCIA DA 
SEXUALIDADE 
COMPORTA DESAFIOS 
ESPECÍFICOS NO 
MOMENTO PANDÉMICO 
QUE VIVEMOS. 
RELAÇÕES EM TEMPO 
DE PANDEMIA.

Gabriela Moita, Membro do Conse-
lho de Especialidade de Psicologia 
Clínica e da Saúde da OPP

“
“

“

“

DECISÃO DO TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
SOBRE EUTANÁSIA É 
“INCONGRUENTE” E 
“CONTRADITÓRIA”

Miguel Ricou, Presidente do Con-
selho de Especialidade Psicologia 
Clínica e da Saúde da OPP 
| Expresso

“

“

ESTUDAR EM TEMPO DE 
PANDEMIA. QUAIS OS 
IMPACTOS NO ENSINO À 
DISTÂNCIA.

Sofia Ramalho, Vice-Presidente da 
OPP | RTP3 

“

“

REAGIMOS DE FORMA DIFERENTE QUANDO SOMOS 
VÍTIMAS DE UM CRIME, MAS SER VÍTIMA DE UM CRIME 
PODE TER UM IMPACTO PSICOLÓGICO SIGNIFICATIVO 
E DURADOURO 

Renata Benavente, Vice-Presidente da OPP | TVI     

“

“

É PRECISO IR MAIS LONGE NO APOIO PSICOLÓGICO 
(...). PRECISAMOS DE MAIS CIÊNCIA PSICOLÓGICA NA 
COMUNICAÇÃO, MAIS COMPAIXÃO E MENOS 
CULPABILIZAÇÃO

Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP, no programa “É ou não é” 

“ “
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https://expresso.pt/opiniao/2021-03-17-Indeterminacoes-determinadas-pelo-Tribunal-Constitucional-a-proposito-da-legislacao-sobre-eutanasia-815a429b
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3723239524399079&id=116542855068782
https://www.facebook.com/ordemdospsicologos/posts/287496929406411
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3785387291517635&id=116542855068782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3805347872854910&id=116542855068782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3782279565161741&id=116542855068782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809606245762406&id=116542855068782


 Pág 8 DESAFIO SOCIETAL 
O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONSIDERA QUE O ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL DO LÍDER PODE TER MAIS IM-
PACTO NA EQUIPA COMO UM TODO, DO QUE TRABALHAR INDIVIDUALMENTE COM CADA UM DOS 

PROFISSIONAIS? 

Genericamente sim. Pelo menos no contexto do desporto de competição, que é onde eu tenho mais experiência. Quando 
acompanhamos individualmente o líder das equipas, conseguimos ajudar na (re)organização dos processos de equipa, na sua dinâmica bem 
como impactar individual e colectivamente os membros do grupo. Para tal, o nosso papel no desenvolvimento das competências psicológicas do 
líder assumem um impacto decisivo, particularmente em questões tão sensíveis como a auto-regulação psicológica, a comunicação, o processo 
de tomada de decisão entre inúmeros outros aspectos mentais. 

Quando estamos a trabalhar com cada um dos membros o impacto até pode ser imediato no sujeito em causa e dessa forma melhorar a sua 
performance. E claro que se estivermos a ajudar um membro da equipa que é um especialista muito importante com impacto global no grupo, 
podemos estar a ajudar também bastante a equipa. Contudo, nos 30 anos que levo de prática profissional neste contexto, tenho verificado que 
o impacto colectivo deste tipo de ajuda é sempre menor do que quando trabalhamos com os líderes, porque no trabalho de equipa, um membro 
não faz sempre a diferença. Pode até fazer muitas vezes (os “Ronaldos” dos diversos contextos), mas os líderes podem fazer sempre a dife-
rença. 

CONSIDERANDO QUE OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS 
DA PANDEMIA AFECTAM TODOS OS MEMBROS DE UMA 
EQUIPA, QUE DESAFIOS IDENTIFICA E QUE INFLUENCIAM A 
INTERVENÇÃO COM AS EQUIPAS DE ALTO DESEMPENHO?

Os impactos foram e continuam a ser transversais em todos nós. Nuns mais 

que noutros, é certo, mas tem tocado em todas as nossas rotinas, relações 
interpessoais, níveis de incerteza, etc. Como tal, quando estamos nos di-
versos grupos sociais e profissionais dos quais fazemos parte, tal pode ter 
impacto. Assim, quando estamos perante equipas que têm de ter elevado 
desempenho, a nossa atenção ao funcionamento individual tem de aumen-
tar. Só dessa forma, numa lógica preventiva, é que não deixamos que isso 
impacte nos processos das equipas e mais tarde da organização. 

NOVO
ACEDA AO EBOOK

ASSISTA À APRESENTAÇÃO

PEDRO ALMEIDA
AUTOR

ACÇÕES
FORMATIVAS
ACREDITADAS

...  um membro não faz sempre a 
diferença.Pode até fazer muitas 

vezes (os “Ronaldos” dos diversos 
contextos), mas os líderes podem 

fazer sempre a diferença.

“

“
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LANÇAMENTO 
EBOOK OPP

https://www.youtube.com/watch?v=7Uiv5EdBWcc
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/ebook_equipas_de_alto_desempenho.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=7Uiv5EdBWcc
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O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DUARTE PIMENTEL  
AUTOR

...  ao longo do último 
ano, com a situação 
pandémica vivida, e 
consequente necessidade 
da adoção de novos 
modelos de trabalho, 
tornou-se ainda mais 
notória a 
consciencialização 
das organizações 
relativamente à 
necessidade da adoção 
de OCE 

“

“

AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS 
COMO AVALIA O COMPROMETI-

MENTO DAS ORGANIZAÇÕES COM 
OS COLABORADORES? 

Estudos recentes têm demonstrado uma relação positiva entre o or-
ganizational commitment to employees (OCE) e o desempenho das 
organizações. Estes resultados sugerem que, independentemente 
da área de actividade, a adoção de OCE contribui significativamente 
para o aumento da produtividade e satisfação dos colaboradores. Ao 
longo dos últimos anos, estes indicadores têm vindo a ganhar pre-
ponderância no delineamento e implementação de políticas de gestão 
de capital humano. Traduzindo-se numa crescente preocupação 
com o compromisso para com os colaboradores, atenuando a visão 
clássica e tradicional de que o compromisso é algo esperado apenas 
por parte dos colaboradores. De forma muito particular, ao longo do 
último ano, com a situação pandémica vivida, e consequente neces-
sidade da adoção de novos modelos de trabalho (e.g., teletrabalho), 
tornou-se ainda mais notória a consciencialização das organizações 
relativamente à necessidade da adoção de OCE. A actual situação 
veio adensar as preocupações e dificuldades dos colaboradores, no-
meadamente no que respeita ao equilíbrio trabalho-família. Embora 
tentemos manter os problemas e dificuldades pessoais fora do local 
de trabalho, existem inúmeras ocasiões em que a vida pessoal e 
profissional, inevitavelmente, fundem-se. Conscientes e solidárias 
com estas dificuldades, a maioria das organizações têm promovi-
do abordagens ágeis na organização e gestão do trabalho, imple-
mentado padrões de trabalho flexíveis, seja de horário seja de local, 
promovendo políticas e mecanismos de apoio à família, estimu-
lando o envolvimento e sentido de pertença nas equipas (particu-

larmente relevante para 
as equipas virtuais), 
procurando, ainda, en-
tender as necessidades 
dos colaboradores e de 
que forma estas podem 
ser respondidas. Este é 
um trade-off benéfico 
para ambas as partes, 
uma vez que é sabido 
que a perceção de que a 
organização se interes-
sa e valoriza os seus 
elementos aumenta a 
satisfação, o desempe-
nho e a lealdade destes. 

PEDRO MARQUES-QUINTEIRO
AUTOR

A SUA INVESTIGAÇÃO FOCA-SE 
NOS PROCESSOS DE ADAPTAÇÃO 
NAS EQUIPAS QUE TRABALHAM EM 
AMBIENTES EXTREMOS (E.G. BOMBEI-
ROS; ANTÁRTICA). PODE-NOS FALAR UM POUCO SOBRE 
ESTE PROCESSO E SE TRABALHA A EQUIPA COMO UM 
TODO OU APENAS COM OS LÍDERES? 

A minha investigação nos últimos anos tem-se centrado cada vez 
mais nos processos de adaptação das equipas em ambientes de 
trabalho extremos. Embora o papel do líder seja reconhecidamente 
importante, tendo a focar-me na equipa. 

Os ambientes extremos distinguem-se dos demais ambientes labo-
rais pelas suas características contextuais, nomeadamente, isola-
mento e confinamento social, a existência de ameaças físicas e 
psicológicas, escassez de recursos, e a oscilação entre períodos 
de monotonia e períodos de elevada pressão temporal. A estas ca-
racterísticas acresce o facto de um mau desempenho muitas vezes 
se traduzir na perda de vidas humanas e milhares de euros em 
prejuízos. Nos últimos tempos têm-se feito muitos paralelismos en-
tre estas características dos ambientes extremos e o quotidiano de 
muitas famílias e trabalhadores em confinamento.

A investigação no âmbito dos ambientes extremos, e principalmente, 
dos ambientes isolados, confinados e extremos é particularmente 
desafiante porque as populações de trabalhadores são raras (e por 
isso reduzidas), e de difícil acesso (e.g. Antárctica; estação espacial 
internacional). No meu caso concreto, o meu trabalho e das equi-
pas que coordeno enquanto investigador principal não seria possível 
sem o apoio logístico do Regimento de Sapadores Bombeiros - Lis-
boa (RSB - Lisboa), e do Programa Polar Português (PROPOLAR). 

Através do meu trabalho tenho tido a possibilidade de contribuir 
para a melhoria de alguns processos internos, em ambas as or-
ganizações. No caso do RSB - Lisboa, na sequência de um projecto 
de investigação sobre coordenação durante manobras de extração 
de vítimas de acidentes de viação, foram introduzidas: (a) o uso de 
vídeos durante a formação, como forma de modelagem comporta-
mental, (b) a introdução do conceito de treino de disrupção (i.e., a 
realização de treinos operacionais
em que ocorrem imprevistos para 
os quais não existem respostas 
protocoladas), e (c) a sensibi-
lização para a importância de 
adequar as estratégias de comu-
nicação na equipa às característi-
cas da tarefa que está a ser reali-
zada (e.g. fazer mais perguntas 
e dar mais informação quando 
surge uma situação inesperada; 
comunicar de forma protocola-
da quando a situação, por mais 
complexa que seja, não apresente 
imprevistos que forcem a equipa 
a desviar-se do protocolo).

    Nos últimos 
tempos têm-se 

feito muitos 
paralelismos 

entre estas 
características dos 
ambientes extremos 

e o quotidiano
de muitas famílias e 
trabalhadores em

confinamento. 

“

“Equipas de Alto Desempenho E-Learning    Créditos: 15 | Especialidades: PCS; 
PTSO; Psicologia do Desporto | OPP

Prevenção Primária dos Riscos Psicossociais - Nível I - E-Learning    Créditos: 
15 | Especialidades: PTSO; PSO | OPP

Especialização Avançada Pós-Universitária em Psicologia do Trabalho e das 
Organizações – Advanced Professional Program    Créditos: 110 | Especiali-
dades: PTSO | INSPSIC - Instituto Português de Psicologia e outras Ciências
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A COMISSÃO DE ÉTICA (CE) DA OPP 
FOI CRIADA EM 2015. SEIS ANOS 
DEPOIS DA SUA CRIAÇÃO E COM O 
APOIO DE PAULA MESQUITA, NOVA 
PRESIDENTE DA CE, FOMOS 
PERCEBER OS DESAFIOS ACTUAIS.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
PREOCUPAÇÕES QUE TEM  
AO ASSUMIR A PRESIDÊNCIA 
DA COMISSÃO DE ÉTICA?

Em termos gerais prendem-se, essen-
cialmente, com a exigência de dar con-
tinuidade ao trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido desde 2015, na partilha com 
os pares, de contributos que permitam 
uma reflexão e melhoria contínua, no
sentido de alcançar um exercício profis-
sional de excelência, continuando a che-
gar ao maior número de colegas possível. 
As competências ao nível do raciocínio 
ético são absolutamente essenciais na 
Identidade da Psicologia, e essa é uma 
preocupação central. 

ENTREVISTA 
NOVA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA

1 QUAL O MODELO QUE SE SEGUIRÁ? 

Esse é um plano a delinear com os novos elementos que agora 
iniciam funções na CE. 

A CE, desde o seu início, tem seguido um modelo de trabalho 
baseado na elaboração de pareceres sobre as mais variadas 
temáticas e áreas de intervenção, habitualmente, na sequên-
cia de questões colocadas pelos membros. Tem dado os seus 
contributos para as Linhas de Orientação na intervenção em 
diversas áreas, que múltiplos grupos de trabalho desenvolvem, 
para a apreciação face a Projectos de Lei, e tem desenvolvido 
um trabalho de mediação ética (telefónica ou por email), procurando responder directa-
mente a um conjunto de questões colocadas pelos colegas e destinatários da intervenção 
psicológica. Elaborou assim, um número considerável de pareceres, para apoiar o processo 
de tomada de decisão perante dilemas éticos na prática profissional.  

Iniciando-se agora uma nova etapa com a integração de novos elementos, será mais um 
momento importante para pensar sobre a identidade da CE, eventualmente reajustar es-
tratégias de actuação aos novos tempos e desafios, aquelas que nos permitam chegar a um 
ainda maior número de colegas, bem como pensar sobre o modelo de articulação com 
os Conselhos de Especialidade, sobre o modelo a seguir na Mediação Ética, sobre os 
contributos para a revisão do Código Deontológico e a elaboração de pareceres sobre 
a intervenção do psicólogo em questões estruturantes da sociedade, que nos podem 
colocar perante dilemas éticos mais complexos.

2
PODE-NOS DAR EXEMPLOS?

Por exemplo, a idade para solicitação de mudança de sexo, a intervenção com minorias culturais, a gestação 
de substituição, os desafios que se colocarão com o desenvolvimento da Inteligência Artificial, entre tantas 
outras áreas e temáticas. 3 TEM DADO OS SEUS CONTRIBUTOS PARA AS LINHAS DE 

ORIENTAÇÃO NA INTERVENÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS, QUE 
MÚLTIPLOS GRUPOS DE TRABALHO DESENVOLVEM, PARA A 
APRECIAÇÃO FACE A PROJECTOS DE LEI, E TEM DESENVOLVIDO 
UM TRABALHO DE MEDIAÇÃO ÉTICA (TELEFÓNICA OU POR EMAIL), 
PROCURANDO RESPONDER DIRECTAMENTE A UM CONJUNTO DE 
QUESTÕES COLOCADAS PELOS COLEGAS E DESTINATÁRIOS DA 
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA. 

““

““
4
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4
NOME: 
PAULA MESQUITA

RESUMO DO 
PERCURSO PROFISSIONAL  
Iniciei o meu percurso profissional em 1996, no 
Instituto de Reinserção Social (actual Direcção 
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), onde 
desempenhei funções de Técnica Superior de 
Reinserção até 2015, nas áreas da jurisdição de 
família e justiça juvenil e penal; em 2015 assumi 
funções de Directora de uma Casa de Acolhimen-
to para Crianças e Jovens, integrada no ISSM, 
IP-RAM e em janeiro de 2017, e passei a desem-
penhar funções de Directora do Departamento de 
Apoio à Família, Infância e Juventude do ISSM, IP-
RAM, ao qual compete assegurar a implementação 
e execução das políticas para a família, infância e 
juventude, garantindo, nos termos da lei, a pro-
moção e protecção dos seus direitos. Em 2000 
fui co-fundadora da Associação de Psicólogos 
da Madeira, e integrei a primeira Assembleia de 
Representantes da OPP. Tenho sido formado-
ra dos Módulos Identidade e Desenvolvimento 
Profissional de Ética e Deontologia Profissional do 
Psicólogo, no curso de Formação Inicial Psicólogo 
Júnior. Integrei a Comissão de Ética da OPP em 
2015.

ÁREA DE INTERVENÇÃO:  
Psicologia clínica e da saúde; Psicologia do tra-
balho, social e das organizações e Psicologia da 
Justiça.

O ÚLTIMO LIVRO QUE LEU:   
Pão de Açúcar, de Afonso Reis Cabral.

UM LIVRO QUE RECOMENDE:    
Conhecimento de Si na Sociedade do Conheci-
mento, Cinco textos inquietos, coordenado por 
Luís Fernandes, das Edições Ensaio, 2017.

SOBRE...

QUE ACÇÕES PODEM A CE E OPP REALIZAR PARA CONCRETIZAR AS 
INICIATIVAS QUE IDENTIFICOU?

Independentemente do modelo a seguir, o trabalho articulado e integrado com os demais Grupos de Trabalho, 
Conselhos, nomeadamente o Jurisdicional e os de Especialidade, e Comissões da OPP, será uma prática 
fundamental.  

Por outro lado, há que continuar a desenvolver iniciativas que permitam chegar à maioria dos membros, 
desde as iniciativas formativas, até à dinamização de espaços de discussão de dilemas éticos, nas di-
versas delegações regionais, ou nos próprios locais de trabalho onde os psicólogos se integram. Destaco 
ainda as iniciativas da OPP que visam promover a maior literacia em saúde psicológica, como um importante 
contributo para o exercício de uma prática psicológica fundada numa ética responsável. 

5
UM DOS ASPECTOS QUE TEM MERECIDO A ATENÇÃO 
DA OPP E TEM SIDO A SUA PREOCUPAÇÃO, É 
GARANTIR QUE AS PRÁTICAS ESTÃO DE ACORDO COM 
A EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. QUAL A LEITURA QUE FAZ E 
QUE MEDIDAS DEVEM SER TIDAS EM CONTA?

O trabalho dos psicólogos influencia profundamente a vida daqueles a quem dirige 
a sua intervenção, seja de forma positiva, ou de forma negativa. Essa é a nossa 
grande responsabilidade, e por conseguinte, exige que actuação seja baseada em 
pressupostos técnicos e científicos, conhecimento e 
construtos que exigem uma contínua actualização. 
A não ser assim, apenas contribuiríamos para o 
descrédito da profissão e para defraudar e preju-
dicar os clientes da intervenção psicológica. 

É neste sentido que considero que as iniciativas 
formativas da OPP, quer sejam as que promove 
directamente, quer sejam através do processo de 
acreditação de iniciativas formativas externas, a 
disponibilização aos membros da EBSCO e da 
Redalyc, a dinamização de grupos de trabalho 
com o objectivo de estabelecer um conjunto de 
linhas de orientação para uma prática sustentar, 
a disponibilização dos pareceres da CE, as iniciati-
vas Entre Pares de algumas Delegações Regionais, 
as Recomendações sobre Intervisão e Supervisão, entre outras tantas iniciativas 
que têm sido desenvolvidas, são fundamentais para a promoção de um contínuo 
investimento e actualização cientifica. 

ELEMENTOS DA COMISSÃO DE ÉTICA
Presidente | Paula Mesquita (CP 540)
Membros | Raúl Melo (CP 3607); Luís Fernandes (CP 6552); Sílvia Marina (CP 
21524); Suzana Nunes Caldeira (CP 5316); Nélia Rebelo da Silva (CP 4); Maria 
Amélia Amorim (CP 1355)

SABIA QUE...
a CE disponibiliza cerca de 83 pareceres que podem ser consultados aqui.

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/etica_deontologia/pareceres
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ENSAIO SOBRE A 
REVISÃO DO CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO
O Código Deontológico (CD) dos Psicólogos Portugueses é um documento acima de tudo pedagógico e que marca 
uma conquista fundamental: a organização da profissão em Portugal. É verdade que a Psicologia não começou em 
Portugal apenas há 10 anos, que é a idade da publicação do nosso CD (20 de Abril de 2011). Ela começou há quase 
60 anos. Nessa altura, até pelos poucos profissionais existentes, a organização era mais informal. Havia poucas 
escolas, e os psicólogos conheciam-se entre si. Com o crescimento exponencial do número de escolas de Psicologia 
e consequente aumento de psicólogos(as), a profissão corria o risco de se espartilhar e de perder uma 
identidade que permitisse o reforço da confiança das pessoas. Hoje, o papel da Psicologia é cada vez mais reconhecido.

Miguel Ricou, Dalila Pinto de Almeida, 
Carla Moleiro, Mário Silva

Este CD tem a enorme virtude de ser aspiracional e generalista. Foi 
concebido visando a prática ideal da Psicologia em Portugal, pelo 
que a preocupação central foi criar normas genéricas, deixando aos 
profissionais a responsabilidade de adaptar a sua intervenção às 
características individuais de cada cliente. Ou seja, o objectivo não 
é, nem poderia ser, o de criar normas que definissem de forma rígi-
da a prática da Psicologia, mas sim o de promover um documento 
que pudesse promover a reflexão de cada psicólogo/a sobre a sua 
prática profissional. Mas o CD tem também uma função reguladora, 
constituindo-se como o documento central de referência do Con-
selho Jurisdicional da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E este 
órgão leva então 10 anos de experiência a lidar com os desafios da 
prática da Psicologia em Portugal, tendo tido até ao presente quatro 
presidentes, os/as mesmos/as que assinam este texto. 

Acresce que o tempo passa e o mundo muda, e também a Psico-
logia tem vindo a enfrentar novos desafios. Tomem-se como meros 
exemplos os desafios que a pandemia colocou à nossa actuação. 
Também a diversidade de clientes nas nossas escolas, sistemas de 
saúde e comunidades que a globalização e a crise migratória têm 
trazido. Estas, como tantas outras realidades, necessitam de uma 
reflexão conjunta dos(as) psicólogos(as) com o objectivo de adaptar 

PORQUÊ FAZER 
ESTA PRIMEIRA 
REVISÃO AGORA?1

ou conceber novas normas que potenciem ainda mais a boa prática 
da nossa profissão. 

O grande objectivo da revisão do CD não será a alteração dos seus 
Princípios Gerais, que se constituem como fundamentais e aspira-
cionais. Esses mantém-se perfeitamente actuais e constituem a 
base do exercício dos(as) psicólogos(as). A revisão, que depois de 
concebida por uma Comissão nomeada para o efeito será submetida 
a discussão pública e a aprovação na Assembleia de Representan-
tes, pretende-se focada em diversas áreas de aplicação específicas, 
que se consideram prioritárias, considerando os argumentos agora 
apresentados. 

Logo à partida, os princípios específicos do Consentimento Infor-
mado e da Privacidade e Confidencialidade serão uma das pri-
oridades. Na verdade, têm existido muitas alterações na sociedade 
ligadas à protecção de dados, com claras implicações relativas aos 
registos clínicos e aos relatórios de avaliação psicológica, com as 
novas dimensões da intervenção à distância e com as complexi-
dades relacionadas com o acesso e propriedade dos dados. Neste 
contexto, o mundo está cada vez mais marcado pela diferença e pela 
aceitação da mesma, nomeadamente com novos modelos familiares 
e com as complexidades associadas às responsabilidades parentais, 
onde os/as psicólogos/as são cada vez mais envolvidos. Aliás, esta 
ligação da Psicologia à justiça é cada vez mais necessária, sendo 
os/as psicólogos/as cada vez mais necessários/as para a procura de 
equilíbrios que favoreçam o desenvolvimento das crianças, jovens, 
sistemas familiares e comunidades. 

O aparecimento de cada vez mais actividades directa ou indirecta-
mente ligadas à Psicologia e à Intervenção e avaliação psicológicas 
é uma realidade. Novas realidades, como serão exemplos a repro-
dução medicamente assistida e a eutanásia e o suicídio assistido, 

1 Na verdade, em 2016, foi realizada uma revisão do CD. Contudo, foram mudanças pontuais, nomeadamente no artigo específico das Relações Profissionais e no Princípio geral da Beneficência e da Não-maleficência, 
e forçadas pela Autoridade da Concorrência a propósito da Duplicação de Intervenções. 

ARTIGO DE OPINIÃO
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implicam novos desafios. A Psicologia enquadra-se num mundo 
com cada vez mais agentes a intervir no sentido da promoção do 
bem-estar das pessoas, dos grupos e das organizações. Os cuida-
dos de saúde, a educação, o mundo organizacional são hoje palco 
da actuação de muito mais do que médicos/as, professores/as e 
gestores/as. Temos um enorme conjunto de actividades, com de-
nominações mais ou menos familiares com os quais, de uma forma 
directa ou indirecta, a Psicologia tem que interagir, respeitando a 
autonomia das pessoas e promovendo o seu bem estar. A melhor 
definição daquilo que pode ser a prática psicológica, das actividades 
que podem ser partilhadas com outros profissionais e daquelas que 
devem ser exclusivas da Psicologia, torna-se cada vez mais urgente, 
no sentido de continuar a promover a Psicologia junto do público e 
a confiança nos seus profissionais. Do mesmo modo, assume-se 
como cada vez mais importante definir os limites da intervenção 
psicológica, garantindo uma prática informada pela ciência como 
característica clara do trabalho dos/as psicólogos/as. 

O aparecimento das especialidades na Psicologia em Portugal 
tem levantado um conjunto de questões ligadas ao papel dos/as 
psicólogos/as especialistas, gerando questões ligadas com a possí-
vel existência de práticas exclusivas destes profissionais. Importará 
que o CD deixe claro que a importância das especialidades em Psi-
cologia está ligada ao reconhecimento dos pares e à necessidade 
de formação e de aquisição de competências específicas que per-
mitam assegurar a qualidade da intervenção dos psicólogos, e não 
à criação de áreas de intervenção fechadas a alguns colegas. Do 
mesmo modo, e no que diz respeito à prática psicológica, fica claro 
que muitas mudanças têm acompanhado a pandemia que vivemos, 
nomeadamente no que diz respeito à intervenção à distância. Várias 
empresas têm surgido com novas formas de prestação de serviços 
para psicólogos/as, novas formas de voluntariado têm sido mais so-
licitadas, e a intervenção da psicologia nas Instituições Públicas tem 
crescido, com o consequente aumento de complexidades inerentes. 

A supervisão e a intervisão têm também merecido um grande de-
senvolvimento na Psicologia em Portugal. São duas faces da mesma 

moeda necessária para a boa formação dos/as psicólogos/as e outro 
bom resultado da organização da Profissão. É fundamental que o CD 
faça uma boa delimitação das necessidades associadas à supervisão 
e à intervisão da Psicologia em Portugal. O mesmo tem acontecido 
na área da investigação que, em Psicologia, como em muitas outras
áreas científicas, tem desenvolvido esforços ainda mais intensos 
desde o início da crise pandémica. Contudo, também esta investi-
gação é revestida de preocupações éticas ligadas aos equilíbrios 
entre os/as participantes e os benefícios para a sociedade, entre o 
funcionamento de equipas nacionais e internacionais e a publicação.

A Psicologia é uma actividade cada vez mais mediatizada, fruto da 
valorização social da Saúde Mental e Psicológica e do reconheci-
mento da ciência psicológica como fundamental para a prevenção e 
promoção da saúde. Nessa perspectiva, importará refletir mais ainda 
sobre as declarações públicas dos(as) psicólogos(as) e nas formas 
de potenciar os seus resultados. 

Independentemente da importância da revisão do CD como reforço 
da identidade da Psicologia e da melhor regulação da profissão, deve 
ficar claro que a prática da excelência da Psicologia só pode ser con-
seguida através da boa formação de cada um/a dos/as psicólogos/
as. Essa formação deve exceder a orientação para o cumprimento 
do CD, promovendo a capacidade dos(as) psicólogos(as) em refletir, 
de forma sistemática e sensível, ao longo da sua prática e desen-
volvimento profissionais, enquadrando as suas decisões nos princí-
pios éticos da Psicologia. Devem ainda aspirar a uma boa prática 
orientada por uma formação e treino de excelência e por uma mar-
cada capacidade de reconhecimento das dificuldades individuais. 

A revisão do CD é uma tarefa de todos os(as) Psicólogos(as) 
Portugueses(as) e que visa conferir-lhes uma autonomia cada 
vez mais responsável, e conferir à profissão, nas suas dimensões 
aspiracional e reguladora, um instrumento actual, gerador de 
pensamento crítico e de utilidade legal. 

PROMOVER UM DOCUMENTO QUE 
PUDESSE PROMOVER A REFLEXÃO 
DE CADA PSICÓLOGO/A SOBRE A 
SUA PRÁTICA PROFISSIONAL. MAS O 
CD TEM TAMBÉM UMA FUNÇÃO 
REGULADORA, CONSTITUINDO-SE 
COMO O DOCUMENTO CENTRAL 
DE REFERÊNCIA DO CONSELHO 
JURISDICIONAL DA ORDEM DOS 
PSICÓLOGOS PORTUGUESES. 

““......

““
O APARECIMENTO DAS 

ESPECIALIDADES NA PSICOLOGIA 
EM PORTUGAL TEM LEVANTADO 

UM CONJUNTO DE QUESTÕES 
LIGADAS AO PAPEL DOS/AS 

PSICÓLOGOS/AS ESPECIALISTAS, 
GERANDO QUESTÕES LIGADAS 

COM A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE 
PRÁTICAS EXCLUSIVAS DESTES 

PROFISSIONAIS. 

““

““
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ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL 
O envelhecimento é um processo cronológico, universal e inevitável. Segundo a OCDE, não se deseja apenas uma vida
mais longa, mas uma vida com qualidade, que promova o envelhecimento saudável e bem-sucedido. Uma vida produtiva 
na sociedade e na economia à medida que se avança em idade, repartindo autonomamente o tempo de vida entre 
actividades de aprendizagem, trabalho, lazer e cuidados aos outros. 

DIMENSÕES FULCRAIS PARA PROMOVER UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

DESAFIO SOCIETAL 
DEMOGRAFIA E ENVELHECIMENTO Pág    14 

SEGURANÇA PESSOAL E FINANCEIRA, UMA HABITAÇÃO 
CONDIGNA, ASSIM COMO A MOBILIDADE são das necessidades 
básicas mais importantes e facilmente identificadas por qualquer 
cidadão. A criação e manutenção de contextos e espaços favoráveis 
e facilitadores do envelhecimento é indispensável à promoção do 
bem-estar, da autonomia e da participação cívica dos cidadãos ao 
longo da vida.

SAÚDE, BEM-ESTAR 
e satisfação com a 
vida, dependem e in-
tegram recursos pes-
soais (competências, 
educação, redes so-
ciais e capacidade fi-
nanceira…) e recursos 
sociais (apoios comu-
nitários, recursos no 
campo da educação e 
da saúde…). Portanto, 
é necessário conso-
lidar estes alicerces.

REDES DE RELAÇÕES SOCIAIS possibilitam aos cidadãos manter 
a sua identidade pessoal e social, receber apoio emocional, ajuda 
material e informação/recursos ou estabelecer novas relações com 
os outros.

ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, DESCANSO E 
LAZER devem prolongar-se ao longo de todo o ciclo de vida. Ain-
da que possa ser necessário haver alterações em função da idade, 
características e interesses pessoais, o processo de formação e 
participação em actividades culturais e de lazer só deve terminar 
quando haja impossibilidade de incorporar conhecimento ou de usu-

fruir desse tipo de ini-
ciativas.

PARTICIPAÇÃO CÍ-
VICA E EMPREGO, 
tendo em conta o au-
mento da longevidade 
e das condições de 
saúde, defende-se, 
cada vez mais, um 
modelo social em 
que a fase de pro-
dução, a “fase acti-
va”, seja mais dilata-
da no tempo e mais 
flexível, nomeadamen-
te através da cria-

ção de condições, de geometria variável, entre a carreira profis-
sional e a inactividade, através de transições graduais e pos-
sibilidades de escolha de repartição dos tempos de aprendi-
zagem, trabalho, lazer e cuidado aos outros. 

70 ANOS? 
ÉS MUITO VELH@

30 ANOS? 
ÉS MUITO VELH@

LINHAS DE ORIENTAÇÃO

definição do que é ser idoso deve considerar, mais do que os anos que as pessoas já viveram, o número de anos que ainda têm pela frente. 
Actualmente, os demógrafos consideram que a definição da idade de início da velhice deve basear-se no cálculo da idade prospectiva e, 

portanto, ser variável.

Os Psicólogos desempenham um papel fundamental na intervenção com adultos mais velhos nos diversos contextos de prática profissional, 
utilizando o seu conhecimento científico para a promoção do envelhecimento bem-sucedido. É neste contexto que surgem as Linhas de Orien-
tação para a Prática Profissional no âmbito da Intervenção Psicológica com adultos mais velhos resultantes da actualização e adaptação para o 
contexto nacional das “Guidelines for Psychological Practice With Older Adults”, da APA.

A
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CARREIRA ESPECIAL DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE 
SAÚDE - RAMO PSICOLOGIA 
CLÍNICA

Maio 
de 2020

Audiência parlamentar da Ordem 
dos Psicólogos  referente à Carreira 

Especial de Técnico Superior de 
Saúde - Ramo Psicologia Clínica. 

Petição Nº 142/XIV/2 
- Pelo acesso à Carreira Especial 

de Técnico Superior de Saúde 
- Ramo Psicologia Clínica

Parecer OPP - Petição 
n.º 142/XIV/2ª - “Pelo acesso à 
Carreira Especial de Técnico 
Superior de Saúde 
– Ramo Psicologia Clínica”

Carta endereçada pela OPP a 
Exma. Senhora Ministra da 
Modernização do Estado e da 
Administração Pública Doutora 
Alexandra Leitão - Contratação 
pública – Serviços de psicologia - 
SNS

Novembro 
de 2020

Dezembro 
de 2020

Janeiro 
de 2021 ACÇÕES

FORMATIVAS
ACREDITADAS
O Papel Dos Psicólogos Nos Cuidados Paliativos    
Créditos: 15 | Especialidades: PCS; Psicogerontologia | OPP

Demência: O Psicólogo No Rastreio, Avaliação E 
Intervenção    Créditos: 15 | Especialidades: PCS; Neuropsicologia; 
Psicogerontologia | OPP

Especialização Avançada em Psicogerontologia e 
Psicogeriatria - B-Learning    Créditos: 48 | Especialidades: PCS; 
Neuropsicologia; Psicogerontologia | Instituto CRIAP 

GRATUITO: O Profissional No Âmbito Dos Cuidados 
Paliativos   | Especialidades:  PCS; Psicogerontologia | OPP 

NAS PÁGINAS 31 A 35  (DESTA EDIÇÃO) 
CONHEÇA BOAS PRÁTICAS DE 

PROJECTOS REGIONAIS 
COM ADULTOS MAIS VELHOS.

ACEDA ÀS LINHAS DE 
ORIENTAÇÃO PARA A PRÁTICA 

PROFISSIONAL NA INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA COM ADULTOS MAIS 

VELHOS PRODUZIDAS PELA OPP

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
SOBRE ENVELHECIMENTO ACTIVO 

CONSULTE A PÁGINA 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/lopp_intervencao_psicologica_com_adultos_mais_velhos.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/lopp_intervencao_psicologica_com_adultos_mais_velhos.pdf
http://www.comunidadesproenvelhecimento.pt
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e515552515443394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a466d5a474931596d517a4c575a6d596a41744e444a6a596931684e7a64694c546b78595455345954517a5a6a6c6a4e6935775a47593d&fich=1fdb5bd3-ffb0-42cb-a77b-91a58a43f9c6.pdf&Inline=true
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2b/14/02/018/2020-12-12/21?pgs=21-22&org=PLC
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e515552515443394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a45784f546c6b4f4441794c5467774d446b744e4449354d5331695a4751784c5752694d6a6733595459314d57566a596935775a47593d&fich=1199d802-8009-4291-bdd1-db287a651ecb.pdf&Inline=true
http://www.comunidadesproenvelhecimento.pt
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e515552515443394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a45784f546c6b4f4441794c5467774d446b744e4449354d5331695a4751784c5752694d6a6733595459314d57566a596935775a47593d&fich=1199d802-8009-4291-bdd1-db287a651ecb.pdf&Inline=true
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2b/14/02/018/2020-12-12/21?pgs=21-22&org=PLC
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e515552515443394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a466d5a474931596d517a4c575a6d596a41744e444a6a596931684e7a64694c546b78595455345954517a5a6a6c6a4e6935775a47593d&fich=1fdb5bd3-ffb0-42cb-a77b-91a58a43f9c6.pdf&Inline=true
http://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_20210127_2_VC.mp3
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ACÇÕES FORMATIVAS ACREDITADAS
Especialização Avançada Pós-Universitária em Vitimologia – Advanced Professional Program - B -Learn-
ing     Créditos: 60,5 | Especialidades: PCS | INSPSIC - Instituto Português de Psicologia e outras Ciências

Avaliação Pericial em Psicologia Forense - E-Learning     Créditos: 15 | Especialidades: PCS; PJ  | OPP

Crianças e Jovens em Perigo - Avaliação e Intervenção - E-Learning    Créditos: 48 | Especialidades: PCS; 
PE; PJ; IP | Instituto CRIAP 

O papel da parentalidade positiva no desenvolvimeto da criança -E-Learning
Créditos: 7 | Especialidades: PCS | AEDL - Actividades Educativas, Lda. 

Violência Doméstica - O papel da Psicologia - E-Learning    Créditos: 15 | Especialidades: PCS; PE; PJ; IP 
| OPP

APOIO PSICOLÓGICO JUNTO DE 
CRIANÇAS E JOVENS VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

50%
Das pessoas que são ajudadas pela 
Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 
Violência Doméstica (RNAVVD) são cri-
anças e jovens.

7414
É o número de crianças e jovens que, 
entre 2015 e 2019, foram acolhidas nas 
casas de abrigo e nas respostas de aco-
lhimento de emergência da RNAVVD, 
com as suas mães.

60
vagas

É o número de Psicólogos que vão ser 
contratados cujo objectivo é, segundo
Renata Benavente, Vice-Presidente da 
OPP, “dar uma resposta qualificada e 
especializada de apoio psicológico a 
crianças e jovens que são acolhidos na 
RNAVVD”, integrado nas equipas que 
prestam apoio a estas crianças e jovens.

748
psicólogos

Foi o número de candidaturas à Bolsa 
de Psicólogos para Respostas de Apoio 
Psicológico para crianças e jovens 
vítimas de violência doméstica.

DESAFIO SOCIETAL 
EDUCAÇÃO, JUSTIÇA E EQUIDADE  Pág    16 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) assinou um Protocolo com a Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), no sentido de reforçar o apoio psicológico e 
psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica atendidas e/ou acolhi-
das na RNAVVD, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

Este protocolo surge na sequência do concurso com a dotação de 2,788 milhões de euros 
lançado pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, com 
o objectivo de colmatar as necessidades de serviços de apoio especializado, privilegiando 
abordagens psicoterapêuticas focadas no trauma, e que assumem a designação de RAP -
Respostas de Apoio Psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica.

De acordo com Rosa Monteiro, “o envolvimento com a OPP é estratégico para acompanhar e 
apoiar a criação destas novas respostas, assegurar a formação e supervisão dos psicólogos a 
recrutar para a rede nacional, incluindo através da definição de recomendações e protocolos 
de actuação específicos, promover a mudança de paradigma na intervenção junto de crianças 
e jovens vítimas de violência doméstica e, especialmente, a criação de massa crítica de profis-
sionais nesta área, designadamente através de uma bolsa de especialistas”.

CONHEÇA...

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/3297
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PROMOVER A SAÚDE 
JUVENIL E OS ESTILOS DE 
VIDA SAUDÁVEL

Prevenir a doença e promover a saúde dos jovens passa por criar ambientes 
que promovam estilos de vida saudáveis, de forma transversal, assim como 
diligenciar actividades desenhadas para aumentar os factores de protecção e 
minimizar os factores de risco.

Em colaboração com a OPP, o IPDJ irá promover a colocação de 19 Psicólogos 
Júnior (Ano Profissional Júnior) no programa Cuida-te +. Para a Vice-Presi-
dente do Conselho Diretivo do IPDJ, Sónia Paixão, “é uma honra e um privilégio 
trabalhar com esta Ordem de Profissionais de reconhecimento no nosso país e 
estamos certos e muito empenhados para os resultados profícuos que 2021 nos 
trará com a assinatura do protocolo assinado. Teremos profissionais e jovens 
(19 Anos Profissionais Júnior) empenhados a trabalhar com a nossa população 
juvenil e com também com as nossas equipas técnicas nos mais diferentes 
projectos que o IPDJ acompanhada.”

O QUE É: 
O Cuida-te+ é um programa do Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ) que visa a promoção da saúde juvenil e dos estilos de vida saudável.

A QUEM SE DESTINA:  
Jovens entre os 12 e os 25 anos & actores intermediários que tenham um 
papel potencialmente influenciador na promoção de comportamentos benéfi-
cos para a saúde dos jovens:

OBJECTIVOS DO 
PROGRAMA:
   Abordar os determinantes da saúde da população-al-
vo final, nomeadamente, o acesso aos cuidados de 
saúde, a literacia em saúde e estilos de vida saudável, 
a saúde mental, a alimentação, a actividade física e 
desportiva, os comportamentos aditivos e a sexua-
lidade;

   Promover os factores de protecção e reduzir os fac-
tores de risco de doenças relacionadas com estilos de 
vida junto da população-alvo final;

   Adoptar uma perspectiva compreensiva face à saúde 
juvenil envolvendo múltiplos parceiros, nomeadamente, 
famílias, pares, escolas e comunidades.

19 
Número de vagas para Ano Profissional Júnior no 
âmbito do programa CUIDA-TE +.

+info aqui.

CONHEÇA...

profissionais de 
saúde

técnicos de juventude

profissionais de educação 
física e desporto

dirigentes de associações 
de jovens

outros jovens como 
interventores

profissionais de intervenção 
comunitária

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/3291
https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/cuida_te
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NÃO HÁ SAÚDE 
SEM SAÚDE PSICOLÓGICA
Nas próximas páginas espelhamos o contributo que a Ciência e Intervenção Psicológica pode dar ao Plano de Recuperação e Resiliência e 
Resposta à COVID-19. Partilhamos na primeira pessoa os impactos e as adaptações de quatro colegas na área da Educação, Social, Trabalho e 
Clínica. Apresentamos a resposta da OPP à grande necessidade que existe em promoção da literacia em Saúde Psicológica e Bem-Estar: Portal 
eu sinto.me e terminamos com o contributo da área OPP Ciência e Prática Psicológicas, que já disponibilizou cerca de 150 recursos no âmbito 
da COVID-19. 

A OPP AGRADECE 
O TRABALHO DE 
TODOS OS 
PSICÓLOGOS 

Psicóloga do Centro Hospitalar de São João
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A RECUPERAÇÃO DO PAÍS DEPENDE 
DAS PESSOAS ESTAREM NAS MELHORES 
CONDIÇÕES POSSÍVEIS PARA O FAZER

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Em Fevereiro deste ano, o Parlamento Europeu aprovou o regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Este é o principal 
ponto do plano de recuperação da União Europeia para enfrentar a crise socioeconómica consequente da pandemia COVID-19 e encontra-se 
actualmente em vigor.

Coube a cada Estado-membro, incluindo Portugal, submeter os seus Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência para, depois de avaliados 
pela Comissão Europeia e adoptados pelo Conselho, aceder aos fundos. Nesse sentido, na sequência de colocação em Consulta Pública da Visão 
Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, que enquadra as opções e prioridades para a orientação e 
recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela actual pandemia, e a partir do qual foi desenhado o Plano de Recuperação e 
Resiliência, apresentado à Comissão Europeia em Outubro de 2020, a Ordem dos Psicólogos Portugueses foi solicitada a dar o seu parecer técnico 
e contribuições.

O papel dos Psicólogos no contexto 
pandémico que vivemos é particularmente 

relevante e pode contribuir decisivamente 
para a melhoria global da Saúde, das políticas 
públicas, do bem-estar e da qualidade de vida 

dos cidadãos portugueses.

Em termos gerais, os Psicólogos podem 
ajudar a atingir os objectivos de recuperação 

económica e dos programas e iniciativas 
políticas já em curso, assim como os Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável propostos 
pelas Nações Unidas.

DESDE O ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2018 QUE DECORRE 
UM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE 40 PSICÓLOGOS PARA 
OS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS.

Clique aqui para ouvir as declarações de Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas 
de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 
em Janeiro de 2021.

Apesar do reconhecimento do esforço e bom-trabalho que os Psicólogos têm vindo a desenvolver, por exemplo com a constituição do serviço de 
aconselhamento psicológico da Linha SNS 24, para a qual a OPP contribui, e com o reforço substancial do número de psicológos nas Escolas, há 
ainda áreas de preocupação:

1.

2.
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““

““

O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA, NA COMPO-
NENTE DA SAÚDE MENTAL É EXCLUSIVAMENTE UM PLANO 
DE RECUPERAÇÃO.

“A verba alocada à saúde mental do Plano de Recuperação do Governo é exclusivamente para a 
população com doença mental (...). Claro que é muito importante, mas não cobre a saúde mental, 
que não é apenas a ausência de doença mental, mas também a capacidade das pessoas sentirem 
bem-estar e de terem capacidade para cumprir os seus objectivos e propósitos de vida”.

Deste modo, a OPP considera que é essencial a existência de uma estratégia transversal de prevenção e promoção do desenvolvimento das capaci-
dades e competências dos cidadãos, da sua saúde e bem-estar em todos os contextos de vida – económicos, físicos e sociais. Aceda à Agenda para 
a Prevenção e Desenvolvimento das Pessoas, enquadradora de medidas que permitam ajudar a sociedade portuguesa a ultrapassar os desafios 
societais complexos, multinível e multifacetados – económico-políticos,sociais e individuais – que enfrenta. Clique aqui para aceder. 

FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES

https://www.youtube.com/watch?v=mBUfckjVsPA
http://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/contributo_cientifico_opp_acompanhamento_da_aplica____o_das_medidas_de_resposta____pandemia_da_doen__a_covid_19__1_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mBUfckjVsPA
https://youtu.be/-MVwsz3fMPM
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A PSICOLOGIA E 
A PANDEMIA
DESAFIOS E 
ESTRATÉGIAS

NO MÊS DESTA EDIÇÃO, ASSINALAMOS UM ANO DE PANDEMIA COVID-19. 
DOZE MESES QUE EXPÕEM AS FRAGILIDADES DO NOSSO PAÍS A TODOS OS 
NÍVEIS. APÓS DOIS CONFINAMENTOS, MUDANÇAS DE HÁBITOS DE HIGIENE 
E DE CONTACTO, PERDAS HUMANAS E IMPACTOS NA SAÚDE PSICOLÓGICA, 
FOMOS PERCEBER, JUNTO DE QUATRO PSICÓLOGAS QUE TRABALHAM 
NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ORGANIZAÇÕES E COMUNITÁRIA, AS 
DIFICULDADES QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSICOLÓGICA ENFRENTAM. 

Catarina Chaves, Psicóloga nos Cuidados 
de Saúde Primários, assume que “Todo o 
Sistema de Saúde Português teve de se 
adap-tar e reinventar. E todos os que tra-
balham nesse sistema tiveram de acompan-
har esse esforço que passou a ter os con-
tornos de uma luta comum.” Mas este vírus 
agonizou também a enorme carência de 
profissionais qualificados capazes de dar 
respostas e obrigou a transformações para 
que as consultas não fossem adiadas, “com 
esforço e obstinação tivemos de adaptar 
as práticas clínicas à nova realidade, com 
a aprendizagem de novas habilidades tec-
nológicas e teóricas, e com a actualização 
das suas bases de conhecimento sobre a 
saúde mental. Conseguimos assim garantir 
uma alternativa à consulta presencial, a Tel-
econsulta”. Face a esta alteração Catarina 
Chaves assume que “Felizmente a grande 

maioria das pessoas aceitou bem esta al-
ternativa à distância pelas garantias de 
segurança e sigilo que preserva. Algumas 
pessoas expressam até que se sentem mais 
à vontade para falar o que sentem e o que 
os angustia através do telefone ou do PC, 
no conforto das suas casas, onde não há 
a necessidade de máscaras, deslocações, 
transportes colectivos e filas de espera.”

Cristina Vilares Pereira, Psicóloga da Edu-
cação, corrobora esta dificuldade no con-
texto educativo e assume que “Intervir à 
distância sem a proximidade física e rela-
cional tem sido, sem dúvida, a maior difi-
culdade”. Apresenta a cooperação entre 
colegas como uma boa prática “perante 
uma situação nova, a troca de ideias e de 
experiências com outros colegas foi funda-
mental para o meu processo de adaptação 

a uma nova realidade em termos de 
actuação. As aprendizagens feitas em con-
texto de intervisão revelaram-se bastante 
importantes para conseguir adaptar a 
minha prática profissional para um contexto 
digital.”

Mas nem todas as intervenções passaram a 
ser à distância, “os Psicólogos dos Cuidados
de Saúde Primários que continuaram a 
atender os seus pacientes de forma pre-
sencial tiveram que começar a usar na sua 
prática diária, equipamentos de protecção 
individual, com acrescidos cuidados na 
higienização e ventilação dos espaços, 
regras de distanciamento, com opção pela 
redução dos períodos de consulta. Os 
materiais lúdicos e de avaliação de crianças 
passaram a ter de ser sujeitos a desinfeção 
por cada utilização.”

Quando questionada face aos novos pedi-
dos de consulta, Catarina Chaves afirma 
que “enfrentamos um crescente número de 
solicitações médicas para apoio psicológico 
(que caiem diariamente às dezenas nos 
terminais dos Núcleos de Psicologia dos 
Cuidados de Saúde Primários)”. Estes pedi-
dos de apoio chegam também dos próprios 

TERESA MAIA
Psicóloga no Centro de 

Reabilitação Psicopedagógica 
da Sagrada Família – IPSS, 

na Madeira

CRISTINA VILARES 
PEREIRA

Psicóloga no Externato de 
São José - Lisboa

CATARINA CHAVES
Psicóloga Clínica dos Cuidados 
de Saúde Primários da Carreira 

dos Técnicos Superiores de 
Saúde de Psicologia Clínica (pela 
ACSS e pela OPP), Categoria de 
Assistente no Agrupamento de 
Centros de Saúde Grande Porto 

VII, ARS Norte, SNS.

ANA ALBERGARIA
Psicóloga no Serviço de 

Desenvolvimento Agrário de 
São Miguel - Açores

REPORTAGEM 
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profissionais de saúde “Estes 12 meses 
de pandemia vieram também agravar um 
outro problema que já se vinha a manifes-
tar: o burnout dos profissionais de saúde. 
Aumentou o número de pedidos de apoio 
para profissionais de saúde - quer do SNS 
quer dos privados.”

O mesmo tem acontecido no contexto esco-
lar “Para além da intervenção, já decorrente 
do meu trabalho como psicóloga numa 
escola, tive de intensificar o apoio emocional
quer aos alunos, quer aos professores, 
auxiliares e pais. Nestes tempos de isola-
mento social e de teletrabalho, profes-
sores e pais têm de trabalhar muito para 
conseguir responder a todas as solic-
itações que lhes vão surgindo. O cansaço 
provocado pela exigência do “fazer de tudo, 
no mesmo sítio e ao mesmo tempo” sem 
os tempos de intervalo e de transição que 
a vida normal e o (saudoso!) trânsito nos 
proporcionavam, tem provocado o apare-
cimento de sentimentos de insegurança, 
ansiedade e desânimo e a uma desorgani-
zação a que é preciso dar resposta”, afirma 
Cristina Vilares Pereira.

No que diz respeito à gestão emocional 
dos alunos que tem sido bastante afecta-
da, a psicóloga afirma que foi necessário 
“desenvolver estratégias que os tornam 
mais capazes de mobilizar as capacidades 
de adaptação, de flexibilidade e, sobretu-
do, de resiliência. Toda a nossa acção tem 
como foco essencial a competência própria 
de cada aluno.” E exemplifica como o tem 
conseguido, “são intervenções de carácter 
preventivo implementadas nas turmas 
que se baseiam muito no treino de es-
tratégias para lidar com a ansiedade, (no-
meadamente disponibilizando um diário da 
quarentena) no treino de autorregulação 
comportamental e emocional, o que ajuda 
os alunos a me-lhor identificar e lidar com 
os seus estádios emocionais.”

“A imprevisibilidade da situação pan-
démica” é para Teresa Maia, psicóloga 
num Centro que acolhe crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade na Ilha da 
Madeira, a principal dificuldade no exercício 
da sua intervenção. “A população com que 
intervimos, apesar de nos surpreender com 
as suas atitudes e comportamentos pró-
-saúde, necessita de orientações concre-
tas em relação ao término dos períodos de 

confinamento ao Centro. Dado que essas 
orientações são avaliadas de acordo com 
o estado pandémico, não nos é possível 
adiantar prazos definitivos. 

No centro onde exerce, não há intervenção 
à distância, “através da consulta individu-
al e em sessões de grupo, proporciona um 
espaço de escuta e de esclarecimento de 
dúvidas, para ajudar a compreender a pan-
demia e a situação de isolamento, promove 
a expressão e a validação de sentimentos/
emoções, e a capacidade de resiliência.” 
O online apenas ocupa lugar quando é 
necessário “incentivar a proximidade rela-
cional com os familiares e, em muitos ca-
sos, para ajudar na capacidade de autore-
gulação emocional da pessoa assistida, são 
realizadas videochamadas.”

Outro relato chega-nos da ilha dos Açores, 
através de Ana Albergaria, psicóloga orga-
nizacional no Serviço de Desenvolvimento 
Agrário de São Miguel. Após o 1º confina-
mento os 180 trabalhadores continuaram 
a exercer as suas funções e neste sentido 
foi necessário gerir “e desenvolver estraté-
gias para lidar com a situação.” Para isso, 
criaram “uma Equipa de Gestão COVID-19 
que contou e continua a contar com a minha 
presença.” Quando questionada sobre a 
sua maior dificuldade, afirma que “o grande 
desafio foi a diversidade de públicos dentro 
da própria organização e a adequação das 
estratégias de comunicação. Estabelecer 
e manter contacto com os trabalhadores 
da carreira de Assistente Operacional que 
são, simultaneamente, os mais antigos, 
com mais idade, com menos habilitações 
e maior grau de infoexclusão. Por norma, 
constituem-se como trabalhadores rurais 
e das oficinas a quem o teletrabalho não 
se aplica, mas que por força da pandemia 
a isso se viram forçados por algum tempo. 
O contacto estabelecido foi efectuado tele-
fonicamente ou por email, caso a caso, e 
em função das necessidades de cada um. 
Por vezes por iniciativa dos trabalhadores 
com alguns apelos de ajuda na gestão das 
emoções, da ansiedade, do lidar com as 
notícias e a ausência da rede de suporte 
que os colegas representam.”

Finaliza ressalvando a importância que os 
documentos produzidos pela OPP tiveram 
na sua intervenção, “alguns dos documen-
tos emanados pela Ordem revestiram-se 

de grande utilidade, por vezes usados de 
forma indirecta, sob a forma de educação 
psicológica deliberada e em momentos 
informais. De referir os documentos 
sobre o sono saudável, a ansiedade e 
ainda as recomendações para quem está 
em teletrabalho. A checklist “Como me 
sinto?” foi enviada directamente aos 
trabalhadores e gerou diversos momentos 
informais de diálogo bastante interessantes. 
Foi ainda criada uma Linha de Apoio Psi-
cológico Telefónico para os trabalhadores do 
serviço, operacionalizada após a realização 
da formação disponibilizada pela Ordem.”

Adianta ainda que os contactos não se 
ficaram apenas pelos colaboradores. Foi 
estendido aos filhos, com a divulgação de 
documentos promovidos pela OPP, no-
meadamente, “Ajudar as crianças a lidar 
com o stresse durante o surto COVID-19”.
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O                            é um portal que reúne 
um conjunto de informação e recursos 
sobre Saúde Psicológica e Bem-Estar. É 
totalmente gratuito e dirige-se a crianças, 
jovens, adultos ou idosos; a pais e 
cuidadores, estudantes, professores e 
educadores, profissionais de saúde e 
decisores, media e, claro, Psicólogas/os.

No                            as/os Psicólogas/os 
podem encontrar:

  Informação e recursos sobre Saúde 
Psicológica e Bem-Estar para si próprios e 
para o seu autocuidado. 

  Informação e recursos sobre Saúde 
Psicológica e Bem-Estar que podem 
utilizar, qualquer que seja o seu contexto 
de actuação profissional, com as popu-
lações com as quais trabalham, no senti-
do de promover a Literacia em Saúde 
Psicológica.

  Informação e recursos para apoiar a 
prática psicológica (por exemplo, Linhas 
de Orientação para a Prática Profissional, 
Perfil e Especialidades das/os Psicólo-
gas/os e acesso ao Repositório OPP), 
bem como a formação, o desenvolvimen-
to profissional contínuo e a construção da 
carreira.

Toda a informação disponível é baseada 
na evidência proveniente da Ciência 
Psicológica e actualizada regularmente. O        
                          é um guia digital para a 
Saúde Psicológica e o Bem-Estar, 
disponível todos os dias e a qualquer 
hora.

Explore e partilhe o conhecimento da 
Psicologia sobre diferentes temas através 
de recursos e ferramentas diversificados, 
acessíveis e dissemináveis.

Bem-Estar e Saúde
Psicológica

Dificuldades e
Problemas de Saúde 

Psicológica
COVID-19 e Saúde

Psicológica
Saúde Psicológica 

na Escola
Saúde Psicológica 

no Trabalho
Profissionais de Saúde e 

Saúde Psicológica 
Saúde Psicológica para 

Media/Decisores
Procurar Ajuda

A ANA é uma assistente virtual que nos pode propor informação e recursos úteis 
e adequados às nossas necessidades. Para além de podermos explorar livre-
mente o site, podemos escrever à ANA, dizendo-lhe o que sentimos ou o que 
procuramos. Devemos utilizar o maior número de palavras possível, para ajudar-
mos a ANA compreender melhor quais são as nossas preocupações, necessi-
dades ou interesses.

A ANA devolve-nos um conjunto de temas que nos podem interessar. Dentre 
essas temáticas podemos escolher três (posteriormente é possível recomeçar e 
voltar a escolher novos temas ou escrever novamente à ANA). Para cada um dos 
temas escolhidos a ANA apresenta um conjunto de conteúdos e recursos que nos 
podem ajudar. 

Podemos ainda filtrar esses recursos escolhendo o formato que pretendemos (ex. 
vídeo, documento, fact sheet ou checklist), os papéis/idades da população (ex. 
crianças, idosos, professores ou gestores) que mais nos interessam.  

A ANA é um elemento diferenciador do                             , pois facilita o acesso a 
ferramentas e proporciona apoio específico para os interesses e as necessidades 
de Saúde Psicológica e Bem-Estar dos utilizadores, seleccionando recursos mais 
relevantes para cada utilizador e convidando-o a explorá-los, utilizá-los e 
disseminá-los. 

Viver com Significado
Autocuidado e Resiliência
Desenvolvimento Pessoal
Sexualidade
Relações e Comunidade
Estilos de Vida Saudáveis
Envelhecimento Activo
Comunidades Pró-Envelhecimento
ODS Um Mundo Melhor 

Mais Produtividade
Centro de Recursos para 
a Empregabilidade
Potencial Criativo

Procurar Ajuda de um 
Psicólog@? Porquê e Como?
O que esperar de uma 
primeira sessão com um/a 
Psicólogo/a?
Serviço de Aconselhamento 
Psicológico da Linha SNS24

Ansiedade
Fobias
Depressão
Outros
Um Psicólogo Pode Ajudar

COVID-19
Adultos
Famílias
Professores e Educadores
Gestores e Trabalhadores
Decisores
Profissionais de Saúde
Psicólogos

Escola SaudávelMente
Crianças
Adolescentes
Pais
Directores, Professores e 
Assistentes Operacionais

Ciência com evidência
Repositório OPP
Valorizar.me
PsiCarreiras
Perfil e Especialidades dos Psicólogos
Linhas de Orientação para a Prática 
Psicológica

Guia para os Media

BREVEMENTE   ONLINE

DESCUBRA O QUE PODE ENCONTRAR EM WWW.EUSINTO.ME

NOVIDADE 
PORTAL EU SINTO.ME
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O                            é um portal que reúne 
um conjunto de informação e recursos 
sobre Saúde Psicológica e Bem-Estar. É 
totalmente gratuito e dirige-se a crianças, 
jovens, adultos ou idosos; a pais e 
cuidadores, estudantes, professores e 
educadores, profissionais de saúde e 
decisores, media e, claro, Psicólogas/os.

No                            as/os Psicólogas/os 
podem encontrar:

  Informação e recursos sobre Saúde 
Psicológica e Bem-Estar para si próprios e 
para o seu autocuidado. 

  Informação e recursos sobre Saúde 
Psicológica e Bem-Estar que podem 
utilizar, qualquer que seja o seu contexto 
de actuação profissional, com as popu-
lações com as quais trabalham, no senti-
do de promover a Literacia em Saúde 
Psicológica.

  Informação e recursos para apoiar a 
prática psicológica (por exemplo, Linhas 
de Orientação para a Prática Profissional, 
Perfil e Especialidades das/os Psicólo-
gas/os e acesso ao Repositório OPP), 
bem como a formação, o desenvolvimen-
to profissional contínuo e a construção da 
carreira.

Toda a informação disponível é baseada 
na evidência proveniente da Ciência 
Psicológica e actualizada regularmente. O        
                          é um guia digital para a 
Saúde Psicológica e o Bem-Estar, 
disponível todos os dias e a qualquer 
hora.

Explore e partilhe o conhecimento da 
Psicologia sobre diferentes temas através 
de recursos e ferramentas diversificados, 
acessíveis e dissemináveis.

Bem-Estar e Saúde
Psicológica

Dificuldades e
Problemas de Saúde 

Psicológica
COVID-19 e Saúde

Psicológica
Saúde Psicológica 

na Escola
Saúde Psicológica 

no Trabalho
Profissionais de Saúde e 

Saúde Psicológica 
Saúde Psicológica para 

Media/Decisores
Procurar Ajuda

A ANA é uma assistente virtual que nos pode propor informação e recursos úteis 
e adequados às nossas necessidades. Para além de podermos explorar livre-
mente o site, podemos escrever à ANA, dizendo-lhe o que sentimos ou o que 
procuramos. Devemos utilizar o maior número de palavras possível, para ajudar-
mos a ANA compreender melhor quais são as nossas preocupações, necessi-
dades ou interesses.

A ANA devolve-nos um conjunto de temas que nos podem interessar. Dentre 
essas temáticas podemos escolher três (posteriormente é possível recomeçar e 
voltar a escolher novos temas ou escrever novamente à ANA). Para cada um dos 
temas escolhidos a ANA apresenta um conjunto de conteúdos e recursos que nos 
podem ajudar. 

Podemos ainda filtrar esses recursos escolhendo o formato que pretendemos (ex. 
vídeo, documento, fact sheet ou checklist), os papéis/idades da população (ex. 
crianças, idosos, professores ou gestores) que mais nos interessam.  

A ANA é um elemento diferenciador do                             , pois facilita o acesso a 
ferramentas e proporciona apoio específico para os interesses e as necessidades 
de Saúde Psicológica e Bem-Estar dos utilizadores, seleccionando recursos mais 
relevantes para cada utilizador e convidando-o a explorá-los, utilizá-los e 
disseminá-los. 

Viver com Significado
Autocuidado e Resiliência
Desenvolvimento Pessoal
Sexualidade
Relações e Comunidade
Estilos de Vida Saudáveis
Envelhecimento Activo
Comunidades Pró-Envelhecimento
ODS Um Mundo Melhor 

Mais Produtividade
Centro de Recursos para 
a Empregabilidade
Potencial Criativo

Procurar Ajuda de um 
Psicólog@? Porquê e Como?
O que esperar de uma 
primeira sessão com um/a 
Psicólogo/a?
Serviço de Aconselhamento 
Psicológico da Linha SNS24

Ansiedade
Fobias
Depressão
Outros
Um Psicólogo Pode Ajudar

COVID-19
Adultos
Famílias
Professores e Educadores
Gestores e Trabalhadores
Decisores
Profissionais de Saúde
Psicólogos

Escola SaudávelMente
Crianças
Adolescentes
Pais
Directores, Professores e 
Assistentes Operacionais

Ciência com evidência
Repositório OPP
Valorizar.me
PsiCarreiras
Perfil e Especialidades dos Psicólogos
Linhas de Orientação para a Prática 
Psicológica

Guia para os Media

BREVEMENTE   ONLINE

DESCUBRA O QUE PODE ENCONTRAR EM WWW.EUSINTO.ME
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SAÚDE E BEM ESTAR

Até há cerca de um ano poucos de nós utilizariam a palavra “confinamento”. Para quase todos seria inimaginável uma situação em que grande 
parte da população (nacional e mundial) estaria fechada em casa, impossibilitada de sair por razões de Saúde Pública. Vivemos esta realidade 
sofrendo grandes impactos, não só na Saúde Física e Socioeconómica, mas também na nossa Saúde Psicológica e Bem-Estar:

Mais de 70% dos portugueses 
que estiveram em situação de 

isolamento apresentaram
sofrimento psicológico e, mais 

de metade, sintomas de
depressão moderada a grave. 

A prevalência dos sintomas de 
ansiedade, depressão e 
perturbação de stress 

pós-traumático durante os 
períodos de confinamento 

aumentou consideravelmente.

Ao comparar o primeiro 
confinamento com o segundo, as 

crianças e adolescentes 
revelaram estar + preocupados, 

zangados, frustrados, 
ansiosos, agitados e tristes.

O segundo confinamento apresentou riscos acrescidos, entre os quais uma maior probabilidade de sermos infectados, de experienciarmos 
processos de luto devido à perda de familiares e amigos ou o aumento dos factores de stresse (por exemplo, grandes alterações à rotina diária, 
situações de desemprego ou dificuldades financeiras). 

Aos impactos da situação de confinamento na Saúde Psicológica e no Bem-Estar, juntam-se os impactos da crise socioeconómica e um nível de 
fadiga pandémica que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atingia cerca de 60% da população europeia em Outubro de 2020.

Neste sentido e desde o primeiro confinamento, a Ordem dos Psicólogos Portugueses articulou respostas, sob diferentes formatos e através de 
diferentes canais e plataformas dirigidas:

À população, com o objectivo 
de aumentar a Literacia 
em Saúde Psicológica, a 

resiliência e a adopção de 
estratégias de autocuidado.

Aos Psicólogos, com o 
objecto de proporcionar 

recomendações para a 
adaptação e intervenção nos 
mais diversos contextos de 

actuação profissional.

Aos decisores, com o objectivo 
de apoiar processos de tomada 
de decisão e a construção de 

políticas públicas baseadas na 
evidência proveniente da 

Ciência Psicológica.

+

CONFINAMENTO

POPULAÇÃO PSICÓLOGOS DECISORES
Isolamento com Saúde 

Psicológica Top 10 Sugestões 
(Parceria com a DGS)

Como lidar com uma situação 
de isolamento

Caixa de Ferramentas para 
manter a Saúde Psicológica 

(2º Confinamento)

Os Psicólogos em Saúde 
Pública no contexto da 

pandemia COVID-19 (relevância e 
recomendações para a intervenção)

Intervenção psicológica à 
distância durante a pandemia 

COVID-19

Autocuidado e bem-estar dos 
profissionais de saúde durante 

a pandemia 

Comunicar com a população 
durante a pandemia: 8 acções 
de comunicação na segunda 

vaga COVID-19

Comunicação de Risco e 
Comunicação de Crise Baseada 

na Evidência Científica

Liderar em situação de crise: 
desafios e recomendações para 

líderes, decisores e gestores

TEXTO DA ÁREA OPP
CIÊNCIA E PRÁTICA PSICOLÓGICAS
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COLECÇÃO DESAFIOS SOCIETAIS
É mesmo importante, Margarida Gaspar de Matos
O Futuro de Quase Tudo, Margarida Gaspar de Matos 

COLECÇÃO INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA
A Prática Pro�ssional da Psicologia na Justiça, David Dias Neto e 
Ricardo Barroso 
A Prática Pro�ssional da Psicologia Escolar, So�a Mendes 
Prática Pro�ssional da Psicoterapia, Constança Biscaia e David Dias 
Neto 

COLECÇÃO INFANTIL
Sabes o que fazem os psicólogos, Rute Agulhas e Joana Alexandre 
Um por todos, todos contra o bullying - Prevenção primária do bullying 
em idade escolar, Rute Agulhas e Susana Amorim 
Amar Rima com Respeitar, Rute Agulhas e Susana Amorim 

GERAL 
Uma Dor tão desigual, vários autores 

A Ética e a Deontologia no Exercício da Psicologia, Miguel Ricou 
Intervenção Psicológica em Crise e Catástrofe, Márcio Pereira

• PUB
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A CONHECER… 
SERVIÇO JESUÍTA 
AOS REFUGIADOS
O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) é uma organização internacional da Igreja Católica, fundada em 1992 em Portugal, 
sob responsabilidade da Companhia de Jesus. O JRS tem como missão «Acompanhar, Servir e Defender» os refugiados, 
deslocados à força e todos os migrantes em situação de particular vulnerabilidade. Actuam na área da integração e acom-
panhamento de migrantes e requerentes e beneficiários de protecção internacional.

NOS ÚLTIMOS ANOS, OS FLUXOS MIGRA-
TÓRIOS TÊM AUMENTADO PROGRESSI-
VAMENTE. MAS IMPORTA DIFERENCIAR A 
RAZÃO DOS FLUXOS: SE MOTIVADOS POR 
DECISÕES INDIVIDUAIS E VOLUNTÁRIAS OU 
SE RESULTAM DE SITUAÇÕES FORÇADAS E 
QUE COLOCAM EM RISCO A SEGURANÇA 
NO SEU PAÍS DE ORIGEM. É NESTA ÚLTIMA 
RAZÃO QUE FOCAMOS A NOSSA ATENÇÃO 
E DAMOS A CONHECER O SERVIÇO JESUÍ-
TA AOS REFUGIADOS, EM PORTUGAL (JRS), 
PELA VOZ DA PSICÓLOGA E COORDENA-
DORA DO GABINETE DE SAÚDE MENTAL 
DESTE SERVIÇO, ROSÁRIO SUAREZ. 

COMO DEFINE O PROGRAMA DE ACOLHI-
MENTO A PESSOAS REFUGIADAS DO JRS? 

Desde 2013, o JRS acolhe refugiados em casas 
autónomas em Lisboa, desde 2015 é o secretariado 
técnico da Plataforma de Acolhimento de Refugia-
dos (PAR), e desde 2016 faz o acompanhamento 
no Centro de Acolhimento Temporário para refugia-
dos da Câmara Municipal de Lisboa (CATR). O JRS 
leva a cabo um programa de apoio e integração de 
refugiados, e tem como uma das suas dimensões o 
acompanhamento psicológico.  

Os programas de acolhimento estendem-se durante 
18 meses, e têm como objectivo final integrar estas 
pessoas na sociedade Portuguesa. 

O processo de acolhimento pretende seguir três 
passos essenciais: Triagem médica (parceria com 
Médicos do Mundo), acompanhamento no Serviço 
Nacional de Saúde e gestão de necessidades 
básicas; entrevista de diagnóstico psicossocial 
e elaboração do Plano Individual de Integração, 
introdução à língua portuguesa; triagem saúde 
mental e suporte à saúde mental, assim também 
serviços especializados como a formação, procura 

de emprego, apoio jurídico e procura de habitação 
na última etapa do programa para a autonomia. 
Desde a chegada a Portugal que o refugiado tem 
imediatamente acesso a um intérprete que facilita 
a comunicação.

O Apoio em Saúde Mental surge na necessidade 
de ter um serviço capaz de dar respostas a ne-
cessidades sentidas no acompanhamento para a 
integração de pessoas refugiadas em território 
português. Este apoio inicia duas semanas após 
a chegada a Portugal e vem da necessidade de 
criar um ambiente seguro, eticamente regulado, 
propício, onde as pessoas se sintam confortáveis 
para se expressar, clarificar as suas necessidades 
ou problemas, e encontrar ferramentas de apoio. 

COMO É QUE CHEGARAM AOS TRÊS PAS-
SOS ESSENCIAIS QUE FAZEM O PROCESSO 
DE ACOLHIMENTO? 

Foi desenvolvido um programa em saúde mental 
com normas e procedimentos definidos de modo 
a optimizar o acompanhamento, que segue os 
seguintes passos: triagem em saúde mental, acom-
panhamento psicológico e psiquiátrico (caso exista 
necessidade), educação psicológica individual ou 
em grupo.   

A Triagem Médica realizada pelos Médicos do 
Mundo permite uma primeira referenciação da 
sintomatologia que esteja associada a possíveis 
perturbações psicológicas/psiquiátricas. Esta or-
ganização desloca-se ao local quando ocorrem as 
chegadas de refugiados.

A Triagem em Saúde Mental, é uma ferramenta 
realizada na primeira sessão, eficaz para a identi-
ficação e avaliação dos principais factores de risco 
mais descritos na literatura em refugiados. É traça-
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do um histórico em saúde mental, assim como uma triagem sobre 
vitimização no país de origem ou durante o processo de migração. 
Por fim são aplicadas escalas para diagnóstico das sintomatologias 
mais comuns nesta população (sintomatologia depressiva, ansiosa e 
de stress pós-traumático). Com esta triagem não se pretende criar 
um diagnóstico, mas sim perceber se existe necessidade de acom-
panhamento psicológico e psiquiátrico, uma vez que no processo de 
integração, os refugiados ainda se encontram em modo de sobre-
vivência e é expectável que alguma sintomatologia apareça, mesmo 
sem presença de patologia.

Após a elaboração de Plano de Intervenção, inicia-se o acompanha-
mento individual, em caso de não existir necessidade de acompa-
nhamento individual podem ser realizadas acções em grupo com-
plementares para a integração. São utilizadas técnicas de educação
psicológica, onde se relaciona instrumentos psicológicos e pedagógi-
cos com o objectivo de desenvolver um trabalho de conscientização 
dos processos internos do próprio.

FALE-NOS  UM POUCO DOS PSICÓLOGOS QUE INTEGRAM 
A EQUIPA…

O percurso efectuado até agora, pelos Psicólogos, permitiu o 
desenvolvimento de competências teórico práticas e pensamento 
critico-reflexivo. A falta de experiência em contexto de saúde para 
um setting terapêutico a três levou a que fosse pensada e realizada 
a formação dos intérpretes e preparação dos psicólogos com es-
tratégias que permitam que a comunicação e a relação primária seja, 
entre o psicólogo e o utente.

A resposta de saúde mental do JRS, foi conseguido, num primei-
ro momento, através da supervisão do Bruno Brito, e após o seu 
falecimento, manteve-se a supervisão e intervisão, de modo a que 
este programa em saúde mental seja empregado em trabalho de 
equipa e sirva para a auto aprendizagem e conhecimento qualitativo 
desenvolvido por e para os psicólogos.
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DADOS DO “RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO ASILO 2020”1, PROMOVIDO 
PELO OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES:

Aumento de pessoas deslocadas no mundo:

2001   2011    +1%   |   2012   2018    +56,8% 

Portugal não se encontra entre os principais destinos de protecção internacional: dos 
25,9 milhões de refugiados no mundo em 2018, apenas 2,5 milhões (12,2%) estavam 
em países da União Europeia (UE28) e desses refugiados, Portugal somente acolheu 
cerca de 2 mil, ou seja, 0,1% DO TOTAL dos refugiados da UE28.

1Oliveira, C. R. (2020), Entrada, Acolhimento e Integração de Requerentes e Beneficiários de Protecção Internacional em Por-
tugal, Relatório Estatístico do Asilo 2020, Caderno Estatístico Temático # 3, Coleção Imigração em Números do Observatório 
das Migrações, Lisboa: ACM. - Relatório completo em https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/440932/Relatorio-Asi-
lo-2020-OM.pdf/9f22513a-46ff-4f4b-a292-93347463d71c

Com naturalidade esta resposta cresceu para as organizações de acolhimento da 
PAR, com respostas através de psicólogos dispersos pelo país e disponibilizando a 
intervisão semanalmente e acções de formação. 

QUAIS AS MEDIDAS PÚBLICAS QUE CONSIDERA RELEVANTES REFORÇAR 
PARA MELHORAR O PROCESSO DE ACOLHIMENTO?

Este acesso à saúde mental poderia ser feito através dos centros de saúde de forma 
mais ágil. Acreditamos também que, fomentar as respostas na habitação, de forma 
acessível é um factor essencial para a promoção da estabilidade e segurança.

QUAIS OS DESAFIOS ACRESCIDOS QUE A PANDEMIA TROUXE ÀS PES-
SOAS REFUGIADAS?

No ano de 2020 tivemos a chegada da COVID-19 e a necessidades de conviver 
diariamente com o mesmo. Aprendemos a viver com a incerteza sobre o dia-a-dia 
e com mudanças repentinas. Na área da saúde mental vivemos tempos únicos, onde 
a única maneira de seguir em frente foi reinventando-se, mas tentando respeitar os 
procedimentos desenvolvidos com ligeiras modificações, sempre que possível. No que 
diz respeito às consultas de psicologia e consultas de psiquiatria, estas começaram a 
ser realizadas através de plataformas digitais, o que representou todo um desafio mas 
também oportunidades.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO:  A área da Clínica e Saúde sempre foi aquela que me fascinou e 
na qual eu me vejo a construir uma carreira profissional, contudo, o meu interesse centra-se 
essencialmente na área da Neuropsicologia. Nós somos pensamentos, emoções, relações e é, sem 
dúvida, estimulante tentar compreender como é que o nosso cérebro é capaz de gerir toda a sua 
especificidade.
 
O ÚLTIMO LIVRO QUE LEU:  Sentir & Saber - A Caminho da Consciência, um livro cativante 
do incrível neurocientista António Damásio, uma das pessoas mais competentes para nos 
ajudar a compreender a consciência humana e a forma como nós percecionamos o mundo 
que nos envolve.

UM LIVRO QUE RECOMENDE:  Ensaio Sobre a Cegueira – José Saramago. É uma 
leitura obrigatória para quem procura refletir sobre o Ser Humano. A crítica social e política 
descrita ao longo desta narrativa é muito pertinente e, inclusivamente, bastante actual para 
os dias de hoje. 

NESTE TEMPO DE DESAFIOS 
E INCERTEZAS, O QUE PODEM 
TER EM MENTE OS PSICÓLOGOS 
JÚNIOR EM INÍCIO DE CARREIRA?

O Ano Profissional Júnior é, por si só, um 
período de grandes aprendizagens e reflexões.
É a possibilidade de colocar em prática os co-
nhecimentos teóricos e uma oportunidade de 
promover o autoconhecimento profissional e
pessoal. Deste modo, o contexto real da práti-
ca profissional permite aplicar estes conhe-
cimentos e desenvolver novas competências 
necessárias ao exercício da Psicologia, no-
meadamente, a capacidade de relacionamento 
interpessoal, adoptando e mantendo as con-
dutas éticas e deontológicas, e valorizando o 
desenvolvimento profissional contínuo, res-
ponsável e autónomo. A situação pandémica 
tornou este percurso ainda mais desafiante, 
colocando à prova o papel do Psicólogo e a 
importância deste numa fase de grande stress, 
ansiedade e angústia. Assim, tendo em con-
ta este panorama, a actuação dos Psicólogos 
Júnior torna-se uma responsabilidade acresci-
da e acredito que todos eles devem terminar 
este capítulo com a sensação de dever cumpri-
do e com a consciência de que o seu papel é, 

mais do que nunca, potenciado face às novas 
adversidades e que o Ser Humano é um ser 
incrível capaz de se adaptar às várias circun-
stâncias da vida.

QUANDO E COMO PODEM OS 
PSICÓLOGOS JÚNIOR CONTAC-
TAR A PROVEDORA?

A Dra. Bárbara Coelho fez um trabalho excep-
cional no que se refere à forma de comuni-
cação directa com a Provedora ao longo dos 
últimos anos. O Psicólogo Júnior pode entrar 
em contacto com a Provedora sempre que ne-
cessitar de reportar alguma situação que possa 
comprometer o seu Ano Profissional Júnior. O 
papel de Provedora é essencialmente de me-
diadora entre o Psicólogo Júnior e os organis-
mos responsáveis por solucionar o problema, 
nunca esquecendo o principal objectivo de de-
fender os seus interesses. Deste modo, o Psi-
cólogo Júnior deve contactar através do e-mail 
providenciado na área reservada ao Provedor 
do Psicólogo Júnior (provedordoestagiario@
ordemdospsicologos.pt) na secção do Ano 
Profissional Júnior.

SOBRE... ANA FRAGA SILVA

O PSICÓLOGO JÚNIOR PODE ENTRAR EM CONTACTO 
COM A PROVEDORA SEMPRE QUE NECESSITAR DE 
REPORTAR ALGUMA SITUAÇÃO QUE POSSA 
COMPROMETER O SEU ANO PROFISSIONAL JÚNIOR

““

““

ANA FRAGA SILVA SERÁ PROVEDORA DO PSICÓLOGO JÚNIOR ENTRE 2020 E 2024. 

...  acredito que 
todos eles 

devem terminar 
este capítulo 

com a sensação 
de dever cumprido 

e com a consciência 
de que o seu papel é, 

mais do que nunca, 
potenciado face às 

novas adversidades ...  

““

““

ENTREVISTA 
NOVA PROVEDORA DO PSICÓLOGOS JÚNIOR

mailto:provedordoestagiario%40ordemdospsicologos.pt?subject=
mailto:provedordoestagiario%40ordemdospsicologos.pt?subject=
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PROGRAMA “IMPACIÊNCIA DO 
CORAÇÃO” NA RTP2
A afirmação da Psicologia na sociedade também passa pela 
promoção nos “media” do trabalho realizado pelos psicólogos nas 
mais variadas áreas e demonstrar que a “Psicologia está em todo 
o lado”. Neste sentido, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 
tem vindo a colaborar num novo projecto que começou a ser de-
lineado há aproximadamente dois anos e que está prestes a ser 
estreado. O programa “Impaciência do coração”, apresentado por 
Gabriela Moita, conhecida psicóloga, apresentadora de televisão e 
membro do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da 
Saúde da OPP, será brevemente transmitido na RTP2, sendo que 
todas as semanas o convidado será um psicólogo que irá falar de 
forma próxima e acessível a todos os telespectadores sobre o papel 
da Psicologia numa determinada área, que pode ir desde a política, 
economia e luto, passando pelo recrutamento e avaliação nas orga-
nizações e terminando nos comportamentos desviantes. 

OPP NA RÁDIO
Depois do sucesso da primeira temporada do “Quarto do Fundo”, 
transmitido durante o primeiro confinamento às terças e sextas-
-feiras no Facebook da Rádio Renascença (RR), a OPP voltou a 
celebrar uma nova parceria com esta rádio no sentido de avançar 
para uma segunda temporada do “Quarto do Fundo”. Este novo 
espaço volta a contar com a moderação de Carla Rocha e com 
diversos psicólogos como convidados que abordam a importância
da Psicologia nos mais diversos contextos, sendo transmitido 
todos os sábados de manhã. Clique para ouvir alguns dos 
programas que já se encontram na página do programa.

Paralelamente, a OPP continua a trabalhar de perto com diversos 
outros meios de comunicação social com objectivo de promover a 
Psicologia e o trabalho dos psicólogos!

PROMOVER 
A PSICOLOGIA NOS 
“MEDIA”

A PRIMEIRA TEMPORADA DO PROGRAMA 
“IMPACIÊNCIA DO CORAÇÃO”  
TERÁ 14 EPISÓDIOS.
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https://rr.sapo.pt/artigo/186947/quarto-do-fundo-carla-rocha
https://rr.sapo.pt/quarto-do-fundo/tag/1656/
mailto:https://rr.sapo.pt/artigo/186947/quarto-do-fundo-carla-rocha?subject=
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EDUARDO CARQUEJA
PRESIDENTE DA DRN

A Psicologia, enquanto ciência, quer pela sua 
abrangência e profundidade, quer pela sua 
eficácia e potencial de transformação do 
comportamento, é uma parte fundamental na 
construção de soluções para muitos dos desafios 
que a nossa sociedade actualmente enfrenta. 

Um dos desafios que actualmente enfrentamos 
é, inequivocamente, o da sustentabilidade e do 
desenvolvimento sustentável.

O bem-estar é uma meta fundamental de desen-
volvimento sustentável e um requisito funda-
mental para uma boa saúde, que é definida como 
“um estado de completo bem-estar físico, mental, 
espiritual e social e não apenas a ausência de 
doença ou enfermidade” (OMS, 1998, 2007). 

A ciência psicológica deverá ter um papel deter-
minante na promoção do bem-estar das popu-
lações e assumir desde logo os desafios como 
oportunidades. 

A psicologia da sustentabilidade e do desen-
volvimento sustentável vê a sustentabilidade não 
apenas em termos do ambiente ecológico e so-
cioeconômico (Relatório Brundtland, 1987), mas 
também, em termos de melhoria da qualidade 
de vida de cada ser humano, fazendo com que 
seja percebida como uma resposta adaptativa 
à necessidade de desenvolver o bem-estar nas 
populações que precisam enfrentar os ambientes 
desafiadores e imprevisíveis do século XXI.

COMUNIDADES 
PRÓ-ENVELHECIMENTO
Uma das várias medidas que a DRN apresentou no seu programa, que foi sufragado 
nas últimas eleições para os órgãos sociais da OPP, passa por influenciar a imple-
mentação de programas de envelhecimento activo e saudável, articulando com o 
poder autárquico e instituições de referência, mobilizando esforços para potenciar 
os benefícios do envelhecimento, bem como promover o bem-estar e a contribui-
ção cívica de todos os cidadãos, durante todos os momentos do ciclo de vida.

O programa iniciado em 2019 
pela OPP das Comunidades 
Pró-Envelhecimento, portanto 
ainda antes da situação pan-
démica, mais do que nunca é 
uma iniciativa premente, uma 
vez que reforça a necessida-
de de se perspectivar as Co-
munidades como contextos 
de vida de excelência para a 
promoção do envelhecimen-
to saudável e bem-sucedido, 
com o objectivo último de 
construirmos uma sociedade coesa, equitativa, inclusiva, saudável e segura, que 
promova o bem-estar e a contribuição cívica de todos os cidadãos, durante todos 
os momentos do ciclo de vida. Neste âmbito, a DRN assumirá um papel crucial na 
região Norte, ao reunir com estruturas autárquicas, sensibilizando-as e assesso-
rando a sua implementação local. Assumiremos este ano uma dedicação desmesu-
rada a esta problemática do envelhecimento. 

JÁ NO FINAL DO PRÓXIMO MÊS DE ABRIL 
DAREMOS INÍCIO A ESTE DESÍGNIO, 

ORGANIZANDO EM PARCERIA COM A UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DO CENTRO HISTÓRICO 

DO PORTO (FREGUESIAS DE CEDOFEITA, SANTO 
ILDEFONSO, SÉ, MIRAGAIA, SÃO NICOLAU E 

VITÓRIA) MAIS UM EVENTO DEDICADO 
AO ENVELHECIMENTO E ÀS DEMÊNCIAS. 

Este ano discutindo o impacto da COVID-19 nesta população.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE 

© VASILY FEDOSENKO
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PAULO CUNHA
PRESIDENTE DA DRC

Nestes dois meses de mandato da nova equipa 
da DRC devo realçar o levantamento de necessi-
dades que estamos a fazer nas áreas da Saúde 
e Educação que abrangem a nossa Delegação. 
Com estas medidas estivemos em contacto di-
recto com mais de 50 psicólogos que nos aju-
dam a preparar respostas no âmbito das nossas 
competências, que esperamos possam ajudar 
o dia-a-dia dos profissionais de psicologia e 
respectivos utentes dos serviços. Preparámos 
o prémio para o ano profissional Júnior da zona 
centro e o prémio das boas práticas da psicolo-
gia. Estamos a preparar fóruns de discussão e 
solução para as boas práticas para responder às 
necessidades mais imediatas manifestadas pelos 
psicólogos. Estivemos presentes no Conselho Re-
gional de Saúde Mental salientando a importância 
do trabalho dos psicólogos no sector. Participá-
mos na imprensa regional escrita e redes sociais 
em diferentes distritos, salientando a entrevista 
ao grupo de emergência da Guarda com mais de 
6000 visualizações até ao momento.

Solicito aos colegas da zona centro que estejam 
atentos aos seus emails de forma a responder 
às diferentes solicitações que vão chegando por 
parte da nossa DRC.

Despeço-me com um abraço e o desejo de muita 
saúde.

ENVELHECIMENTO 
- AGIR PARA TRANSFORMAR
No Centro Social Paroquial de Ervedal da Beira consideramos que o Psicólogo no 
Envelhecimento actua enquanto veículo de intervenção/transformação. Está pre-
sente no processo de avaliação, diagnóstico e consequentemente estabelecendo 
um plano de intervenção ou tratamento, identificando os sinais de alerta, défices 
cognitivos, alterações comportamentais. Pretende-se promover esperança, cresci-
mento pessoal, capacidade de adaptação, conforto, reeducação, autonomia, preve-
nir oscilações de humor e recuperar o bem-estar e conforto emocional da pessoa 
em colaboração com uma equipa multidisciplinar (psicóloga, enfermeira, fisiotera-
peuta, animadora, médico e assistente social). 

E COMO AJUDAR O IDOSO A ENCONTRAR-SE?

Diariamente a intervenção psicológica é realizada em grupo através de “oficinas” 
de estimulação cognitiva-comportamental e sessões de estimulação individualiza-
das, sempre apoiada em avaliações prévias através de ferramentas de avaliação. O 
objectivo é promover uma melhor integração, confiança, motivação, mediar confli-
tos, ajudar na conclusão do ciclo de vida para que este seja o mais tranquilo pos-
sível. Pretende-se ainda preservar as capacidades cognitivas e valorizar a saúde 
mental, nunca esquecendo que cada pessoa é única e traz consigo toda uma histó-
ria de vida, é importante que o utente sinta que fazemos parte da sua vida também. 

O acompanhamento psicológico no envelhecimento deve então passar pela valida-
ção do sofrimento do outro e procurar soluções/estratégias através de uma relação 
terapêutica em que os objectivos de vida sejam a reconstrução de uma aceitação 
numa fase em que muitos idosos não conseguem ver, pensar, traçar e dar um 
sentido à sua vida. Cabe ao psicólogo ajudar neste processo, sendo um desafio 
diário, conseguindo dar resposta e melhorar o caminho destas pessoas tendo como 
segredo de intervenção a arte de cuidar da mente, escutar com amor e dedicação, 
através de estratégias terapêuticas; da palavra, do toque e do olhar. 

É cada vez mais urgente Hu-
manizar os cuidados, pas-
sando por adoptar estratégia 
de “Agir” e “Transformar” as 
alterações comportamentais 
e ambientais, numa realidade 
em que cada vez mais exis-
tem situações e momentos de 
incertezas, momentos estes, 
que alteram toda uma dinâmi-
ca de estar e de ver a vida. 

Cada dia deve ser reconstruído e cada vez mais personalizado, tendo em conta uma 
abordagem interventiva em que abrange o idoso, passando pelos colaboradores e 
familiares, só assim se consegue uma melhor saúde mental. No entanto, a actuação 
do psicólogo nesta àrea ainda é pouco valorizada, num concelho que não existem 
muitos psicólogos a trabalhar a tempo inteiro em outras ERPI para além do Centro 
Social de Ervedal da Beira.

Sofia Cura, Psicóloga no Centro Social Paroquial de Ervedal da Beira

DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
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RAQUEL RAIMUNDO
PRESIDENTE DA DRS

Nas eleições do passado dia 27 de Novembro 
os psicólogo/as manifestaram a sua preferência 
pela continuidade do projecto iniciado no manda-
to anterior, elegendo a actual direcção da Dele-
gação Regional Sul. É com uma equipa renovada 
e com o mesmo espírito de missão que queremos 
continuar a promover a psicologia no âmbito re-
gional, naquela que é a maior delegação da OPP, 
integrando quase metade dos seus membros.

Nesse sentido pretendemos aprofundar o contac-
to próximo com os colegas e com a realidade da 
intervenção psicológica nos diferentes territórios, 
valorizar as boas práticas, investir na formação 
contínua e no desenvolvimento profissional e de 
competências de empregabilidade, fomentar re-
des de profissionais e promover a melhoria da 
literacia em saúde psicológica. 

Nesta edição iniciamos um trabalho de divul-
gação de boas práticas de âmbito regional com 
a Casa de Alba - Comunidade Terapêutica em 
Saúde Mental, instituição que tivemos oportuni-
dade de visitar virtualmente em 2020, no âmbito 
dos Trilhos da Psicologia Sul no distrito de Évora.

FUNDAÇÃO ROMÃO DE SOUSA 
A Fundação Romão de Sousa foi instituída em 2009 com o intuito de apoiar pes-
soas com problemas de saúde mental e as suas famílias. Em Novembro de 2013 
inaugurou a Casa de Alba, Comunidade Terapêutica em Saúde Mental, com capa-
cidade para 16 residentes, situada num monte Alentejano com 7 hectares na zona 
de Estremoz.

João G. Pereira integrou este projecto desde o início, acabando por trazer muita 
da sua experiência no Reino Unido. Importou ideias não só do NHS, mas também 
da tradição das comunidades terapêuticas democráticas, que tiveram origem nes-
se mesmo país durante a 2ª Guerra 
Mundial e nos anos que se segui-
ram. Em 2013, a Fundação Romão 
de Sousa tornou-se membro do 
International Network of Democra-
tic Therapeutic Communities, orga-
nização com quem ainda mantêm 
fortes relações.

Na Casa de Alba sempre foi in-
cutido um espírito de profundo 
respeito pelos residentes e suas 
famílias, e uma preocupação constante em incutir ambientes relacionais seguros 
e psicologicamente potenciadores. As neurociências afectivas, a neurobiologia do 
“attachment” e a mentalização vão pautando as relações, por influência do treino 
com Peter Fonagy e Anthony Bateman.

A constituição de uma equipa com capacidades relacionais e psicoterapêuticas 
apuradas sempre foi uma prioridade, assim como uma aposta forte na formação. 
A equipa clínica acabou por trazer muitas influências ao actual programa que in-
tegrou, mais recentemente, as ideias do Open Dialogue Finlandês. Acabámos por 
apostar em formações na Finlândia, Noruega e EUA, tendo acabado por ganhar 
um concurso da DGS para a implementação do primeiro projecto piloto de Apoio 
Comunitário na Crise Psiquiátrica com o sistema Open Dialogue.

Na base destes sistemas está 
uma profunda mudança de 
paradigma, de um paradigma 
em àrvore, top-down, onde o 
“perito” fala e interpreta, para 
uma paradigma em rede, bot-
tom-up, onde se ouve e onde 
se fala apenas com o intuito 
de ouvir mais, um paradigma 
onde todas as vozes são im-
portantes.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL 
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MARCO SANTOS
PRESIDENTE DA DRA

Em prol da valorização da ciência psicológica 
e da afirmação do papel dos Psicólogos na 
Região Autónoma dos Açores, a nova Direcção da 
Delegação Regional pretende fortalecer a proxi-
midade com os Psicólogos, e nesse sentido apos-
tará no levantamento de mais dados sobre a 
realidade dos colegas e da profissão na Região. 
Diligenciará um mapeamento e caraterização re-
gional da Psicologia, de forma a reforçar junto 
das entidades públicas e dos decisores políticos 
a necessidade de implementação de políticas e 
estratégias regionais que contem com o apoio 
da Psicologia e dos Psicólogos nas mais varia-
das áreas (social, saúde, educação, trabalho). 
Para tal avançaremos, enquanto linha de trabalho 
prioritária, com a realização de reuniões com 
os Psicólogos Juniores e orientadores e com 
os colegas que dentro das suas especialidades 
têm exercido e contribuído para a identidade da 
Psicologia nos Açores.  Decorrido um ano so-
bre a situação pandémica que vivemos e com o 
impacto desta na vida dos açorianos, o nível de 
resposta da Psicologia na Região deve neces-
sariamente ser outro, bem como as estratégias 
e prioridades devem ser menos remediativas e 
mais preventivas e promotoras bem-estar físico, 
mental e social.

ACADEMIA OESTE 
– ENCONTRO DE GERAÇÕES 
Com o avançar da idade as pessoas deparam-se com novos papéis sociais, bem 
como com a perda de algumas das suas faculdades. Neste contexto, é muito impor-
tante realçar a importância que estes continuam a ter na sociedade para evidenciar 
o seu papel, nas mais diversas áreas. O avançar 
da idade não implica que estejam “perto do fim”, 
pelo contrário, é nesta fase que poderão realizar 
actividades que até aqui eram colocadas de lado. 
Individualmente, é crucial que a velhice seja vista 
como mais positiva, activa e bem-sucedida; cole-
tivamente, procura-se que a sociedade seja cons-
tituída por cidadãos saudáveis. A ideia de pessoa 
velha está ultrapassada, cada vez mais se verifica 
que há adultos idosos que não se assumem como 
“velhos”, procurando formas de se sentirem ac-
tivos.

A  “Academia Oeste – Encontro de Gerações”, surgiu da necessidade de valorizar 
o envelhecimento, fazer face à solidão e ainda, da urgência destes adultos mais 
velhos se sentirem úteis, perante uma sociedade que se quer cada vez mais jovem. 
Esta Universidade Sénior foi pensada para a população da zona Oeste da Ilha e faz 
parte da Rede de Universidades Séniores (RUTIS), integrando-se na Casa do Povo 
de Santa Bárbara da Ilha Terceira, desde 2016, recebendo pessoas a partir dos 50 
anos de idade. Conta com diversas disciplinas, desde actividade física e bem-estar, 
nutrição, artes, dança, TIC, saúde e psicologia. De acordo com a OMS (1999) a  
promoção da saúde mental é tão importante quanto a promoção da saúde física. 
A disciplina “Oficinas da Mente” foi criada, tendo como principal objectivo a esti-
mulação cognitiva, assegurando que os alunos se mantêm mentalmente activos e 

motivados, encarando as temáti-
cas trabalhadas como um desafio. 
Desde o início que esta disciplina 
é lecionada por psicólogos. En-
quanto formadora da disciplina e 
psicóloga, a minha contribuição 
passa por reforçar a positividade 
do contributo de cada um, bem 
como realçar as suas capacida-
des, dando-lhes outra perspectiva 
do potencial desta fase da vida. 

Sara Leitão, Psicóloga na Casa 
do Povo de Santa Bárbara da Ilha 
Terceira

DELEGAÇÃO REGIONAL DOS AÇORES
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RENATO GOMES CARVALHO
PRESIDENTE DA DRM

A DRM EM 2021

A pandemia tem tido múltiplas implicações na ac-
tividade das instituições. Além das restrições na 
realização de acções, temos lidado com um nível 
elevado de incerteza e a necessidade de ajustar 
procedimentos. Esta será também a realidade da 
DRM em 2021. 

Enquanto não forem alcançados a imunidade 
de grupo e o desconfinamento generalizado, a 
acção a distância continuará e a realização de 
eventos presenciais ocorrerá somente quando 
as condições epidemiológicas o permitirem, o 
que, conforme a evolução da pandemia, significa 
o final do ano. Mas esta realidade não tem im-
pedido uma acção significativa da DRM no plano 
institucional, social e interno. Na verdade, além 
da actividade interna, têm continuado as iniciati-
vas de interface e colaboração institucional, quer 
com solicitações das instituições, quer da inicia-
tiva da DRM, bem como a promoção da literacia 
em saúde psicológica na comunidade. Sobretudo 
num período como este, continuaremos a va-
lorizar e promover a otimização da intervenção 
psicológica, a criar condições para o desenvolvi-
mento de carreira nas diferentes fases da vida 
profissional dos psicólogos e a promover a litera-
cia em saúde psicológica na comunidade. 

DRM CRIA EQUIPA INTERSECTORIAL 
SOBRE ENVELHECIMENTO 
No âmbito da dinamização de equipas que reflitam sobre a intervenção psicológi-
ca em diversos setores, foi constituída a Equipa Intersectorial DRM sobre Enve-
lhecimento, que irá debruçar-se sobre a situação actual e as potencialidades da 
intervenção neste âmbito. Esta equipa junta-se às equipas DRM já existentes para 
diversas  áreas de intervenção. 

ENVELHECIMENTO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

A ciência psicológica evidenciou que um ambiente cultural e social propício favore-
ce um envelhecimento perspectivado numa lógica de crescimento pessoal e emo-
cional. Mas como poderemos contribuir para um envelhecimento com qualidade e 
potenciador de desenvolvimento? Desde logo, instruindo desde tenra idade para 
hábitos de vida saudável e para a inteligência emocional. A prevenção primária 
continua a ser uma chave pouco utilizada em questões de saúde pública, mas basal 
e universal para acautelar doenças físicas e mentais.

O entendimento aprofundado deste período é basal no desenho de respostas mais 
ajustadas ao nível da intervenção clínica, no desenho de programas comunitários, 
de cuidados continuados ou paliativos. Importa integrar a aceitação da perda, os 
desafios inerentes à gestão de doenças crónicas, as possíveis crises de autonomia, 
identidade e/ou pertença. É relevante considerar a preparação para a reforma, com 
as inerentes ressignificações de papéis e reorganizações de rotinas, e atender aos 
problemas de solidão, à ausência de redes de suporte social e às situações de vio-
lência doméstica junto dos adultos mais velhos. É fundamental formar e validar os 
cuidadores informais no papel que desempenham.

As iniciativas de Envelhecimento Activo necessitam ser consolidadas, consideran-
do os seus três pilares estruturais: as necessidades de saúde, segurança e partici-
pação contínua na vida social, económica, cultural, espiritual e cívica.

No desafio societal que o envelhecimento acarreta, demanda alicerçarmos as 
potencialidades das soluções tecnológicas, quer no aperfeiçoamento de ferramen-
tas que maximizem a autonomia e contribuam para a qualidade de vida, quer no 
desenvolvimento contínuo de programas com pessoas acometidas de quadros 
demenciais.

Conferimos mais tempo à vida, urge cada vez mais conferir qualidade a esse tempo. 
Muitos são os desafios…mas que melhor desafio podemos abraçar que não cuidar, 
incluir, respeitar e dignificar quem provavelmente com a sua vida, outras vidas 
marcou?

DELEGAÇÃO REGIONAL DA MADEIRA 

LETÍCIA OLIVEIRA
EQUIPA INTERSECTORIAL DRM 

SOBRE ENVELHECIMENTO 
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• PUB

E-LEARNING 

Promoção do 
Aconselhamento 
Breve para a 
Actividade Física no 
Serviço Nacional 
de Saúde  

Intervenção 
Psicológica em 
Problemas ligados 
ao Álcool 

Educação 
Financeira e 
Psicologia 

Literacia Em 
Saúde, O Papel Do 
Psicólogo 

Implementação 
de Serviços de 
Psicologia em 
Unidades de Saúde 
do SNS 

Comunicação 
Interprofissional e 
Partilha de 
Informação 

Marketing Pessoal 
e Profissional 

OUTROS 
CURSOS DE 
FORMAÇÃO 
QUE 
DESTACAMOS

Os Dilemas na 
Prática: O que fazer? 
E-learning

Créditos: 17 
Especialidades: PCS

Rastreio, avaliação e 
tratamento da 
depressão em 
matched stepped 
care - E-learning

Créditos: 15 
Especialidades: PCS

Certificado Europeu de 
Psicologia -Modelo de 
Competências -
E-Learning

Créditos: 10 
Especialidades: PCS; PE; 
PTSO 

Os Relatórios de 
Avaliação Psicológica 
- E-Learning

Créditos: 12,5 
Especialidades: PCS; PE; 
PTSO 

Métodos de Avaliação 
de efectividade em 
Intervenção Psicológica
E-Learning

Créditos: 15 
Especialidades: PCS; PE; 
PTSO 

De modo a garantirmos ferramentas úteis e pertinentes para os nossos membros utilizarem durante e 
após a actual situação pandémica, a OPP continuará a providenciar de  forma gratuita, nove 
cursos em e-learning.
 
Cada edição está limitada a 250 participantes, e continuaremos a disponibilizar novas edições para que 
todos os nossos membros tenham oportunidade de fazerem os cursos que entenderem úteis. 
Encontram-se abertas inscrições para os seguintes cursos:

http://www.valorizar.me/produto/a-promocao-do-aconselhamento-breve-para-a-atividade-fisica-no-servico-nacional-de-saude/
http://www.valorizar.me/produto/ippa/?utm_term=Valorize-se+Profissionalmente+-+Cursos+OPP+Janeiro+2019&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.valorizar.me/produto/educacaofinanceira/
http:/http://www.valorizar.me/produto/literacia-em-saude-o-papel-do-psicologo/
http://www.valorizar.me/produto/mpp/
http://www.valorizar.me/produto/cint/
http://www.valorizar.me/produto/sns/
http://www.valorizar.me/produto/rerp/
http://www.valorizar.me/produto/criancas-e-jovens-em-perigo-execucao-da-medida-de-promocao-e-proteccao-de-acolhimento-familiar/
http://www.valorizar.me/produto/icr/
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BENEFÍCIOS OPP

A OPP tem actualmente mais de 80 protocolos assinados com entidades de diversas áreas. Utilize os benefícios da OPP e receba de volta o valor 
da sua quota (ou muito mais...)

...E MUITO MAIS!

ALOJAMENTO E TURISMO

Desconto de 15% sobre a tarifa praticada aplicável a alojamento 
e pequeno-almoço, assim como ao aluguer de sala para reuniões, 
workshops e/ou apresentações.

SERVIÇOS

O Maior Museu ao ar livre de Portugal! 15% de desconto, 1 adul-
to e 2 crianças (+12 anos) e 2 crianças adicionais (4-12 anos), 
crianças até 3 anos não pagam bilhete.

Condições especiais nos pacotes. Contacte a Linha de Apoio Par-
cerias (800 99 00 99 – chamada gratuita), indique o seu número 
de Membro da OPP e mencione o código NOS PARCEIRO DC.

Entregas expresso na área da Grande Lisboa, sendo a única a 
oferecer também entregas em bicicleta! 5% de desconto para 
facturação mensal superior a 50€.

Condições especiais para Membros e familiares directos na aqui-
sição de diversos serviços e descontos até 20% na compra de 
livros.

Condições especiais na AXA Portugal para Membros e familiares 
directos em vários seguros (ex.: multi-riscos habitação, seguro 
automóvel, etc).
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INTRODUÇÃO: 
A INTEGRAÇÃO DA SAÚDE MENTAL NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE, NAS SUAS VÁRIAS UNIDADES 
FUNCIONAIS E COM UMA ARTICULAÇÃO EFICAZ ENTRE OS CUIDADOS PRIMÁRIOS E OS SERVIÇOS DE 
SAÚDE MENTAL, TEM SIDO CONSIDERADA UM OBJECTIVO ESSENCIAL DOS DOCUMENTOS LEGISLA-
TIVOS PRODUZIDOS NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS EM PORTUGAL, ENTRE ELES O PLANO NACIONAL DE 
SAÚDE 2011-2016.

RESUMO | ARTIGO CIENTÍFICO

SAÚDE MENTAL NOS CUIDADOS 
DE SAÚDE PRIMÁRIOS:  PERCEPÇÕES 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
QUANTO AOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO, 
ANSIEDADE E STRESS DOS DOENTES

OBJECTIVOS: 
Conhecer as percepções dos profissionais 
de saúde sobre cuidados de saúde men-
tal prestados em unidades de cuidados de 
saúde primários, nomeadamente no que se 
refere à saúde mental dos doentes. Pro-
curou-se também explorar as dificuldades 
percecionadas pelos profissionais de saúde 
quanto à intervenção em contexto de pro-
blemas de saúde mental e sobre a neces-
sidade da atuação do psicólogo clínico em 
unidades de cuidados de saúde primários.

MÉTODOS:  
Trata-se de um estudo observacional trans-
versal com duas amostras não probabilísti-
cas: profissionais de saúde (médicos, en-
fermeiros e psicólogos) e doentes de duas 
unidades de cuidados de saúde primários. 
Os profissionais de saúde foram entrevis-
tados sobre as suas percepções quanto à 
necessidade de melhorar a sua capacidade 
em prestar cuidados de saúde mental e so-
bre as condições de saúde mental dos pa-
cientes (entrevistas individuais estrutura-
das face-a-face). Os doentes responderam 
à Escala de Depressão, Ansiedade e Stress 
(DASS-21).

RESULTADOS:   
Os profissionais de saúde costumam identi-
ficar, na sua prática clínica diária, sintomas 
de stress, ansiedade ou depressão (mais 
frequentemente, em doentes adultos). 
Foram identificadas várias dificuldades no 
lidar com este tipo de problema, nomea-
damente: défice de formação/especia-
lização na área da intervenção em saúde 
mental, dificuldade no processo de refe-
renciação para atendimento psiquiátrico ou 
psicológico, número insuficiente de profis-
sionais de saúde mental, principalmente de 
psicólogos. Os resultados também revela-
ram níveis relevantes de stress, ansiedade 
ou depressão em doentes, no contexto de 
cuidados de saúde primária (doentes de 
ambos os sexos), níveis estes mais eleva-
dos em idades mais avançadas.

DISCUSSÃO:  
Os obstáculos identificados pelos profissio-
nais de saúde para uma intervenção mais 
eficaz na área da saúde mental em contexto 
de cuidados de saúde primários, relacio-
nam-se com uma resistência institucional 
à mudança de estratégias de gestão dos 
recursos humanos, falta de consenso so-

TATIANA VARELA MADUREIRA, MARIA CRISTINA QUINTAS ANTUNES
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The	Psychologist:
Practice & Research Journal

REVISTA CIENTÍFICA 
DA ORDEM DOS 
PSICÓLOGOS  
PORTUGUESES

bre como intervir na área da saúde mental e financia-
mento insuficiente. Esses factores resultam na falha de 
diagnóstico e tratamento atempado de sintomas de 
depressão e/ou de ansiedade. Importa que a articu-
lação entre os serviços básicos de saúde e os serviços 
de saúde diferenciados melhore, nomeadamente como 
resultado do trabalho em equipa multiprofissional, que 
tem vindo a ser associada a maior satisfação profissional, 
redução dos custos com saúde, e aumento da qualidade 
de vida dos doentes.

PALAVRAS-CHAVE:  
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS; 
SAÚDE MENTAL; 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE; 
PSICÓLOGOS The Subjective Experience 

of Pregnancy and the 
Expectations of Childbirth 
on a Medicalized World: 
a Qualitative Study  
/. A experiência subjetiva da 
gravidez e as expectativas 
do parto num mundo 
medicalizado: um estudo 
qualitativo

Pediatric Psychology in 
Emergency Services: a 

Clinical Practice to Follow in 
Hospital Context. /. Psicologia 

Pediátrica em Serviços de 
Emergência: uma Prática 

Clínica a seguir no Contexto 
Hospitalar

DESCUBRA ESTES E OUTROS ARTIGOS EM:

https://psyprjournal.com/index.php/PPRJ/index
http://www.psyprjournal.com/index.php/PPRJ/article/view/65
http://www.psyprjournal.com/index.php/PPRJ/article/view/65
https://psyprjournal.com/index.php/PPRJ/article/view/57
https://psyprjournal.com/index.php/PPRJ/article/view/57
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Curso Geral de Neuropsicologia de A. R. Luria 
Créditos: 65  |  Evento Único: 31.08.2023  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia  |  Associação Portuguesa de Psicologia Relacional-Histórica

Curso Perturbações do Comportamento Alimentar na Infância e na Adolescência - da avaliação à intervenção - E-Learning 
Créditos: 8  |  Acreditado até: 31.08.2023  |  Especialidades: PCS  |  MDC - Psicologia & Formação

Especialização Avançada Pós-Universitária em Psicologia Clínica e da Saúde – B-Learning
Créditos: 104,5  |  Acreditado até: 11.08.2023  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia  |  NEUROBIOS

Crescer em Forças: Jornada através das Virtudes  
Créditos: 8  |  Acreditado até: 17.09.2023  |  Especialidades: PE; PTSO;PVDC  |  Semear Valores, CRL 

Curso Avançado de Avaliação Psicológica na Infância 
Créditos: 45  |  Acreditado até: 30.09.2023  |  Especialidades: PCS  |  ReConstruir - Psicologia e Desenvolvimento Pessoal

Curso Especializado em Terapia Focada na Compaixão: a afiliação na abordagem do sofrimento humano - B-Learning
Créditos: 42  |  Acreditado até: 23.10.2023  |  Especialidades: PCS  |  Psikontacto, Núcleo de Formação e Intervenção Terapêutica, LDA. 

Avaliação Psicológica de Condutores 
Créditos: 12  |  Evento Único: 23.10.2023  |  Especialidades: PCS   |  IFT - Instituto de Formação e Transportes 

Especialização Avançada em Comportamento Verbal e Não Verbal: Análise da Expressão Emocional e da Credibilidade - B-learning 
Créditos: 96  |  Acreditado até: 30.10.2023  |  InBodyLanguage - International Institute of Body Language 

CalmaMente - E- Learning
Créditos: 13,25  |  Acreditado até: 30.10.2023  |  Open Space, Formação e Soluções Empresariais Lda. 

Curso Prático em Perturbações de Espetro de Autismo - E-Learning
Créditos: 12,5  |  Acreditado até: 06.11.2023  |  Especialidades: PE;NEE;IP |  CRIAP 

Especialização Avançada em Neuropsicologia Pediátrica - E-Learning 
Créditos: 81  |  Acreditado até: 06.11.2023  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia  |  CRIAP

Desenho Infantil - Perspectiva Desenvolvimentista 
Créditos: 10  |  Acreditado até: 12.11.2023  |  Especialidades: PCS;PE;NEE;IP  |  ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

Especialização Avançada Pós-Universitária em Controlo da Dor: Avaliação e Intervenção Psicológica e Clínica - Advanced Professional Program - B-Learning
Créditos: 66  |  Acreditado até: 12.11.2023  |  Especialidades: PCS  |   INSPSIC - Instituto Português de Psicologia e outras Ciências

Gestão Positiva e Construtiva de Conflitos de e na Família - E-Learning 
Créditos: 12,5  |  Acreditado até: 12.11.2023  |  Especialidades: PCS  |  AEDL - Actividades Educativas, Lda.

Curso Aptidões para a Aprendizagem Escolar da avaliação à intervenção psicológica - E-Learning
Créditos: 6  |  Acreditado até: 19.11.2023  |  Especialidades: PCS;PE   |  MDC – Psicologia & Formação, Lda.  

Psicofarmacologia - dos mecanismos de ação aos principais psicofármacos - E-Learning
Créditos: 6  |  Acreditado até: 19.11.2023  |  Especialidades: PCS |  NeuroGime - Clínica de Neurorreabilitação 

Planos e Estratégias de Intervenção Psicológica na Idade Adulta 
Créditos: 25  |  Acreditado até: 26.11.2023  |  Especialidades: PCS |  ForAll 

Especialização Avançada em Neuropsicologia de Intervenção 
Créditos: 100,75  |  Acreditado até: 03.12.2023  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia  |  CRIAP

  

NOVAS

ACREDITADAS
ACÇÕES
FORMATIVAS



 Pág    41 ACREDITADAS
ACÇÕES
FORMATIVAS CONSULTE TODAS AS

ACÇÕES NO NOSSO SITE.

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

Terapias Comportamentais e Cognitivas - Intervenção com crianças, adolescentes e adultos
Créditos: 22,5  |  Acreditado até: 03.12.2023  |  Especialidades: PCS  |  ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida 

Curso Avançado de Aconselhamento em Saúde Sexual e Reprodutiva 
Créditos: 50  |  Acreditado até: 10.12.2023  |  Especialidades: PCS; Sexologia  |  Associação para o Planeamento da Familia 

Especialização Avançada Intensiva em Terapia Cognitivo-Comportamental - B-Learning 
Créditos: 67,5  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PCS  |  CRIAP

Curso online “O cérebro vai à escola” - E-Learning 
Créditos: 14  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PE; NEE |  Mónica Arson de Sousa Lemos 

Curso Breve E-learning - Avaliação Neuropsicológica 
Créditos: 25  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia  |  ReConstruir - Psicologia e Desenvolvimento Pessoal

Treino de Competências Sociais na Perturbação do Espectro do Autismo - E-Learning 
Créditos: 8  | Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PCS; PE; Neuropsicologia; NEE  |  MDC - Psicologia & Formação, Lda. 

Curso de Especialização Avançada em Avaliação e Intervenção nas Perturbações Específicas da Aprendizagem - E-Learning 
Créditos: 35  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PE; NEE |  MDC - Psicologia & Formação, Lda. 

Literacia Sexual - E-Learning 
Créditos: 10  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PCS; Sexologia  |  ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

Aconselhamento Vocacional Aplicado - Jovens Adolescentes - E-Learning
Créditos: 18  | Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PE; PVDC  |  ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

O Mundo do Desenho Infantil
Créditos: 1,8  |  Acreditado até: 24.04.2024  |  Especialidades: PCS  |  Isabel Gonzalez Duarte - Psicologia Lda

Curso Intensivo em Exame Neuropsicológico – avaliação da expressão comportamental dos processos mentais - B-Learning 
Créditos: 20  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia |  NeuroGime - Clínica de Neurorreabilitação

IV Jornadas UM Futuro com Ciência – Contributos da Psicologia Vocacional - E-Learning 
Créditos: 1,2  |  Evento Único decorrido a 25, 26 e 27 de Janeiro de 2021  |  Especialidades: PE; PVDC  |  Escola de Ciências da Universidade do Minho

Terapia Comunitária Sistémica Integrativa: Fundamentos teórico-práticos 
Créditos: 15  |  Acreditado até: 12.01.2024  |  Especialidades: PCS  |  Universidade Portucalense Infante Dom Henrique - Cooperativa de Ensino Superior Universitário, C.R.L.

Especialização Avançada Pós-Universitária em Necessidades Educativas Especiais e Educação Inclusiva - Advanced ProfessionalProgram - E-Learning
Créditos: 71,5  |  Acreditado até: 20.01.2024  |  Especialidades: PE;NEE  |  INSPSIC - Instituto Português de Psicologia e outras Ciências 

Avaliação e Intervenção em Métodos e Hábitos de Estudo (Crianças e Adolescentes) - E- Learning
Créditos: 12  |  Acreditado até: 25.01.2024  |  Especialidades: PE  |  MDC - Psicologia & Formação 

Especialização Avançada Pós-Universitária em Cuidados Paliativos - E- Learning 
Créditos: 73,5  |  Acreditado até: 25.01.2024   |  Especialidades: PCS; Psicogerontologia |  INSPSIC - Instituto Português de Psicologia e outras Ciências

Especialização Avançada Pós-Universitária em Terapia Familiar e Intervenção Sistémica – Advanced Professional Program - E- Learning 
Créditos: 57  |  Acreditado até: 28.01.2024  |  Especialidades: PCS  |  INSPSIC - Instituto Português de Psicologia e outras Ciências 

PHDA: Caracterização, Avaliação e Intervenção - E-Learning 
Créditos: 13  |  Acreditado até: 02.02.2024  |  Especialidades: PCS; PE; Neuropsicologia; NEE  |  Octávio Moura

DISLEXIA: Caracterização, Avaliação e Intervenção - E-Learning 
Créditos: 15  |  Acreditado até: 02.02.2024  |  Especialidades: PCS; PE; Neuropsicologia; NEE  |  Octávio Moura

Especialização Avançada em Reabilitação Neuropsicológica da Infância à Idade Adulta - E- Learning
Créditos: 91,5  |  Acreditado até: 04.02.2024  |  Especialidades: PCS; Neuropsicologia  |  CRIAP

Especialização Avançada em Perturbação de Stress Pós-Traumático - E-Learning 
Créditos: 50,5  |  Acreditado até: 11.02.2024  |  Especialidades: PCS  |  CRIAP

Especialização Avançada em Avaliação Psicológica da Infância à Idade Adulta - E-Learning
Créditos: 108  |  Acreditado até: 11.02.2024  |  Especialidades: PCS; PE  |  CRIAP

XI Congresso Internacional de Psicologia da Criança e Adolescente
Créditos: 5,4  |  Evento Único: 14 e 15.04.2021  |  Especialidades: PCS; PE  |  Fundação Minerva - Universidade Lusíada de Lisboa
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EU SINTO ME 
ANSIOS      @

PRECISA DE APOIO? VISITE O WWW.EUSINTO.ME, FALE COM 
A          E ENCONTRE INFORMAÇÃO E RECURSOS SOBRE 

SAÚDE PSICOLÓGICA E BEM-ESTAR. 

BREVEMENTE ONLINE


