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Introdução

O Relatório e Contas 2018 tem como objectivo apresentar e detalhar 
o conjunto de acções tomadas ao longo do ano transacto, tendo por 
base o respectivo Plano de Actividades e Orçamento, proposto pela 
Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e aprova-
do na Assembleia de Representantes a 17 de Novembro de 2017. 
No presente documento, poderão ser consultadas as iniciativas daí 
decorrentes e que foram realizadas em defesa dos interesses dos 
nossos membros e dos utentes e clientes dos serviços de Psico-
logia, assim como os resultados das mesmas, que seguem a linha 
de responsabilidade e espírito de missão traçado para o mandato 
2017-2020, assentes no programa da actual Direcção, sufragado 
pelos Psicólogos portugueses. Neste contexto, importa destacar que 
a execução do plano estipulado foi amplamente cumprida e, em mui-
tas e diversas áreas, claramente superada.

A OPP, conforme previsto na Lei, procura adaptar-se constante-
mente às circunstâncias e conjunturas, sempre tendo como base o 
interesse colectivo da profissão e a procura das soluções adequadas 
que permitam uma consolidação da posição e da participação dos 
Psicólogos na sociedade. Neste contexto, é de extrema importância 
sublinhar que a OPP e todos os seus colaboradores pautam-se pela 
disponibilidade e pela procura da melhoria contínua do desempenho 
das suas tarefas, tal como foi comprovado, entre outros, pela renova-
ção da certificação de qualidade pela norma NP EN ISO 9001:2015, 
com integração de novos processos internos na mesma.
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Eixos Estratégicos

7 objetivos para a psicologia e para os psicólogos

1. Promover a empregabilidade e o desenvolvimento profissional dos Psicólogos
2. Reforçar e ampliar a influência dos Psicólogos a nível social e político
3. Aumentar a proximidade da Ordem e o envolvimento dos Psicólogos
4. Melhorar a qualidade dos serviços da Ordem
5. Difundir o papel da Psicologia e dos Psicólogos na sociedade
6. Facilitar a inovação e a construção de redes entre Psicólogos e outros profissionais
7. Reduzir as assimetrias entre Psicólogos

Missão

A ‘Missão’, ‘Visão’ e ‘Valores’ da actual Direcção da OPP nortearam de forma sólida e íntegra as opções e 
ações deste segundo ano de mandato. Desta forma, durante o ano transacto, reforçamos o investimento 
na missão de contribuir construtivamente para o planeamento estratégico e a defesa do exercício profis-
sional da Psicologia, em Portugal e no Mundo. Procuramos promover, junto de cada Psicólogo, uma cultura 
de estímulo à construção do seu projecto de vida pessoal e profissional, com respeito pelas respectivas 
necessidades de diferenciação e de especialização e reforçando os mecanismos e a necessidade do auto-

-cuidado na profissão.

EIXO 1

Melhorar o bem-
-estar dos cidadãos 

aumentando a 
acessibilidade aos 
serviços prestados 

por Psicólogos

EIXO 2 

Valorizar a profis-
são melhorando as 

condições do seu 
exercício

EIXO 3

Alcançar um ser-
viço de excelência 
e proximidade aos 

Psicólogos

EIXO 4

Aumentar o envol-
vimento e partici-
pação dos Psicólo-
gos na vida da OPP
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Visão

Uma visão promotora e preventiva: procurámos 
afirmar o papel dos Psicólogos na Promoção do 
Desenvolvimento e na Prevenção, como forma de 
também os impulsionar a focarem a sua atenção e 
a alocarem a sua competência profissional na cria-
ção de ambientes saudáveis, centrados no bem-es-
tar psicológico e psicossocial de todos: cidadãos, 
organizações e estruturas sociopolíticas.

Uma visão global e integrada da Psicologia num 
mundo globalizado: estivemos atentos ao fenómeno 
da globalização e aos desafios societais, ao seu im-
pacto no comportamento humano em geral e, mais 
especificamente, na actuação prática dos Psicólo-
gos. Preocupámo-nos com a aprendizagem e actu-
alização constante dos Psicólogos, para melhor res-
ponderem aos sucessivos progressos, mas também 
desafios, sociais, culturais e económicos, à inovação 
tecnológica e à actual sociedade do conhecimento.

Uma visão descentralizada: assumimos uma pre-
sença empreendedora nas várias geografias, onde 
os Psicólogos e cidadãos estiverem ou queiram 
estar, procurando adequar a nossa resposta às di-
ferenças e características regionais e culturais, às 
áreas emergentes e/ou em fase de expansão, e às 
necessidades e expectativas dos nossos colegas.

Uma visão para a prosperidade: procurámos in-
fluenciar para que a formação dos Psicólogos 
aponte ao futuro, enquanto profissionais capazes 
de acompanhar as alterações sociais e de para-
digmas da Psicologia e de se comprometerem na 
mudança de políticas e estruturas.

 

Valores

COOPERAÇÃO E COESÃO

Trabalhámos em conjunto, prestando serviços e de-
senvolvendo projectos e acções em prol do bem co-
mum de todos os nossos membros e dos cidadãos. 
Enquanto equipa alargada, e integrando centenas de 
colegas em grupos de trabalho e comissões, com 
experiência em distintas áreas da Psicologia e ac-
tuando em contextos profissionais distribuídos por 
todo o território, usámos as nossas competências, 
talentos e recursos, individuais e como um todo, 
para partilhar responsabilidades, quer pelos serviços 
prestados diariamente aos nossos membros, quer 
pelas grandes decisões ou pela resolução de proble-
mas mais complexos.

COMPLEMENTARIDADE

Procurámos estabelecer as melhores parcerias, 
protocolos, acordos, linhas de diálogo e de coopera-
ção, articulação com estruturas sócio-profissionais 
e políticas, nacionais ou internacionais, adoptando 
uma visão sistémica, uma atitude de profissionalis-
mo e eficácia, e garantindo a necessária relação e 

espaço de influência.

COMUNICAÇÃO EM REDE

Adoptámos uma visão comum facilitadora da inte-
gração de ideias, da comunicação e dos níveis de 
participação de todos os elementos, e desenvolve-
mos a consciência da interligação e da interdepen-
dência, potenciando o desenvolvimento de projectos 
e o trabalho em rede, e o envolvimento de todos.
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EQUIDADE

Procuramos promover a integração plena de todos 
os membros, garantindo qualidade de serviços para 
todos, promovendo a paridade de direitos e deveres, 
mas garantindo simultaneamente soluções e esfor-
ços diferenciados e personalizados, de acordo com 
as necessidades e experiências de cada Psicólogo, 
das diferentes realidades e das particularidades dos 
contextos de intervenção e de residência e/ou actu-
ação profisisonal.

COMUNIDADE

Promovemos a proximidade, o sentido de pertença 
e de estima mútua e a responsabilidade partilhada, 
no compromisso com a nossa missão comum. Con-
tinuamos a ambicionar que a afiliação seja cada vez 
mais valiosa para todos os membros e que a comu-
nidade OPP seja uma fonte de incentivo, de orgulho 

e de obtenção de ganhos mútuos.

INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

Assumimos um projecto assente nos valores hu-
manos, na ética e na deontologia e desenvolve- 
mos uma cultura de rigor, exigência e qualidade, 
para responder de forma sólida, coerente e credí-
vel ao compromisso de maturação progressiva da 
identidade da Psicologia e dos Psicólogos. Parti-
lhámos informações e demos a conhecer de for-
ma clara e transparente os objectivos das nossas 
acções, os relatórios de contas, planos e orçamen-
tos, os documentos produzidos e demais trabalho 

realizado pela OPP.

VALORIZAÇÃO

Trabalhámos afincadamente e de maneira efectiva 
e criativa pela promoção do papel do Psicólogo na 
sociedade, pela sua valorização, reconhecimento e 
apreço. Juntos, afirmámos diariamente a Psicologia 
e os Psicólogos, nas suas diferentes áreas de inter-
venção, em todos os contextos de trabalho e regiões, 
junto de decisores, na opinião pública e na comuni-
cação social, investindo com força na publicitação 
das suas acções e do seu potencial interventivo.

CONHECIMENTO

Promovemos uma síntese de ciência-profissionalis-
mo, privilegiando o desenvolvimento de projectos e 
ideias, acções e práticas científicas e empiricamen-
te fundamentadas, através da selecção e recurso 
a profissionais especializados e metodologias, téc-
nicas e instrumentos próprios e de uma constante 
actualização.

 

QUALIDADE E EXCELÊNCIA

Defendemos o desenvolvimento organizacional da 
OPP, através de uma cultura de melhoria contí-
nua das acções e serviços, do desenvolvimento de 
competências para que cada um dê o melhor de 
si mesmo, e de uma cultura de avaliação perma-
nente a todos os níveis, nas diferentes equipas e 
com todos os membros. Pretendemos aumentar a 
qualidade, ciência e excelência, promovendo prá-
ticas que simultaneamente potenciem os recursos 
e garantam a sustentabilidade.
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Representações Nacionais 
e Internacionais/ Comissões /
Grupos de Trabalho / Missões

REPRESENTAÇÕES

CNOP (Conselho Nacional das Ordens Profissionais)
- Francisco Miranda Rodrigues, CP 3 

 Conselho Nacional de Educação (CNE)
- Francisco Miranda Rodrigues, CP 3

CNS - Conselho Nacional de Saúde
- Telmo Mourinho Baptista, CP 1

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) - 
Conselho Consultivo
- Teresa Espassandim, CP 519

Conselho Nacional de Saúde Mental (CNSM)
- Samuel Silvestre Antunes, CP 2 - Isabel Trindade, CP 1809

Conselho Consultivo do Eixo Estratégico Academias do 
Conhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian
- Sofia Ramalho, CP 5838

Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 
- PENSE 2020
- Raquel Raimundo, CP 41 

Ministério da Saúde - Comissão Nacional do Trauma
- Isabel Trindade CP 1809

Conselho Consultivo do ENESIS 
(Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde)
- Isabel Trindade, CP 1809 

Ministério da Saúde - Licenciamento das Unidades de Diálise 
Convencionadas
- Isabel Trindade CP 1809 
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Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional de Protecção
- Renata Benavente, CP 341

Ministério da Saúde - Dia Internacional da Felicidade - Despacho 
n.º 3118/2018 do Gabinete da Secretária de Estado da Saúde – 
Grupo de Trabalho
- Samuel Silvestre Antunes, CP 2

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - Centro Nacional de 
TeleSaúde
- João Salgado, CP 4956

Ministério da Saúde - Abordagem multidisciplinar em 
benzodiazepinas
- Isabel Trindade CP 1809

DGS - Comissão de acompanhamento da implementação do 
modelo de intervenção diferenciada no luto prolongado a 
funcionar na dependência do Diretor-Geral da Saúde
- Eduardo Carqueja, CP 8 - EAOP - Samuel Silvestre Antunes CP2

DGS – Norma para orientações para a intervenção psicossocial na 
crise 
- Isabel Trindade CP 1809

DGS  - Actualização da Noma sobre as boas práticas na 
abordagem do doente com obesidade elegível para  cirurgia 
bariatria
- Isabel Trindade CP 1809 - Rute Moura Pires, CP 2800

Direcção-Geral de Saúde - Grupo de Trabalho para Manual de 
Boas Práticas no Tratamento Substitutivo da Função Renal
- Rute Moura Pires, CP 2800 - Isabel Trindade CP 1809

Elaboração da DON (Diretiva Operacional Nacional) sobre  Apoio 
Psicossocial às Populações (ANPC - Autoridade Nacional de 
Proteção Civil) 
- Isabel Trindade, CP 1809

Grupo de Trabalho para a definição da Política Nacional para a 
alimentação de lactentes e de crianças pequenas
- Isabel Trindade, CP 1809

Protocolo Facultativo à convenção contra a tortura e outras 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes
- Renata Benavente, CP 341
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Task Force - Saúde Pública 
(Promovida pela Direcção-Geral da Saúde)
- Osvaldo Santos, CP 9088

Conselho Regional de Saúde Mental de Lisboa e Vale do Tejo
- Raquel Raimundo, CP 41

Conselho Regional de Saúde Mental do Centro
- Cristina Quadros, CP 8463

Conselho Regional de Saúde Mental do Norte
- Eduardo Carqueja, CP 857

Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação 
dos Direitos Humanos
- Cristina Quadros, CP - 8463

FNAS (Fórum Nacional do Álcool e Saúde)
- Sónia Figueiredo, CP 4927

Grupo de Trabalho SINAS@saúde.mental - ERS
- Eduardo Carqueja, CP 857 

Fórum Saúde XXI
- Isabel Trindade, CP 1809

Universidade Católica de Lisboa - Unidade de Saúde Pública – 
Think Tank Diabetes Tipo 1
- Isabel Trindade CP 1809
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COMISSÕES

 › Comissão para a Coordenação com o Ensino Superior e Investigação em Psicologia
 › Conselho Consultivo Científico de Instituições de Ensino Superior
 › Conselho Consultivo da Especialidade - Psicologia Clínica e da Saúde
 › Conselho Consultivo da Especialidade - Psicologia da Educação
 › Conselho Consultivo da Especialidade - Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações
 › Conselho Consultivo Científico dos Conselhos de Especialidade
 › Comissão de Acompanhamento à Implementação dos Serviços/Unidades/Núcleos de Psicologia no SNS
 › Comissão de Estágios
 › Comissão de Ética
 › Comissão Técnica do Censo OPP 2018
 › Comissão Temporária para a Supervisão e Intervisão
 › Conselho Consultivo para a Acreditação de Testes e Provas Psicológicas da OPP
 › Conselho Nacional de Psicólogos

 › NAC – National Awarding Committee (Europsy)

GRUPOS DE TRABALHO OPP

 › Grupo Consultivo do Psicólogo Júnior
 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo em Contexto de Violência Doméstica
 › Grupo de Trabalho - Intervenção Psicológica e Refugiados
 › Grupo de Trabalho - Psicologia do Desporto
 › Grupo de Trabalho em Psicogerontologia 
 › Grupo de Trabalho em Psicologia E-Health 
 › Grupo de Trabalho no âmbito da medida A2.8 do PENSE 2020
 › Grupo de Trabalho para a Criação de Arquivo Clínico Informático no SNS
 › Grupo de Trabalho para as Questões da Psicologia do Tráfego 
 › Grupo de Trabalho para As Questões Da Saúde Reprodutiva e Procriação Medicamente Assistida
 › Grupo de Trabalho OPP para a Educação Não Formal
 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo nos Processos de Acolhimento Residencial
 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo em Contexto de Crise e Catástrofe
 › Grupo de Trabalho - Fórum do Álcool
 › Grupo de Trabalho – Educação Não Formal
 › Grupo de Trabalho sobre a Intervenção do Psicólogo em Contexto Comunitário

 › Think Tank OPP
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PROGRAMAS

 › Programa de Promoção da Saúde Mental nos Locais de Trabalho

REPRESENTAÇÕES EFPA

 › Board of Assessment
 › Board of Ethics
 › Board of Prevention and Intervention
 › Board of Professional Development
 › Operational Support Network
 › Standing Committee Disaster and Crisis Psychology
 › Standing Committee on Community Psychology
 › Standing Committee on Geropsychology
 › Standing Committee Psychology and Health
 › Standing Committee on Psychology in Education
 › Standing Committee on Work and Organizational Psychology
 › Task Force Clinical NeuroPsychology
 › Task Force on Cultural and Ethnic Diversity
 › Task Force on e-Health
 › Task Force on Human Rights
 › Task Force on Sport Psychology

 › Task Fore EU Calls

FINALIZADOS

 › Comissão de Acreditação
 › Comissão Organizadora do 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses
 › Comissão para a Acreditação de Testes e Provas Psicológicas OPP
 › Comissão para o Projecto de Acreditação de Testes e Provas Psicológicas no âmbito da Avaliação 

de Condutores
 › Comissão Para o Projecto de Acreditação de Testes e Provas Psicológicas no âmbito da Segurança 

Privada
 › Comissão Técnica de Admissão
 › Comissão Técnica de Admissão à Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde
 › Comissão Técnica de Admissão à Especialidade de Psicologia da Educação
 › Comissão Técnica de Admissão à Especialidade de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações
 › Conselho dos Ex-Estagiários
 › Grupo de Missão conjunta com o Instituto de Segurança Social para a intervenção do Psicólogo na 

Segurança Social
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 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo com pessoas LGBT
 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo em Contexto de Ensino Superior
 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo em Contexto Escolar
 › Grupo de Trabalho - Intervenção do Psicólogo em Contexto de Sexualidade
 › Grupo de Trabalho - Intervenção em Contexto da Protecção de Crianças e Jovens em Risco/Perigo
 › Grupo de Trabalho - Intervenção Psicológica nos Cuidados Paliativos
 › Grupo de Trabalho - Neuropsicologia
 › Grupo de Trabalho - Papel dos Psicólogos nos Serviços Prisionais
 › Grupo de Trabalho - Projecto Academia OPP
 › Grupo de Trabalho de Preparação da Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde
 › Grupo de Trabalho de Preparação da Especialidade de Psicologia Escolar e Educacional
 › Grupo de Trabalho de Preparação da Especialidade de Psicologia Social, do Trabalho e das Organiza-

ções (Finalizado)
 › Grupo de Trabalho em Intervenção Psicológica no contexto da Pediatria (2016)
 › Grupo de Trabalho para a intervenção do Psicólogo em contexto desportivo (2017)
 › Grupo de Trabalho para analisar o regime jurídico aplicável aos actos de publicidade praticados pelos 

prestadores de cuidados de saúde
 › Grupo de trabalho para implementação do Despacho n.º 1134/2017 do Gabinete do Secretário de Esta-

do Adjunto e da Saúde
 › Grupo de Trabalho para Implementação dos Serviços de Psicologia no SNS
 › Grupo de Trabalho PsicoGerontologia
 › Projecto Intervenção em Catástrofe
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Órgãos Sociais

DIRECÇÃO

De acordo com o disposto na Lei 57/2008 de 4 de Setembro  com a redacção 
da Lei n.º 138/2015, de 7 de Setembro, compete à Direcção da OPP:

A. Decidir sobre a aceitação de inscrições ou mandar cancelá-las, a pedido 
dos próprios ou por decisão do Conselho Jurisdicional (CJ);

B. Elaborar e manter actualizado o registo de todos os Psicólogos;
C. Propor a criação do quadro de Especialidades Profissionais de Psicolo-

gia, propor as Comissões Instaladoras dos Colégios de Especialidades e 
submeter à aprovação da Assembleia de Representantes as condições de 
acesso, regulamento interno e eleitoral de cada Colégio de Especialidade;

D. Dar execução às deliberações da Assembleia de Representantes;
E. Elaborar e aprovar regulamentos;
F. Dirigir a actividade nacional da Ordem;
G. Promover a instalação e coordenar as actividades das Direcções Regionais;
H. Dar, directamente ou através de comissões constituídas para o efeito, pa-

receres e informações a entidades públicas e privadas, no âmbito das atri-
buições da Ordem;

I. Cobrar as receitas e efectuar as despesas previstas no orçamento;
J. Elaborar e apresentar à Assembleia de Representantes o Plano e o Relató-

rio de Actividades, as contas e o orçamento anuais.
 
Refira-se que a Direcção é responsável pelas seguintes 
áreas de serviços da OPP:

 › Acreditação;
 › Comissão de Estágios;
 › Espaços e Equipamentos;
 › Ano Profissional Júnior;
 › Especialidades de Psicologia;
 › Empregabilidade;
 › Formação Profissional;
 › Recursos Humanos;
 › Secretariado;
 › Comunicação e Imagem;
 › Estudos;
 › Financeira;
 › Serviços Administrativos e Apoio ao Membro;
 › Informática;
 › Qualidade;

Actual 
Direcção 

e Membros da 
Assembleia de 

Representantes 
OPP tomaram 

posse a 30 
de Dezembro de 

2016
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ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES

Constituída por 50 Psicólogos eleitos, compete à Assembleia de Representantes:

A. Eleger e destituir, nos termos do presente Estatuto, a sua mesa;
B. Aprovar o Orçamento e Plano de Actividades, Relatório e Contas da Direcção, projectos de alteração 

do Estatuto, de aprovação de regulamentos, de quotas e taxas, do regulamento geral de Especialidades 
Profissionais da OPP (que cria os Colégios de Especialidade) ou de celebração de protocolos com 
associações congéneres sob proposta da Direcção.

Durante o ano transacto, a AR aprovou:

 › Relatório e Contas 2017
 › Novo regulamento disciplinar da OPP

 › Plano de Actividades e Orçamento 2019

CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais, um dos quais obrigatoriamente revisor 
oficial de contas. Compete ao conselho fiscal: 

A. Examinar e emitir parecer sobre as contas anuais a apresentar pela direcção à assembleia  
de representantes; 

B. Apresentar à direcção as sugestões que entenda de interesse;

C. Fiscalizar as actas lavradas nas reuniões da direcção; d) Elaborar actas das suas reuniões. 

DELEGAÇÕES REGIONAIS

Em 2018, por sugestão da Comissão para o Plano e Orçamento, a Direcção usou da possibilidade de de-
cidir sobre a distribuição de 10% do financiamento, de acordo com o regulamento, em função do plano de 
actividades das Delegações. 

Compete às Delegações Regionais:

A. Representar a Ordem na respectiva área geográfica, designadamente perante as entidades públicas 
que aí exerçam atribuições, sempre que mandatada para o efeito pela Direcção;

B. Dar execução às deliberações da Assembleia de Representantes e da Assembleia Regional e às 
directrizes da Direcção;

C. Exercer poderes delegados pela Direcção;
D. Executar o orçamento para a Delegação Regional;
E. Gerir os serviços regionais;
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F. Elaborar e apresentar à Direcção o relatório e as contas anuais aprovados pela Assembleia Regional;
G. Deliberar sobre qualquer assunto que não esteja compreendido nas competências específicas dos 

restantes órgãos.

CONSELHO JURISDICIONAL (CJ)

O CJ, constituído por cinco Psicólogos (não remunerados) e um jurista, reúne com frequência no sentido 
de analisar processos e inclusivamente de participar na audição de Psicólogos. Como resultado do seu 
extenso trabalho, foram, em 2018, enviadas inúmeras notificações relativas a estes processos. Em 2018, no 
sentido de se melhorar o apoio à actividade do CJ da OPP, foi implementada a última fase de desenvolvi-
mento da plataforma electrónica destinada ao tratamento e armazenamento dos processos, bem como se 
reforçou a equipa da OPP com a jurista que presta apoio jurídico permanente ao CJ, complementado com 
a manutenção dos serviços externos para os processos anteriores, e mantendo-se o apoio administrativo. 

O Conselho Judicial é constituído por 5 Psicólogos e 1 jurista

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

REUNIÕES 18 11 12 10 11 11 11 11

PROCESSOS INSTRUÍDOS 37 76 60 49 44 110 148 103

AUDIÇÕES 8 21 15 19 60 75 36 133

CONSELHO DE ESPECIALIDADES

Para efeitos de avaliação de candidaturas e representação das áreas, as especialidades propostas enqua-
dram-se nos seguintes Conselhos:

 › Psicologia clínica e da saúde
 › Psicologia da educação
 › Psicologia do trabalho, social e das organizações

Especialidades avançadas:

 › Coaching psicológico
 › Intervenção precoce
 › Necessidades educativas especiais
 › Neuropsicologia
 › Psicologia vocacional e do desenvolvimento da carreira
 › Psicogerontologia
 › Psicologia comunitária
 › Psicologia da justiça

Cada um dos três Conselhos 

de Especialidades 

é constituído por:

 

- 1 Presidente 

- 1 Secretário/a

- 3 Vogais 
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 › Psicologia da saúde ocupacional
 › Psicologia do desporto
 › Psicoterapia

 › Sexologia

Entretanto, recorde-se que em 2017 foram nomeados os Conselhos Consul-
tivos das Especialidades, tendo como objectivo apoiar as decisões dos Con-
selhos de Especialidades. Refira-se que o Conselho Consultivo de Especia-
lidades de Psicologia Clínica e da Saúde é constituído por 12 Psicólogos, o 
Conselho Consultivo de Especialidade de Psicologia da Educação por 11 Psi-
cólogos e o Conselho Consultivo de Especialidades de Psicologia do Trabalho, 
Social e das Organizações por 8 Psicólogos. 

Ao longo de 2018, os Conselhos de Especialidades desenvolveram 33 Docu-
mentos de Apoio à Candidatura e Documentos Orientadores, em articulação 
com os Conselhos Consultivos de Especialidades e com o respectivo Depar-
tamento, e organizaram 3 eventos (mais detalhados na área da Comunicação 
e Imagem). 

COMISSÃO DE ESTÁGIOS (CE)

A Comissão de Estágios (CE) é formada por 9 elementos em regime de pres-
tação de serviços. Ao longo de 2018, a CE reuniu-se 9 vezes e analisou 1407 
projectos de estágio, ou seja, mais 81% dos analisados em 2017 (779), e 1076 
relatórios de estágio.

Em 2018,
CE analisou 
mais 81% de 
projetos de 
estágio do 

que no ano 
anterior
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Recursos Humanos 
OPP

A Política de Gestão de Recursos Humanos da 
OPP, alinhada com a Política da Qualidade, de-
fende uma melhoria contínua na prestação de 
serviços, com pessoal qualificado, que garanta 
a confiança e a credibilidade dos seus présti-
mos. Assumimos o compromisso, desde 31 de 
Maio de 2010, para a formação contínua dos 
colaboradores, que reverta numa prestação efi-
ciente, no mais estrito cumprimento legal (Lei 
Nº57/2008, de 4 de Setembro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 138/2015 de 7 de Setembro), 
regulamentar e da norma ISO 9001 (Manual da 
Qualidade). A OPP defende uma orientação para 
as pessoas, acreditando firmemente que essa é 
a via que melhor favorece o desenvolvimento e 
a sustentabilidade da sua missão.

A abordagem ao desenvolvimento dos colabo-
radores pretende consolidar o saber em si, com 
o saber ser e o saber fazer. Cada colaborador 
contribui para a concepção do seu próprio plano, 
através de uma autoavaliação e heteroavaliação, 
e da identificação das áreas de melhoria, quer 
no domínio técnico, quer no domínio comporta-
mental. O desenvolvimento e a actualização dos 
conhecimentos técnicos e competências indivi-
duais dos colaboradores são condição primor-
dial para a satisfação e realização profissional 
sendo, por isso, fundamentais para o cresci-
mento de uma organização inteligente, próspera, 
satisfeita, entusiasmante e socialmente respon-
sável, promovendo assim o bem-estar dos seus 
colaboradores e simultaneamente prevenindo 
riscos psicossociais na organização.

A OPP reconhece que as pessoas são o seu 
principal activo e que o sucesso continuado de-
pende do envolvimento, esforço e profissionalis-
mo de todos os que nela trabalham.

Em 2017 iniciámos o Projecto + OPP, que defi-
niu como pilares de actuação: + Oportunidade, 
+ Partilha e + Proximidade. Assim, e com vista 
à concretização destes objectivos, ao longo do 
ano de 2017, realizámos avaliação do clima or-
ganizacional, avaliação dos riscos psicossociais, 
a revisão do perfil de competências da Ordem 
através de focus groups, definimos o perfil de 
competências OPP com base em 7 competên-
cias transversais (valores e compromisso, foco 
no membro, liderança/pessoas, planeamento/
organização, qualidade, análise e soluções e 
comunicação), para 2 níveis de responsabili-
dade (técnicos e coordenadores), dinamizámos 
vários momentos de feedback de apresenta-
ção dos diferentes resultados do projecto, bem 
como realizámos o assessment de potencial 
individual com sessões individuais de feedba-
ck dos resultados. Este assessment culminou 
com a apresentação dos resultados globais, e 
com a definição de processos fundamentais, 
que assentam nos seguintes pilares de actuação 
+ Formação, + Avaliação, + Comunicação, + 
Proximidade.

Em 2018 iniciámos a revisão do Sistema de 
Avaliação de Desempenho, para a integração de 
objectivos individuais em paralelo à dimensão 
das competências, e foram realizadas reuniões 
individuais com a Direcção, para a definição de 
indicadores de desempenho, bem como foi de-
senvolvida formação para os  responsáveis com 
vista à definição de objectivos individuais para 
as suas equipas. 

A OPP salienta a importância da Avaliação de 
Desempenho enquanto processo qualitativo 
e centrado nas pessoas, de uma organização 
que, mais do que a avaliação do desempenho 
ao nível dos conhecimentos e qualificações,  do 
cumprimento das atribuições funcionais ou dos 
indicadores de resultados, pretende valorizar e 
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enfatizar as capacidades pessoais e atitudes, 
acções e comportamentos, numa lógica de reci-
procidade, que resulte não só em mais valor de 
produtividade, mas também em mais valor pes-
soal e social para cada um dos colaboradores 
em particular e para a OPP. 

Pretendemos que a Avaliação de Desempenho 
venha a reforçar a motivação, a satisfação indi-
vidual e o compromisso de cada um e que seja 
também uma forma de reconhecimento e de va-
lorização do trabalho e do esforço de cada um 
em particular, e de todos enquanto equipa. 
A equipa em 2018 constituiu-se por 52 pessoas, 
distribuídas por 16 áreas e divididas em 2 ní-
veis de responsabilidade: responsáveis de área/
coordenadores e técnicos. Comparativamente a 
2017, a equipa mantém-se com o mesmo nú-
mero de elementos, ainda que em 2018 tenham 
existido 11 saídas e 11 admissões. 

FEMININO MASCULINO

GÉNERO 38 14

TÉCNICOS 
SUPERIORES

TÉCNICOS 
 ADMINISTRATIVOS

CATEGORIAS
PROFISSIONAIS 38 14

ENSINO 
SECUNDÁRIO

TÉCNICOS 
 ADMINISTRATIVOS

HABILITAÇÕES
LITERÁRIAS 20 32

COLABORADORES POR ÁREA OPP Nº

GABINETE DO BASTONÁRIO 4

SECRETARIADO 2

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 3

JURÍDICA 1

FINANCEIRA 10

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
E DE APOIO AO MEMBRO

11

INFORMÁTICA 4

GESTÃO DE ESPAÇOS 
E EQUIPAMENTOS

2

QUALIDADE 1

RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO 3

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS /
EMPREGABILIDADE

8

ESPECIALIDADES / ACREDITAÇÃO 4

ESTUDOS 1
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Coordenadores Técnicos

Níveis de responsabilidade 16 36

2016 2017 2018

Entradas 5 14 11

Saídas 5 13 11

Total Pessoas (Dezembro) 51 52 52

2 PROCESSOS INTERNALIZADOS

A internalização de processos permitiu a integração, 
em 2018, de 2 novos elementos, respetivamente para 
a área jurídica e de programação/informática, que 
passam a ter um maior conhecimento das necessi-
dades do serviço e do contexto organizacional, com 
a vantagem de acompanhar de forma mais integrada 
e personalizada os respectivos processos, para além 
da poupança significativa nos custos associados ao 
Fornecimento de Serviços Especializados.

Foram realizados ajustamentos nas equipas, nome-
adamente apontando ao reforço das mesmas em 
áreas que se identificaram como pertinentes, numa 
perspectiva de melhoria do serviço aos membros 
e procurando cumprir dois objectivos estratégicos:

 › Capacitar os serviços na capacidade e quali-
dade de resposta em áreas até agora em re-
gime de outsourcing;

 › Garantir maior, mais coerente e mais rápida 
capacidade de resposta na análise de proces-
sos em diversas áreas.

Nº ACÇÕES 
REALIZADAS

Nº ACÇÕES 
PREVISTAS

Nº COLABORADORES 
ENVOLVIDOS

Nº ENTIDADES 
FORMADORAS

Nº TOTAL 
HORAS FORMAÇÃO

21 22 33 13 1202
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Acreditação
 
O Sistema de Acreditação OPP para Acções Formativas visa reconhecer, 
através da atribuição de um selo de garantia de qualidade, as acções de for-
mação que cumprem os critérios de exigência ao nível operativo, pedagógico, 
científico e do corpo docente, no sentido de proporcionar aos Psicólogos uma 
formação contínua de qualidade, que possibilite simultaneamente a aquisição 
de conhecimento e competências e corresponda às necessidades sentidas no 
exercício da profissão. 

Implementado em 2014, o Sistema de Acreditação OPP tem conhecido, ao 
longo dos últimos 4 anos, um crescimento considerável que resultam funda-
mentalmente da conjugação de 5 factores: 

 › Ampla divulgação por forma a abranger um maior número de Psicólogos 
e entidades formadoras; 

 › Reformulação profunda do Guia OPP para Acreditação de Acções Forma-
tivas e dos procedimentos de candidatura, simplificando todo o processo;  

 ›  Valorização do selo de Acreditação OPP enquanto critério de credibiliza-
ção das entidades promotoras das acções formativas;

 › Valorização da formação acreditada para a obtenção de títulos de Espe-
cialidade;

 › Implementação dos Eventos Científicos com Apoio OPP e respectiva arti-
culação com o Sistema de Acreditação OPP.

Em 2018, procurou-se dar continuidade ao trabalho iniciado no ano transacto, 
nomeadamente através:

 › Da consolidação das alterações realizadas ao Sistema de Acreditação, 
 › Do reforço da divulgação e promoção da Acreditação junto dos Psicólo-

gos e entidades formadoras (incluindo Grupos Informais e Instituições de 
Ensino Superior); 

 › Da melhoria contínua de procedimentos e critérios de análise;
 › Da melhoria de articulação com o processo de Especialidades OPP.

Acreditação em números até 2018 (desde a sua criação - 2015) 1:

 › N.º de Acções Formativas Acreditadas: 444
 › N.º de Entidades que submeteram pedido de Acreditação: 248 (17 corres-

pondem a grupos informais) 

1 - Estão excluídas as acções de formação da OPP 

Até 2018, 
foram 

acreditadas 
444 Acções 

Formativas1  e 
248 entidades 

submeteram 
pedido de 

acreditação.
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EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2018 

1. Apoio à melhoria contínua da formação oferecida aos Psicólogos.

Com o objectivo de promover a proximidade e a valorização do papel dos Psicólogos, procurou-se conso-

lidar o trabalho de reformulação do Guia, proporcionando às entidades formadoras e/ou grupos informais 

os esclarecimentos necessários sobre os requisitos de qualidade para a acreditação de acções formativas, 

bem como prestar as informações referentes ao preenchimento do formulário de candidatura e restantes 

procedimentos de submissão do pedido de Acreditação. 

Neste âmbito, realizaram-se as seguintes acções: 

 › Respostas a emails e pedidos de esclarecimentos de entidades formadoras e membros OPP 2018 - 

2348

 › 242 Atendimentos telefónicos e presenciais a entidades formadoras e membros da OPP;

2. Sensibilização e divulgação junto dos Psicólogos 

Durante o ano de 2018, no sentido de promover e divulgar o papel dos Psicólogos, o Serviço de Acreditação 

investiu na sensibilização destes profissionais para a importância da formação contínua e da aprendizagem 

ao longo da vida enquanto condições fundamentais para uma prática profissional de excelência, e respeti-

vos critérios de qualidade da formação.

Neste âmbito, realizaram-se as seguintes acções:

 › Actualização e Produção de material informativo e de divulgação: 2000 flyers;

 › Participação em 17 eventos científicos: presença de um elemento da Equipa da Acreditação no stand 

OPP e/ou distribuição de material informativo; 

 › Participação no Dia Nacional do Psicólogo: esclarecimentos de dúvidas e partilha de informação sobre 

o Sistema de Acreditação OPP aos 35 Psicólogos que participaram nesta iniciativa (Sede da OPP); 

 › Participação no 4º Congresso da OPP: presença da Equipa da Acreditação no stand OPP e dinamiza-

ção de sessão dedicada à Acreditação de Acções Formativas na Sala do Desenvolvimento Profissional;

 › Artigos de divulgação do Sistema de Acreditação OPP na Revista PSIS 21 (Edições de Outubro e De-

zembro); 

57% 
de crescimento

 face ao ano anterior
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3. Articulação com os vários Departamentos

da OPP

Para assegurar a melhoria contínua do serviço prestado aos 

membros, procurou-se estreitar a colaboração com os diver-

sos departamentos internos da OPP e Delegações Regionais, 

no sentido de assegurar a acreditação das acções formativas 

dos departamentos de Formação, Espaço Psicólogo Júnior, 

Eventos e Empregabilidade, assim como das iniciativas das 

Especialidades e das Delegações Regionais da OPP.

Neste âmbito, foi realizada a submissão e análise de todas 

as acções de formação do Programa Valorizar-me, de todas 

as iniciativas do Departamento de Empregabilidade, nome-

adamente do Encontro Nacional de Empregabilidade e dos 

Fóruns de Empregabilidade, bem como dos restantes even-

tos científicos organizados pela ou em parceria com a OPP. 

Adicionalmente, as iniciativas da Academia OPP e da Forma-

ção Inicial Psicólogo Júnior têm funcionado como veículos 

privilegiados de informação sobre o Sistema de Acreditação 

da OPP. 

4. Articulação com os Conselhos de Especialidades

A articulação entre o Sistema de Acreditação e as Especia-

lidades Profissionais revela-se crucial para uma adequada 

associação entre os conteúdos da formação e a respectiva 

área de Especialidade, contribuindo para a credibilização 

e valorização da formação oferecida aos Psicólogos, com 

reflexo no seu exercício profissional. 

Neste âmbito, foram submetidas 135 acções de formação 

para apreciação pelos Conselhos de Especialidade quan-

to à associação a áreas de Especialidade e Especialidade 

Avançada.

2018 - 171 
Número de candidaturas

submetidas

41% de crescimento 
face ao ano anterior

Número de entidades que 
submeteram candidatura

106% de crescimento 
face ao ano anterior

258 
Número de Relatórios de 
Análise Técnica emitidos
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5. Acompanhamento e Auditoria

Durante o ano de 2018, no sentido de assegu-

rar a melhoria contínua o serviço prestado aos 

membros, previu-se a realização de auditoria a 

formações acreditadas pela OPP. Foi realizada 

a monitorização de algumas das acções de for-

mação acreditadas em curso, nomeadamente 

no que respeita à coerência dos conteúdos pu-

blicitados, sendo necessário investir numa mais 

ampla abrangência de critérios e procedimentos 

necessários à mesma.

 

6. Acreditação de Acções 

Formativas 2

Total

ACÇÕES FORMATIVAS 121

WORKSHOPS/SEMINÁRIOS 21

CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS 25

MESTRADOS/ DOUTORAMENTOS 4

TOTAL ACÇÕES: 171

2 Estão excluídas as acções de formação da OPP

Número de entidades que submeteram can-
didatura pela primeira vez: 53 (45 entidades 
formadoras e 8 grupos informais) 89% de cres-
cimento face ao ano anterior (2017: 28 subme-
tidas pela primeira vez: 22 entidades e 6 grupos 

informais). 
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Especialidades Profissionais de 
Psicologia

O Processo de Especialização, iniciado em 2016, tem vindo a assumir uma 

importância fulcral para o exercício profissional dos Psicólogos: por um lado, 

possibilita o reconhecimento de formação e competência para o exercício 

profissional numa determinada área da Psicologia; por outro lado, oferece 

as linhas orientadoras que permitem orientar os Psicólogos quanto ao seu 

percurso de Especialização e, consequente-

mente, realizar um investimento adequado às 

suas expectativas de desenvolvimento profis-

sional contínuo. Pretendemos continuamente 

Valorizar a profissão melhorando as condi-

ções do seu exercício.

Implementado em 2016, o processo de Espe-

cialização conta já com uma vasta participação 

dos Psicólogos e assume cada vez mais uma 

importância decisiva junto da sociedade civil, 

enquanto critério distintivo de reconhecimento 

e de escolha de um profissional de Psicologia. 

Durante o ano de 2017, ocorreram desenvolvimentos importantes ao nível 

deste processo:

 › Possibilidade de completar as candidaturas submetidas no período de 

Equiparação, para os candidatos a Especialistas;

 › Abertura do Período Regular de candidaturas, iniciado a 15 de Novembro, 

permitindo que a qualquer momento, os Psicólogos possam dar início ao 

seu processo de Especialização. 

Em 2018, procurou-se dar continuidade ao trabalho iniciado nos anos tran-

sactos e proceder à sua melhoria, nomeadamente nos aspectos referentes à 

submissão de candidaturas e à divulgação e valorização das Especialidades. 

Especialidades em Números até 2018 
(desde a sua criação em 2016):

Número total de candidaturas aprovadas:

 › Psicologia Clínica e da Saúde: 4904
 › Psicologia da Educação: 1962
 › Psicologia do Trabalho, Social e das 
 › Organizações: 975
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Número total de Especialistas (candidatura aprovada, com respectivo título 

averbado):

 › Psicologia Clínica e da Saúde: 3953

 › Psicologia da Educação: 1577

 › Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações: 761

EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES  

1. Apoio personalizado aos membros

Com o objectivo de alcançar um serviço de excelência e proximidade aos 
Psicólogos, durante o ano de 2018, o Serviço de Especialidades procurou 
garantir o atendimento personalizado aos membros, em formato de tutoria, 
bem como prestar os esclarecimentos solicitados referentes ao processo de 
candidatura (quer para os candidatos a especialistas quer para os Psicólogos 
em início de processo de Especialização) bem como em outros aspectos re-
lacionados com as Especialidades Profissionais.  
Neste âmbito, foram realizados: 

 › 121 Atendimentos presenciais, com a duração média de 2h30 cada (142% 
de crescimento face ao ano anterior - 50); 

 › 550 Atendimentos telefónicos; 
 › 10738 Respostas a emails e pedidos de informação (30% de crescimento 

face ao ano anterior - 8259);
 › 1375 Diplomas referentes à atribuição de títulos de Especialidade e de 

Especialidade Avançada produzidos e expedidos.

No sentido de melhorar a articulação interna dos Serviços da OPP, foi realiza-
da uma formação interna, com especial ênfase nos colaboradores dos Servi-
ços Administrativos e Apoio ao Membro (SAAM), sobre o período regular de 
candidaturas às Especialidades Profissionais de Psicologia e especificidades 
de cada processo de candidatura, assim como os procedimentos de resposta 
breve e/ou encaminhamento de pedidos de informação para o Serviço de 
Especialidades para melhor análise. 
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2. Apoio e articulação estreita colaboração com os Conselhos de Especialidades

No sentido de valorizar a profissão melhorando as condições do seu exercício e alcançar um serviço de 
excelência e proximidade aos Psicólogos o Serviço de Especialidades assegurou ao longo de 2018 a ar-
ticulação entre os membros e os Conselhos de Especialidades em diversos aspectos referente às candi-
daturas e à sua melhor apreciação, nomeadamente esclarecimentos, informações adicionais e solicitação 
de comprovativos. Paralelamente, procurou-se promover a participação dos Psicólogos no seu Colégio de 
Especialidade, através da dinamização de eventos direccionados a determinadas áreas de Especialidade e 
Especialidade Avançada.

Neste âmbito, foram realizados: 

 › 597 Pedidos de esclarecimento e/ou comprovativos aos membros;
 › 720 Pedidos de esclarecimentos dos membros aos Conselhos de Especialidades e comunicações so-

bre outros assuntos referentes à gestão das candidaturas;
 › 6 Reuniões de trabalho conjuntas com os Conselhos de Especialidades; 
 › 3 Eventos científicos no âmbito do Ciclo OPP Especialidades, iniciado em 2017, que totalizaram 470 

participantes;
 › 4 Sessões de esclarecimento sobre o processo de Especialidades Profissionais da OPP, que decor-

reram em diferentes locais do país, em conjugação com os eventos científicos da OPP (3 sessões 
em conjunto com o Ciclo de Eventos OPP Especialidades e 1 sessão em conjunto com o Congresso 

Regional dos Psicólogos da Madeira)

CICLO DE EVENTOS OPP ESPECIALIDADES DATA LOCAL N.º DE 
PARTICIPANTES

INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA: O 
PAPEL DO PSICÓLOGO NAS
EQUIPAS DE INTERVENÇÃO
(SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS NO FINAL)

13.01.2018 COIMBRA 107

II ENCONTRO DAS SOCIEDADES DE PSICOTE-
RAPIA (SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS NO 
FINAL)

19.01.2018 PORTO 193

ENCONTRO DAS ESPECIALIDADES - TRÊS 
ESPECIALIDADES DE
UMA SÓ PSICOLOGIA
(SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS NO FINAL)

16 - 17.02.2018 ALMADA 170

CONGRESSO REGIONAL DOS PSICÓLOGOS DA 
MADEIRA (SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS 
NO FINAL)

22 - 24.02.2018 FUNCHAL 19
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3. Restruturação da Plataforma

A complexidade e a especificidade inerentes ao processo de Es-
pecialidades, acrescido pelo funcionamento em simultâneo de dois 
períodos de candidaturas que obedecem a requisitos diferentes, 
obrigaram à realização de significativos desenvolvimentos e actua-
lizações necessárias ao melhor funcionamento da plataforma cons-
truída para o efeito, durante o ano de 2018, de onde se destacam. 

4. Divulgação do Período Regular de candidatura 

às Especialidades Profissionais da OPP

Em 2018, investimos na divulgação e promoção das especialida-
des, utilizando diversos canais de comunicação: 

 › Actualização e Produção de material informativo e de divulga-
ção: 7500 flyers e 1 roll up; 

 › Participação em 16 eventos científicos: presença de um ele-
mento da Equipa das Especialidades no stand OPP e/ou distri-
buição de material informativo; 

 › Participação no Dia Nacional do Psicólogo: esclarecimentos de 
dúvidas e partilha de informação sobre o Processo de Espe-
cialidades aos 35 Psicólogos que participaram nesta iniciativa 
(Sede da OPP); 

 › Participação no 4º Congresso da OPP: presença da Equipa das 
Especialidades no stand OPP e dinamização de sessão dedicada 
às Especialidades na Sala do Desenvolvimento Profissional;

 › Concepção e aplicação de um questionário, constituído por 29 
questões, destinado aos membros efectivos sem candidatura 
ao processo de Especialidades com objectivo de caracterização 
da sua situação face às Especialidades. Tratamento e análise de 
respostas a 484 questionários;

 › Organização e dinamização de 4 Workshops destinados à sub-
missão de candidaturas ao Processo de Especialidades no pe-
ríodo regular com apoio tutorial personalizado de elemento da 
Equipa de Especialidades, que totalizaram 29 inscrições;

 › Lançamento da Fase 1 da campanha “Encontre um Psicólogo 
Especialista”. 
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Campanha que consiste na disponibilização de uma página online com integração 
de duas vertentes: 

A. Disponibilização de informação sobre as Especialidades e os Perfis de Psi-
cólogos Especialistas, dirigidos à sociedade civil, almejando melhorar o bem-
-estar dos cidadãos, aumentando a acessibilidade aos serviços prestados por 
Psicólogos;

B. Georreferenciação de Psicólogos Especialistas para consulta pública: em 
2018. Esta campanha tem como objectivos disponibilizar aos Psicólogos uma 
ferramenta online para divulgação dos seus serviços; permitir ser pesquisável 
pela(s) sua(s) Especialidade(s) e área geográfica; estar localizável para os 
seus potenciais clientes; encontrar profissionais da(s) sua(s) área(s) de Espe-
cialidade ou de outras e identificar necessidades de resposta em áreas espe-
cíficas do território. Simultaneamente permitirá uma maior consciencialização 
da sociedade civil para a importância da Especialização na área da Psicologia. 

 › Artigos de divulgação do Processo de Especialidades na Revista PSIS 21 (Edi-
ções de Outubro e Dezembro de 2018); 

 › 6 Entrevistas com Especialistas com feedback sobre o processo de especiali-
dades (formato vídeo);

 › Mensagem de incentivo à candidatura dos 3 Presidentes dos Conselhos de 
Especialidades (formato vídeo); 

 › Envio de mailling dirigida a Membros Correspondentes2 , em virtude da pu-
blicação do Regulamento N.º151/2018 de 9 de Março, 1ª alteração do Regu-
lamento Nº 107-A/2016 de 29 de Janeiro, que possibilita a candidatura ao 
processo de Especialidades aos membros correspondentes. 

 › Criação e disponibilização de 33 Documentos de Apoio à candidatura e Do-
cumentos Orientadores, em articulação com os Conselhos de Especialidades;

5.Submissão de candidaturas às Especialidades 

Número de candidaturas submetidas em 2018:
 › Período de Equiparação (completar candidatura): 661
 › Período Regular (novas candidaturas): 48
 › Total de candidaturas: 709

Número de candidaturas analisadas em 2018: 
 › Período de Equiparação (completar candidatura): 674
 › Período Regular (novas candidaturas): 57
 › Total de Candidaturas: 731 

2 - Conforme disposto na Lei Nº 138/2015 de 7 de Setembro (segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aprovado 
pela Lei n.º 57/2008, de 4 de Setembro) consideram -se membros correspondentes: a) Os profissionais que exerçam a sua actividade exclu-
sivamente no estrangeiro; b) Os membros de associações estrangeiras congéneres que confiram igual tratamento aos membros da Ordem.
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Note-se que o número de candidaturas analisadas é superior ao 

número de candidaturas submetidas pelos seguintes motivos:

 › Candidaturas submetidas em 2017 cuja análise transitou para 

2018;

 › A mesma candidatura pode ser alvo de análise mais do que 

uma vez (quando não estão cumpridos todos os requisitos para 

atribuição do respectivo título de Especialista, a candidatura 

pode ser revista e submetida novamente para apreciação). 

Espaço Psicólogo Júnior

Em 2018 a OPP manteve um forte investimento na valorização da 

profissão e na promoção da melhoria das condições para o exercí-

cio profissional da Psicologia, nomeadamente através de um conjunto 

de acções destinado ao apoio e à promoção das 

competências dos Psicólogos ao longo do seu 

Ciclo de Desenvolvimento Profissional – consi-

derando-se que este se inicia na fase da for-

mação académica em Psicologia continua com o 

exercício profissional supervisionado (Ano Pro-

fissional Júnior) e posteriormente se desenvolve ao longo da carreira, 

com o exercício profissional autónomo. Foi assim reforçada a lógica 

de continuidade entre as várias iniciativas que integram o Ciclo de 

Desenvolvimento Profissional OPP, designadamente: Academia OPP, 

Ano Profissional Júnior, Formação Inicial Psicólogo Júnior, e entre as 

outras áreas do Ciclo, nomeadamente: Empregabilidade, Formação e 

Acreditação, Especialidades e Europsy.
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Academia OPP

No cumprimento do eixo estratégico de Valorização da Profissão e melhoria das 
condições para o seu exercício, a Academia OPP deu continuidade, em 2018, a 
um compromisso de articulação crescente com as Instituições de Ensino Su-
perior responsáveis pela formação académica e por parte da investigação em 
Psicologia, apostando numa maior aproximação, incentivo e mediação da coo-
peração OPP/ Escolas de Psicologia, assim como garantindo maior proximidade 
aos estudantes, professores e investigadores de Psicologia.

No que respeita a esta iniciativa, destinada a todos os estudantes que se en-
contram a realizar a sua formação em Psicologia (1.º e 2.º ciclos ou mestra-
do integrado) em Instituições de Ensino Superior portuguesas, pretendeu-se 
adaptar continuamente os conteúdos das ses-
sões por forma a integrar a visão do Ciclo de 
Desenvolvimento Profissional OPP, divulgando 
as iniciativas disponíveis para os Psicólogos em 
cada fase desse ciclo, reforçando a identidade 
do Psicólogo e da Psicologia e aprofundando as 
tendências da prática profissional. Investiu-se na melhoria da divulgação desta 
iniciativa junto da Direcção dos cursos e Núcleos/ Associações de Estudantes, 
tendo como consequência o aumento do número de Dias da Academia OPP 
realizados. 

Em todos os indicadores, verificou-se, em 2018, um aumento significativo, ou 
seja: foram realizados 23 Dias da Academia OPP, que corresponderam a um 
total de 63 sessões destinadas a estudantes abrangendo um total de 1379 alu-
nos, e realizaram-se 20 sessões com docentes e investigadores abrangendo um 
total de 158 participantes.

No ano de 2018, a Provedora do Psicólogo Júnior recebeu 3 contactos via 
e-mail e LinkedIn a propósito de dúvidas relacionadas com o ano profissional 
júnior (posteriormente encaminhadas ao Espaço psicólogo Júnior). Deu ainda 
continuidade à sua colaboração com a PSIS21 (na qual é autora de uma coluna) 
e esteve presente em duas reuniões com o Bastonário, bem como numa reu-
nião conjunta entre a Comissão de Estágios e o Grupo Consultivo do Psicólogo 
Júnior. Participou também no 4º Congresso Nacional da OPP, colaborando na 
dinamização da sessão Conversas EmCarreira: “O Ano Profissional Júnior en-
quanto rampa de lançamento da minha Carreira”.
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Academia OPP / Comparação por ano
2017 2018

NÚMERO DE SESSÕES/ ESTUDANTES 49 63

NÚMERO DE PARTICIPANTES/ ESTUDANTES 1323 1379

NÚMERO DE REUNIÕES/ DOCENTES E INVESTIGADORES 1323 20

NÚMERO DE REUNIÕES/ DOCENTES E INVESTIGADORES 91 158

Academia OPP 2018 / por região
PARTICIPANTES

 POR SESSÃO
PARTICIPANTES 

POR REGIÃO

REGIÃO DIAS AOPP SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3 DOC./ INV. TOTAL

NORTE 10 317 320 174 88 899

CENTRO 6 91 106 83 35 315

SUL 7 138 64 86 35 323

TOTAL 23 546 490 343 158 1560

O aumento do interesse por parte das Instituições de Ensino Superior, bem como os dados do inquérito 
de satisfação indicam claramente que a participação nas sessões da Academia OPP é efectivamente 
essencial na aproximação dos estudantes ao futuro da profissão de Psicólogo e à sua futura Ordem Pro-
fissional, permitindo-lhes reflectir sobre o seu percurso, conhecer as áreas emergentes da Psicologia e 
os novos contextos de intervenção, perspectivando novas possibilidades de carreira.

Comparativamente com os resultados de 2017, 2018 atingiu uma 
moda de 5 (numa escala 0 = Discordo totalmente a 5 = Concor-
do totalmente) em todos os indicadores, demonstrando um claro 
aumento dos níveis de satisfação comparando com a moda de 4 
obtida em 2017.

Ainda no âmbito da Academia OPP, foi promovida a 4ª edição do 
Prémio Inovação na Intervenção Psicológica (que arrancou em 
2015), “concurso” aberto a todos os alunos de Psicologia que, em 
equipas de 3 elementos, puderam apresentar um projecto inovador 
de intervenção psicológica. 10 projectos seleccionados pelo júri 
participaram no Summer Camp da OPP, decorrido de 26 a 28 de 
Julho de 2018.  

Satisfação com 
o evento (%)”:

0,3
Discordo totalmente

 0,9 
Discordo

 6,3
Não concordo nem discordo

 40,6
Concordo

 51,9 
Concordo totalmente
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O “Prémio Inovação na Intervenção Psicológica” conta assim com quatro edições:

 › Vencedor edição 2015: “AREA - Associação Regional de Espondilite Anquilosante”
 › Vencedor edição 2016: “Be(a)ware”
 › Vencedor edição 2017: “Psycho Oncology Support”
 › Vencedor edição 2018: “Back Up Your Mind”

O Prémio Inovação na Intervenção Psicológica reforça e vem ao encontro da 
intenção da OPP de premiar a inovação e as boas práticas, estimular e promover 

o reconhecimento destas, destacando projectos de mérito, sendo um evento 
cada vez mais enraizado e esperado nas agendas das Instituições de Ensino 

Superior e dos seus estudantes. 
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Ano Profissional Júnior

No cumprimento do eixo estratégico de Valorização da Profissão 
e Melhoria das Condições para o seu Exercício, o Espaço Psicó-
logo Júnior manteve o compromisso com a promoção da nova 
geração de Psicólogos, dando continuidade ao trabalho já realizado 
em 2017 com a criação do site do Psicólogo Júnior, reforçando 
a comunicação direccionada para as entidades e Psicólogos Ju-
niores. Foi igualmente mantido o compromisso de defesa, junto 
das entidades públicas, da necessidade de abertura de vagas para 
Psicólogos Júnior, com vista à criação de novos Protocolos que se 
traduzam em oportunidades de primeiro emprego em Psicologia, 
facilitando o acesso à profissão.

Observou-se um aumento de Anos Profissionais Júnior iniciados 
e concluídos. O número de Anos Profissionais Júnior iniciados 
em 2018 sofreu um acréscimo de 31.8% face a 2017, bem como a 
percentagem de estágios concluídos, que registou um acréscimo 
de 42.9%. Registou-se ainda um aumento de 8.5% no número de 
Orientadores registados na Plataforma de Estágios. Também no 
que diz respeito ao estabelecimento de novos Protocolos de Cola-
boração, verificou-se um aumento de 10.5% face ao ano transacto, 
o que se traduz num aumento de 16.7% de protocolos activos. 
Verificou-se ainda um ligeiro decréscimo no número de protocolos 
terminados. Por fim, registou-se um aumento de 31.6% do número 
de atendimentos presenciais a candidatos ao Ano Profissional Jú-
nior, realizados na Sede e nas Delegações Regionais. 

Ano Profissional Júnior / Comparação de resultados 2017 / 2018

2017 2018 ≠

ANOS PROFISSIONAIS JÚNIOR INICIADOS 779 1027 + 31.8%

ANOS PROFISSIONAIS JÚNIOR CONCLUÍDOS 882 1260 + 42.9%

CÉDULAS PROFISSIONAIS DE MEMBRO ESTAGIÁRIO/
PSICÓLOGO JÚNIOR EMITIDAS 879 1059 + 20.5%

ORIENTADORES REGISTADOS NA PLATAFORMA DE ESTÁGIOS 3975 4312 + 8.5%

TOTAL DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 3853 4259 + 10.5%

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ACTIVOS 2638 3078 + 16.7%

PROTOCOLOS TERMINADOS 15 11 -26,70%

ATENDIMENTOS A CANDIDATOS A PSICÓLOGO JÚNIOR 152 200 + 31.6%
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Formação Inicial Psicólogo 
Júnior

No que respeita à Formação Inicial Psicólogo Júnior, como forma 
de optimizar o número de edições disponibilizado, face ao núme-
ro de inscritos, aumentou-se o limite máximo de formandos por 
turma, não comprometendo, no entanto, a qualidade da formação 
e o respeito pelos preceitos andragógicos, factos espelhados nos 
resultados da avaliação da satisfação. Assim, em 2018 realizou-se 
um total de 45 edições do curso, abrangendo um total de 935 
formandos (um acréscimo de 12.9% face a 2017). As 45 edições 
foram geograficamente distribuídas da seguinte forma: 

Formação Inicial Psicólogo Júnior / 2018

LOCAIS EDIÇÕES INICIADAS N.º DE INSCRITOS

BRAGA 1 20

COIMBRA 7 147

ÉVORA 1 14

FARO 1 16

FUNCHAL 1 21

TERCEIRA 1 8

LISBOA 16 351

PONTA DELGADA 1 12

PORTO 15 327

VILA REAL 1 19

TOTAL 45 935

No que diz respeito à avaliação de satisfação, e tende em consideração que a pontuação ia de 1 (“dis-
cordo totalmente”) a 4 (“concordo totalmente”), destaque para os Critérios de Avaliação dos Conteúdos 
Online que tiveram uma média global de 3,2. Já a média global dos Critérios de Avaliação da Sessão Pre-
sencial foi de 3,5, enquanto o resultado dos Critérios de Avaliação da Intervenção do Formador foi de 3,7. 

No sentido de avaliar qual o impacto da Formação Inicial Psicólogo Júnior no desempenho profissional 
e/ou situação profissional, foi pela primeira vez administrado, em 2018, um questionário de avaliação 
de impacto 6 meses após término do curso, verificando-se que a maioria dos formandos (61%) avalia a 
formação como positiva e determinante. 

Critérios de Avaliação
da Intervenção 

do Formador

2%
Outro

3%
Nula

16%
Pouco positiva 

e determinante

61%
Positiva e determinante

18%
Muito positiva 

e determinante
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Workshops emCarreira

Como estratégia de aumento do número de Anos Profissionais Júnior iniciados 
e de redução do tempo entre o término da formação em Psicologia e a inscri-
ção na OPP/ início do Ano Profissional Júnior, a OPP investiu na realização de 
Workshops destinados aos candidatos 
ao Ano Profissional Júnior (Workshops 
EmCarreira), com enfoque na aquisição 
de competências de empregabilidade, 
empreendedorismo e planeamento de 
carreira, contemplando a elaboração e 
implementação de projectos, estraté-
gias de abordagem às entidades em-
pregadoras, elaboração de um plano individual de carreira, marketing pessoal 
e profissional, entre outros. Nesta formação, composta por quatro sessões 
de quatro horas, promove-se o treino de competências de empregabilidade, 
ferramentas facilitadoras da implementação de projectos profissionais e, con-
sequentemente, do início da prática profissional supervisionada. Os conteúdos 
das sessões são os seguintes: a) Sessão 1: Definir Objectivos Profissionais; 
Sessão 2: Planeamento de Carreira, Curriculum Vitae; c) Sessão 3: Marketing 
Pessoal; e d) Sessão 4: Treino da Entrevista/ Pitch. Esta iniciativa poderá ter 
contribuído, entre outras, para o visível aumento do número de Anos Profis-
sionais Júnior iniciados em 2018 face aos números de 2017. 

Em 2018 potenciámos um maior envolvimento das Instituições de Ensino Su-
perior com o compromisso de preparação dos finalistas e diplomados para o 
mercado de trabalho. Desta forma, a realização dos Workshops EmCarreira 
foi deslocada da Sede e Delegações Regionais para as próprias Instituições 
de Ensino Superior, tendo sido possível realizar um total de 21 Workshops 
(representando um acréscimo de 75% face ao ano transacto), abrangendo um 
total de 326 diplomados/ finalistas.

Workshops EmCarreira 2018 por região

 WORKSHOPS SESSÕES PARTICIPANTES

NORTE 11 44 196

CENTRO 4 16 41

SUL 6 24 89

TOTAL 21 84 326
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 O questionário de avaliação final revelou um aumento do grau de confiança dos candidatos ao Ano Pro-
fissional Júnior, relativo à probabilidade de encontrar a primeira oportunidade profissional, bem como um 
aumento do grau de percepção das competências de empregabilidade adquiridas.

“Probabilidade de encontrar a primeira experiência profissional em Psicologia 

(Ano Profissional Júnior)” – avaliação de 0 a 10: 

7,4                          6,1
Avaliação Final                             Avaliação Inicial

“Classificação de competências de empregabilidade” – avaliação de 0 a 10: 

7,1                          7,7
Avaliação inicial                              Avaliação final

Os resultados do questionário de avaliação final permitiram ainda verificar que a formação foi percep-
cionada como muito útil, tendo os participantes assinalado como positivos ou muito positivos todos os 
aspectos relacionados com a avaliação da formação, revelando assim elevados níveis de satisfação entre 
os participantes do EmCarreira – como se pode observar no gráfico de avaliação global que se segue:

Foram ainda realizadas duas reuniões com o Grupo Consultivo do 
Psicólogo Júnior, que permitiram reflectir sobre contributos dos 
Psicólogos Júnior, principais dificuldades e impacto na afirmação 
da profissão, bem como nas estratégias de melhoria dos apoios 
prestados. 

No cumprimento dos eixos estratégicos ‘Aumentar o envolvimen-
to e participação dos Psicólogos na vida da OPP’ e ‘Alcançar um 
serviço de excelência e de proximidade aos Psicólogos’, o Espaço 
Psicólogo Júnior esteve representando na zona de lazer, na área 
“A sua Ordem Aqui”, no âmbito do 4º Congresso Nacional da OPP 
(realizado de 12 a 15 de Setembro de 2018). Neste espaço, foi 
disponibilizada ao longo dos quatro dias do Congresso informação 
sobre as várias iniciativas das áreas que integram o Ciclo de De-
senvolvimento Profissional OPP (Academia OPP, Ano Profissional 
Júnior, Empregabilidade, Acreditação, Especialidades, Formação), 
bem como realizados, pelo Espaço Psicólogo Júnior, diversos 
atendimentos presenciais para esclarecimento de questões rela-

“Estou satisfeito/a com 
este evento (%)”: 

0
Discordo totalmente

0
Discordo

0,7
Não concordo nem 

discordo

23,4
Concordo

70,8
Concordo totalmente
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cionadas com a inscrição na Ordem e realização do Ano Profissional Júnior. 
Ainda durante o 4º Congresso Nacional da OPP, foram dinamizadas, no âm-
bito do Espaço Psicólogo Júnior, duas sessões destinadas a candidatos ao 
Ano Profissional Júnior e Psicólogos Juniores (Conversas EmCarreira: “O 
Ano Profissional Júnior enquanto rampa de lançamento da minha Carreira” 
e “Que Psicólogo Quero Ser? Autoconhecimento e Carreira”) e uma sessão 
destinada a Orientadores (“Conversas com Orientadores”). 

O Prémio Ano Profissional Júnior 2017, atribuído no Encontro Nacional de 
Empregabilidade (decorrido no âmbito do 4º Congresso Nacional da OPP), 
deu visibilidade aos projectos que mais se destacaram no ano transacto 
pelas suas características de inovação e excelência, permitindo assim o re-
conhecimento público da importância do trabalho dos Psicólogos Juniores e 
do seu contributo para a promoção e afirmação da Psicologia. Foram ainda 
atribuídos dois prémios adicionais, que premiaram a qualidade do Ano Pro-
fissional Júnior na região Norte e na região Sul.

As temáticas dos projectos vencedores foram as seguintes:

 › Prémio Nacional: “Sobredotação em Rede”, projecto desenvolvido na 
ANEIS - Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação.

 › Prémio da Região Sul: “Psicologia no Lar”, projecto desenvolvido no Lar 
Nossa Senhora da Saúde – Casa do Povo de Vendas Novas. 

 › Prémio da Região Norte: “Competências Auto-regulatórias de Aprendiza-
gem”, projecto desenvolvido na Universidade do Minho. 

Esquema que sumariza as iniciativas da Academia OPP e Espaço Psicólogo 
Júnior desenvolvidas ao longo do ano de 2018: 
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Formação valorizar.me

Em 2017, demos resposta aos desafios da formação 
contínua dos Psicólogos e psicólogas com o pro-
grama ‘Valorizar.me’, integrando um novo portal de 
Formação Profissional que se traduziu numa evolu-
ção natural do já conhecido programa ‘Ser Psicólo-
go’. Foram desenvolvidos 18 cursos, e promovidas 
52 edições, formando 1561 Psicólogos.

Em 2018, o Valorizar.me apresenta um conjunto de 
13 novos cursos, perfazendo um total de 31 cur-
sos no seu programa, garantindo as modalidades 
e-learning, b-learning e presencial. O Programa 
"valorizar.me" evoluiu com a disponibilização de 
cursos b-learning em temas avançados e também 
com a aposta numa oferta formativa totalmente em 
e-learning, de curta duração. Desenvolveram-se 
92 edições, formando um total de 2228 formandos, 
um aumento de 43% face ao ano anterior. 

Em 2018 a oferta Valorizar.me divide-se em 3 ti-
pologias: 
 › Cursos base (19 cursos)
 › Cursos avançados (6 cursos) 
 › Cursos e-learning de curta duração (6 cursos)

Os cursos base pretendem garantir o acesso a For-
mação Essencial e Básica, a preços acessíveis, para 
a actualização dos conhecimentos e competências 
dos Psicólogos no exercício da sua profissão, e as-
segurar a necessária proximidade aos Psicólogos 
mediante a dispersão geográfica da sua oferta for-
mativa, reduzindo neste âmbito as desigualdades. 

Oferta Formativa de Cursos Base
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Oferta Formativa de Cursos Avançados

Oferta Formativa de Cursos 
e-Learning de Curta Duração

O Programa valorizar.me registou ao longo do 
ano 2018, grande adesão por parte dos nossos 
membros e em 2018 demos mais um passo no 
contributo para a valorização e desenvolvimen-
to profissional dos Psicólogos. Indo ao encon-
tro das necessidades e expectativas dos nossos 
membros e antecipando as necessidades do 
mercado de trabalho, lançámos uma nova ofer-
ta formativa, os cursos avançados, que tem por 
base a continuidade dos cursos já desenvolvi-
dos (cursos base), e que agora se pretendem 
desenvolver de uma forma mais aprofundada 
e, consequentemente com maior carga horária. 
Tendo em vista o aprofundamento das diferentes 
temáticas, pretendemos garantir a oportunidade 
de formação  para todas/os as/os Psicólogas/os, 
independentemente da área e do local de actua-
ção, com recurso a plataformas de e-learning, e 
reduzindo neste âmbito as desigualdades.

Em 2018 lançamos também uma nova oferta 
formativa que tem por base o compromisso de 
serem formações totalmente em e-learning, de 
curta duração, num total máximo de 10h, a um 
baixo valor de inscrição  e sobre temas relevan-
tes e pertinentes para o exercício da psicologia.

Assim, e tendo em vista o aprofundamento e a maior e melhor divulgação e utilização de instrumentos 
e ferramentas de apoio à prática ou organização profissional já disponibilizadas ou a disponibilizar pela 
OPP, quer sejam guias (por exemplo Guia para Implementação dos Serviços Unidades ou Núcleos de Psi-
cologia no SNS), quer sejam linhas de orientação para a prática profissionais (por exemplo Comunicação 
Interprofissional e Partilha de Informação), quer sejam outros programas a disponibilizar, a OPP assume 
o compromisso de operacionalizá-los em formato multimédia e interactivo, na modalidade e-learning, pos-
sibilitando um contacto com os conteúdos mais interactivo, acrescendo, ainda, a existência de fóruns de 
discussão, exemplos práticos e conteúdos complementares.



PÁ
G

 4
0

RELATÓRIO E CONTAS

NÚMERO DE FORMANDOS POR TIPO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM 2018

TIPOLOGIA DE CURSO Nº FORMANDOS

BASE 1205

AVANÇADOS 12

E-LEARNING CURTA DURAÇÃO 1011

TOTAL GERAL 2228

A Formação OPP apostou ao longo de 2018, também na proximidade, resposta às necessidades, acessi-
bilidade e estabelecimento de laços mais fortes com os Membros e com o seu compromisso de desen-
volvimento profissional, reduzindo desigualdades no acesso dos membros a oportunidades de valorização 
profissional, organizando e dinamizando formação blended-learning (online e presencial), desenvolvendo 
acções de formação no continente, bem como nas ilhas dos Açores e Madeira. De salientar, que a descen-
tralização se revelou um objectivo exigente no que respeita à sua concretização efectiva, por não se atingir 
um número mínimo de inscritos, ou seja, num total de 248 edições programadas em todas as capitais de 
distrito, 173 foram canceladas, conforme é descrito no quadro abaixo. Operacionalizámos 75 edições, sen-
do que 50 foram dinamizadas em Lisboa e Porto.

LOCALIDADE FORMANDOS EDIÇÕES CANCELADAS EDIÇÕES  INICIADAS

BLENDED-LEARNING 1217   

AMARANTE 23  1

BRAGANÇA  6  

VILA REAL  10  

PORTO 353 32 21

BRAGA 10 6 1

AVEIRO  3  

CASTELO BRANCO 24 5 1

COIMBRA 43 12 4

COVILHÃ 7 3 1

Nº formandos por Local: formação base e avançados
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GUARDA  3  

FIGUEIRÓ DOS VINHOS 12  1

VISEU 38 10 3

FARO 62 13 5

BEJA  8  

PORTALEGRE  1  

ÉVORA 17 7 1

LISBOA 508 31 29

LEIRIA  1  

BARREIRO 15  1

RIO MAIOR 19  1

SANTARÉM  1  

FUNCHAL 25  1

PONTA DELGADA 13 11 1

ANGRA DO HEROÍSMO 48 10 3

TOTAIS 2434 173 75

E-LEARNING

NACIONAL 1011

TOTAL 2228

Os cursos base que registaram uma maior adesão por parte dos Psicólogos foram, o curso Consultoria em 
Contexto Escolar: Fundamentos para a Prática Profissional, que integrou 239 formandos, num total de 12 
edições desenvolvidas. A formação de Intervenção Psicológica em Situação de Catástrofe também registou 
um alcance de 128 formandos, com 6 edições iniciadas. Existiu também um interesse evidente na área 
dos Riscos Psicossociais, com o desenvolvimento de 8 edições do curso Prevenção Primária dos Riscos 
Psicossociais - Nível 1, num total de 126 formandos. O curso Demência: O Psicólogo no Rastreio, Avaliação 

Nº formandos nos Cursos e-Learning de Curta Duração base e avançados
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e a Intervenção, integrou 117 formandos, num total de 8 edições e Avaliar Diagnosticar e Intervir, também 
integraram 107 formandos, num total de 5 acções formativas.

Nº formandos, edições canceladas e edições iniciadas por 
Curso b-learning: formação base e avançada

Nº EDIÇÕES/FORMANDOS POR CURSO INICIADAS FORMANDOS

AVALIAÇÃO PERICIAL EM PSICOLOGIA FORENSE 2 27

AVALIAR DIAGNOSTICAR E INTERVIR 5 107

CONSULTORIA EM CONTEXTO ESCOLAR: FUNDAMENTOS PARA A PRÁTICA 
PROFISSIONAL 12 239

CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO: AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO 5 80

DEMÊNCIA: O PSICÓLOGO NO RASTREIO, AVALIAÇÃO E A INTERVENÇÃO 8 117

DILEMAS NA PRÁTICA PROFISSIONAL: O QUE FAZER?   

EQUIPAS DE ALTO DESEMPENHO 3 47

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM SITUAÇÕES DE CATÁSTROFE 6 128

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE EFECTIVIDADE EM INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA   

O PAPEL DOS PSICÓLOGOS NOS CUIDADOS PALIATIVOS 3 50

PREVENÇÃO PRIMÁRIA DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS - NÍVEL 1 8 126

PREVENÇÃO PRIMÁRIA DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS - NÍVEL 2 5 70

RASTREIO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM MATCHED 
STEPPED CARE 6 80

TÉCNICAS DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO PARA PSICÓLOGOS 6 90

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: O PAPEL DA PSICOLOGIA 5 44

REGULAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS: : 
DESAFIOS À INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO COM CRIANÇAS, JOVENS E 
SUAS FAMÍLIAS

  

CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO – EXECUÇÃO DA MEDIDA DE PROMOÇÃO E 
PROTECÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR   

VIOLÊNCIA SEXUAL, O PAPEL DO PSICÓLOGO 1 12

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM SITUAÇÕES DE CATÁSTROFE, FASE 2   

TOTAL GERAL 75 1217
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No que diz respeito à nova oferta e-learning de curta duração, a adesão dos Psicólogos a este novo for-
mato é evidente, pois não se registaram cancelamentos de edições e registou-se um interesse elevado 
nos vários temas: Intervenção com Crianças e Jovens em Risco  (134), Implementação de Serviços de 
Psicologia em Unidades de Saúde do SNS (151), Intervenção Psicológica em Problemas ligados ao Álcool 
(119). Em relação à oferta já organizada em formato e-learning, especificamente o curso de Relatórios de 
Avaliação Psicológica, mantém-se como um curso de elevada adesão, totalizando 385 formandos, nas 5 
edições organizadas, em 2018.

Nº EDIÇÕES E-LEARNING /FORMANDOS POR CURSO EDIÇÕES REALIZADAS FORMANDOS

CERTIFICADO EUROPEU DE PSICOLOGIA 2 58

INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 2 134

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA EM 
UNIDADES DE SAÚDE DO SNS 2 151

COMUNICAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PARTILHA DE 
INFORMAÇÃO 2 53

MARKETING PESSOAL E PROFISSIONAL 1 50

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 5 385

LITERACIA EM SAÚDE: O PAPEL DO PSICÓLOGO 1 61

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM PROBLEMAS LIGADOS 
AO ÁLCOOL 2 119

TOTAL 17 1011

De uma forma global o Programa Valorizar.me, registou uma execução de 71%, com 92 edições executa-
das, face às 130 planeadas em PAO2018.

META ANUAL EDIÇÕES

NÚMERO DE EDIÇÕES N.º DE EDIÇÕES 

% EXECUÇÃO

PUBLICADAS EXECUTADAS

130 265 92 71%

 
Avaliação da Satisfação dos Cursos Base e Avançados

A avaliação da satisfação de um curso Valorizar.me foca 3 grandes aspectos: os conteúdos online, a in-
tervenção do formador/a e a sessão presencial, para além das sugestões de melhorias, e outras temáticas 
de interesse. 
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Os resultados obtidos permitem à Ordem ir ao encontro das necessidades e expectativas dos nossos 
membros, melhorando a qualidade dos serviços prestados, e antecipar as necessidades do mercado de 
trabalho. A análise dos dados permite à OPP focar-se na qualidade, proximidade, resposta às necessidades, 
acessibilidade e estabelecimento de laços mais fortes com os Membros e com o seu compromisso de de-
senvolvimento profissional. Desta forma, a Formação contínua OPP cria mais oportunidades para melhorar 
as práticas profissionais e mais oportunidades para melhores serviços de psicologia aos cidadãos.

Numa escala de 4 pontos, no que respeita aos cursos blended-learning (base e avançados), é de destacar 
a qualidade e utilidade dos conteúdos online (3,6) e o domínio dos mesmos por parte dos formadores (3,7). 
Destacamos como aspectos a melhorar, o apoio na resolução de problemas técnicos na plataforma Moodle, 
o acompanhamento/tutoria online ao longo do curso e uma melhoria na coordenação de aspectos mais 
logísticos relacionados com as sessões presenciais.     

Avaliação da Satisfação - Cursos e-elearning de curta duração

No que respeita aos cursos e-learning de curta duração, e numa escala de 4 pontos, é de destacar aspec-
tos ligados à acessibilidade (3,8), navegação (3,7), interactividade dos cursos (3,4), bem como a qualidade 
dos conteúdos (3,5) e estrutura do curso (3,4). Destacamos como aspectos a melhorar, a necessidade de 
um maior número de exemplos, de documentos de apoio e de ferramentas úteis para a compreensão dos 
conteúdos. 

Avaliação da eficácia (após 6 meses)

Os cursos para os membros efectivos visam contribuir para a formação contínua dos seus membros e 
pretendem responder diariamente às necessidades e expectativas dos Psicólogos e à evolução do mercado 
de trabalho. 

A avaliação de impacto, realizada após 6 meses da conclusão do curso pretende aferir se o(s) curso(s) re-
alizado(s) cumpriram os objectivos definidos e se considera que o(s) mesmo(s) contribuiu para a eficácia 
do seu desempenho profissional.

Os resultados evidenciam que a formação profissional, uma função central na missão da OPP, é para os 
membros um elemento promotor do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Os cursos foram perce-
cionados como tendo ido bastante (55%) e totalmente (33%) ao encontro das necessidades sentidas 
pelos membros, e como tendo sido bastante (47%) e totalmente aplicáveis (32%) aos respectivos 
contextos profissionais. 

O programa Valorizar.me revelou-se, em 2018, um investimento decisivo dos seus membros para um ex-
celente desempenho sua actividade profissional.
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Por fim, de entre várias iniciativas de divulgação e promoção do 
programa Valorizar.me (Dia do Psicólogo, Mailings, Revista Psis21, 
newsletter PSI, presença em eventos internos e externos, entre ou-
tras), salientamos a participação da Formação Valorizar.me no 4º 
Congresso da OPP, com a dinamização de 3 Painéis Valorizar.me, 
estruturados por área de Acreditação/ Especialidade, onde cada 
autor dos diferentes cursos Valorizar.me, foi convidado a apresen-
tar o curso desenvolvido: objectivos gerais e específicos, metodolo-
gia pedagógica e de avaliação, entre outros aspectos. Ao longo do 
congresso a área da Formação também dinamizou um Quizz, em 
que ao longo dos 4 dias do Congresso desafiámos os Psicólogos 
a responder a várias questões sobre a História da OPP, dos Con-
gressos OPP e da Psicologia em Portugal, que teve como prémio 
uma inscrição gratuita no Valorizar.me. A Formação marcou ainda 
presença diária, com um stand de promoção da formação Valorizar.
me, bem como de apoio ao membro em todas as suas questões.  
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Empregabilidade

No âmbito da promoção da empregabilidade como 
parte do ciclo de desenvolvimento profissional 
dos Psicólogos, reafirmou e reforçou, em 2018, a 
coesão das medidas de empregabilidade ao longo 
de toda a vida profissional dos Psicólogos, me-
lhorando assim a qualidade dos apoios prestados, 
e criando um fio condutor entre as várias fases 
de carreira dos Psicólogos. Estas iniciativas en-
quadram-se nos eixos estratégicos da OPP: “Me-
lhorar o bem-estar dos cidadãos aumentando a 
acessibilidade aos serviços prestados por psicólo-
gos”, “Valorizar a profissão melhorando as condi-
ções do seu exercício”, e “Alcançar um serviço de 
excelência e proximidade aos psicólogos”.

2018 foi, também, palco de ajustamento das equi-
pas por forma a ir ao encontro de uma lógica de 
intervenção transversal em todo o ciclo de Desen-
volvimento Profissional do Psicólogo. Estes aper-
feiçoamentos motivaram um grande investimento 
na formação de uma equipa de Desenvolvimento 
Profissional bem como na melhoria de procedi-
mentos e, consequentemente, ajustamentos ao 
planeamento das iniciativas de empregabilidade. 

Programas de Empregabilidade 

O exercício profissional dos Psicólogos é uma das 
matrizes da identidade dos Psicólogos, pelo que o 
investimento na promoção da empregabilidade e no 
apoio à gestão de carreira e desenvolvimento pro-
fissional é uma das prioridades assumidas no eixo.

Neste âmbito, existem dois programas de empre-
gabilidade OPP – Projecta-te: Constrói a tua Car-
reira Profissional (“Projecta-te”) e Espaço OPP: 
Desenvolvimento Profissional (“EODP”) –, que 
funcionam de modo autónomo mas que poderão 

ser complementares, consoante as necessidades 
de empregabilidade de cada membro que procura 
estas medidas. Qualquer membro efectivo da OPP 
pôde inscrever-se e frequentar estes programas 
que funcionaram em regime gratuito.

Manteve-se a estrutura dos programas, já testada 
e verificados os seus resultados positivos, privile-
gia-se a proximidade na identificação das neces-
sidades de empregabilidade do/a Psicólogo/a, de 
modo a apoiar a inserção no programa de empre-
gabilidade que melhor der resposta aos objectivos 
e expectativas de cada participante. 

Durante 2018 foram recebidas 254 inscrições dis-
tribuídas por todo o país, superando o planeado.

Distribuição de frequência e 
percentagem das inscrições nos 
programas de empregabilidade

TOTAL INSCRIÇÕES 
NOS PROGRAMAS DE 

EMPREGABILIDADE

% DO TOTAL DE 
INSCRIÇÕES

NORTE 113 44

CENTRO 48 19

SUL 87 34

AÇORES 2 1

MADEIRA 4 2

TOTAL 254 100
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A situação face ao emprego dos inscritos nestes programas de em-
pregabilidade distribui-se por várias situações, onde aproximada-
mente 50% dos inscritos encontram-se a trabalhar por conta própria 
ou por conta de outrém. Na opção “Outro”, seleccionada por 15% 
dos inscritos, são relatadas diversas situações de emprego em tempo 
parcial, frequência de medidas de estímulo ao emprego do IEFP, e 
algumas situações de trabalho precário ou fora da Psicologia.

Distribuição percentual da situação face ao 
emprego dos inscritos nos programas de 
empregabilidade

SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO PERCENTAGEM 
DE INSCRITOS

DESEMPREGADO HÁ MAIS DE UM ANO (DLD) 8%

DESEMPREGADO HÁ MENOS DE 1 ANO (NÃO 
DLD) 20%

À PROCURA DO PRIMEIRO EMPREGO 8%

EMPREGADO POR CONTA PRÓPRIA 20%

EMPREGADO POR CONTA DE OUTREM 29%

OUTRO 15%

Durante o ano realizaram-se 161 sessões de Acolhimento, Informa-
ção, Diagnóstico e Encaminhamento (AIDE).

Distribuição da frequência das sessões 
de AIDE por região

 SESSÕES DE AIDE 
REALIZADAS

NORTE 58

CENTRO 32

SUL 71

AÇORES 0

MADEIRA 0

TOTAL 161
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Após frequência da sessão de AIDE, os partici-
pantes integram um dos programas: ou o Projec-
ta-te, ou o EODP.

O número de edições de ambos os programas 
permitiu disponibilizar um total de 130 vagas 
(pressupondo 10 participantes por grupo). Nes-
tes grupos houve um total de 124 participantes, 
o que garantiu uma taxa de ocupação de 95%.
Obteve-se uma execução de 100% dos grupos de
programas de empregabilidade planeados.

Ocupação das Vagas disponibilizadas 
em Programas de Empregabilidade 
(por região e no conjunto, a nível 
nacional)

VAGAS 
DISPONIBILIZADAS

VAGAS 
OCUPADAS

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 
DE VAGAS

NORTE 50 41 82%

CENTRO 30 29 97%

SUL 50 54 108%

NACIONAL 130 124 95%

No que concerne à Bolsa de Consultores de Em-
pregabilidade, em 2018 foi renovado o anúncio 
para recrutamento foram recebidas 57 novas can-
didaturas. Estiveram activos 21 consultores em 
Bolsa, tendo sido integrados 5 novos consultores, 
face às necessidades identificadas. Assim, indo 
ao encontro do estipulado no início de 2018 refor-
çou-se e diversificou-se a bolsa de consultores de 
empregabilidade, tendo lugar algumas acções de 
melhoria ao processo de selecção anteriormente 
renovado.

PROJECTA-TE

O Projecta-te é um programa que se destina a no-
vos membros efectivos, que numa fase inicial da 
sua carreira sintam necessidade de desenvolver 
competências de empregabilidade e ter apoio na 
construção do seu plano de desenvolvimento de 
carreira. 

O Projecta-te desenrola-se ao longo de um mí-
nimo de 9 sessões, das quais 5 são em grupo e 
as restantes 4 individuais. Ao longo do proces-
so, que decorre ao longo de cerca de três meses, 
os participantes recebem apoio dos técnicos de 
empregabilidade OPP, bem como de consultores 
especializados.
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Etapas do Projecta-te

ETAPAS SESSÕES OBJECTIVO RESPONSÁVEIS CARGA TIPO

REFLECTIR

REFLECTIR 1 (R1): 
AUTOCONHECIMENTO E 
MERCADO DE TRABALHO

AUMENTAR O 
AUTOCONHECIMENTO, 
E O CONHECIMENTO DO MERCADO 
DE TRABALHO

CONSULTOR 
PRINCIPAL 2 GRUPO

REFLECTIR 2 (R2): CONTEXTOS 
DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 
EM PSICOLOGIA

AUMENTAR O CONHECIMENTO 
ACERCA DOS CONTEXTOS 
PROFISSIONAIS DE INTERVENÇÃO 
EM PSICOLOGIA

CONSULTOR 
COMPLEMENTAR 2 GRUPO

REFLECTIR 3 (R3): CONCLUSÕES PREENCHER O CAPÍTULO 
REFLECTIR DO PDC

CONSULTOR 
PRINCIPAL 1 IND.

PLANEAR

PLANEAR 1 (P1): OBJECTIVOS 
E PLANO DE ACÇÃO

ORIENTAR PARA A ESTIPULAÇÃO 
DE OBJECTIVOS E PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UM PLANO 
DE ACÇÃO, TENDO POR BASE 
AS CONCLUSÕES DA FASE DE 
REFLEXÃO.

CONSULTOR 
PRINCIPAL 2 GRUPO

 PLANEAR 2 (P2): CONCLUSÕES PREENCHER O CAPÍTULO 
PLANEAR DO PDC

 CONSULTOR 
PRINCIPAL 1 IND.

AGIR

 AGIR 1 (A1): FERRAMENTAS 
PARA A EMPREGABILIDADE  
- IMAGEM

DOTAR OS PSICÓLOGOS 
PARTICIPANTES DE 
COMPETÊNCIAS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS 
DE EMPREGABILIDADE LIGADAS 
À IMAGEM PROFISSIONAL, 
AJUSTADAS À SUA REALIDADE / 
CARACTERÍSTICAS

CONSULTOR 
COMPLEMENTAR 2 GRUPO

AGIR 2 (A2): FERRAMENTAS 
PARA A EMPREGABILIDADE E 
EMPREENDEDORISMO 
- COMUNICAÇÃO

DOTAR OS PSICÓLOGOS 
PARTICIPANTES DE 
COMPETÊNCIAS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS 
DE EMPREGABLIDADE LIGADAS À 
COMUNICAÇÃO 
PROFISSIONAL, AJUSTADAS À SUA 
REALIDADE / CARACTERÍSTICAS 

CONSULTOR 
COMPLEMENTAR 2 GRUPO

AVALIAR

AVALIAR 1 (AV.1): BALANÇO 
DO PDC

ANALISAR A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE ACÇÃO E REALIZAR OS 
REAJUSTAMENTOS NECESSÁRIOS 
AO MESMO

CONSULTOR 
PRINCIPAL 1 IND.

AVALIAR 2 (AV.2): BALANÇO/
FOLLOW-UP

ANALISAR A 
OPERACIONALIZAÇÃO 
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL.

TÉCNICO OPP 1 IND.
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Este programa permite aos Psicólogos participantes desenvolver um Plano de Desenvolvimento de Car-
reira (PDC) e, consequentemente:

› Ficarem mais conscientes das competências que têm;
› Identificarem as competências que necessitam de desenvolver;
› Focarem-se em opções de carreira concretas e objectivas;
› Passarem uma imagem profissional mais fiel e adequada aos seus objectivos;
› Descobrirem o que querem atingir e como o atingir;
› Sentirem-se mais independentes, confiantes e em controlo do seu futuro;
› Desenvolverem mecanismos e estratégias para a empregabilidade e o empreendedorismo

Em 2018 iniciaram-se 6 grupos do Projecta-te: 3 no Norte, 2 no Sul e 1 no Centro. 

Nº de grupos Projecta-te e participantes por sessão, por região

GRUPOS 
PROJECTA-TE R1 R2 R3 P1 P2 A1 A2 AV1 BALANÇO 

PROJECTA-TE

NORTE 3 25 25 25 25 24 22 20 20 8

CENTRO 1 12 12 10 11 11 10 9 9 9

SUL 2 21 18 20 20 19 17 15 15 25

6 58 55 55 56 54 49 44 44 42

Em termos de impacto e satisfação, podemos verificar que existe a percepção de um contributo da partici-
pação no “Projecta-te” na melhoria nas estratégias e competências de desenvolvimento de carreira, o que 
em alguns casos se traduz em mudanças concretas na vida profissional.

Resposta dos participantes “Projecta-te” à questão "Existiu alguma alteração 
na sua situação profissional desde que iniciou a sua participação neste 
programa?" [é possível seleccionar várias respostas]

SIM, INICIEI A IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
PROJECTO 29%

SIM, REENTREI NO MERCADO DE TRABALHO 17%

SIM, MUDEI DE EMPREGO (MESMA ÁREA) 13%

SIM, CRIEI O PRÓPRIO EMPREGO 13%

SIM, MUDEI DE EMPREGO (NOUTRA ÁREA, 
RECONVERSÃO PROFISSIONAL) 8%

NÃO 29%
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OUTROS (ESPECIFIQUE)

17%

INICIEI-ME NO MERCADO DE TRABALHO APÓS ESTÁGIO 
OPP

PERMITIU-ME PERCEBER O QUE QUERO E O QUE NÃO 
QUERO FAZER E COLOCAR EM PRÁTICAS ALGUMAS IDEIAS 
AO ELABORAR PROJETOS PESSOAIS PARA IMPLEMENTAR 
NA ÁREA DA CONSULTORIA EM PSICOLOGIA

CONSEGUI CONCILIAR O EMPREGO A TEMPO PARCIAL NA 
ÁREA DA PSICOLOGIA, COM OUTRO EMPREGO A TEMPO 
PARCIAL TAMBÉM NA ÁREA DA PSICOLOGIA.

ESTOU A CRIAR O MEU PRÓPRIO EMPREGO

Verifica-se ainda que 100% dos participantes estão satisfeitos com o programa “Projecta-te” (o que 
supera os 96% de 2017), 94% consideram que este correspondeu às suas expectativas e 80% consideram 
que os objectivos propostos foram alcançados.

Avaliação Média Global de todas as Sessões Projecta-te 

SATISFAÇÃO CORRESPONDEU 
ÀS EXPECTATIVAS UTILIDADE DURAÇÃO COND. FÍSICAS CONTEÚDOS APLICABILIDADE

4,5 4,4 4,6 4,3 4,4 4,5 4,6

(escala de 1 “Nada Satisfeito” a 5 “Totalmente Satisfeito”)

Avaliação Média por tipo de Sessão Projecta-te

SESSÕES SATISFAÇÃO CORRESPONDEU 
ÀS EXPECTATIVAS UTILIDADE DURAÇÃO COND. 

FÍSICAS CONTEÚDOS APLICABILIDADE

AIDE 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5

R1 4,2 4 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2

R2 4,3 4,2 4,4 4,2 4 4,4 4,4

R3 4,6 4,4 4,7 4,4 4,6 4,6 4,6

P1 4,6 4,3 4,5 4,4 4,4 4,5 4,7

P2 4,5 4,5 4,6 4,4 4,7 4,6 4,6

A1 4,5 4,4 4,6 3,9 4,4 4,5 4,7

A2 4,4 4,3 4,7 3,5 4,2 4,4 4,7

AV.1 4,8 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,7

AV.2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8

 (escala de 1 “Nada Satisfeito” a 5 “Totalmente Satisfeito”)
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ESPAÇO OPP: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

O Espaço OPP (EODP) destina-se a todos os Membros Efectivos, independentemente da sua situação pro-
fissional, que procurem potenciar a sua empregabilidade para a (re)integração profissional, (re)equacionar 
o percurso de carreira, transformar as ideias em projectos ou criação do próprio emprego.

O EODP, criado e implementado desde 2014, teve continuidade da sua actividade em 2018 com melhorias 
ao processo no sentido de aumentar a efectividade do impacto desta intervenção e melhor aferir o envol-
vimento do participante, apoiar o cumprimento do plano individual, estimular a motivação do mesmo para 
avançar com as suas acções, e apoiar uma eventual redefinição de objectivos. 

O EODP desenrola-se tendo em conta as seguintes valências:

 › Tutorias individuais com técnicos de empregabilidade OPP (AIDE e de Balanço)
 › Consultorias em grupo
 › Marketing Pessoal e Profissional (MPP)
 › Áreas Emergentes da Psicologia (AEP)
 › Plano e Modelo de Negócios (PMN)
 › Coaching para a Carreira (CC)
 › Consultoria Individual com consultores especializados (CE)

Em 2018 iniciaram-se 7 grupos EODP, tendo havido 2 na região Norte, 2 na região Centro, e 3 na região Sul. 

Nº de grupos EODP e participantes por sessão, por região

 Grupos 
EODP MPP AEP PMN CC CE1 CE2 Balanço 

EODP

Norte 2 14 18 14 18 5 0 21

Centro 2 15 18 17 16 3 0 9

Sul 3 31 25 30 26 3 0 26

 7 60 61 61 60 11 0 56

Em termos de impacto e satisfação, podemos verificar que existe a percepção de um contributo da parti-
cipação no EODP na melhoria do desenvolvimento de carreira, o que em alguns casos se traduz em mu-
danças concretas na vida profissional. 

87% dos participantes no EODP consideram que a sua participação neste programa contribuiu para uma 
mudança de situação de profissional. Por exemplo, 38% dos participantes após estarem a frequentar o 
EODP iniciaram a implementação de um projecto profissional.
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Resposta dos participantes EODP à questão "Existiu alguma alteração na sua 
situação profissional desde que iniciou a sua participação neste programa?" [é 
possível seleccionar várias respostas]

SIM, INICIEI A IMPLEMENTAÇÃO DE 
UM PROJECTO 38%

SIM, REENTREI NO MERCADO DE TRABA-
LHO 19%

SIM, MUDEI DE EMPREGO (MESMA ÁREA) 6%

SIM, CRIEI O PRÓPRIO EMPREGO 6%

SIM, MUDEI DE EMPREGO (NOUTRA ÁREA, 
RECONVERSÃO PROFISSIONAL) 0

NÃO 25%

OUTROS (ESPECIFIQUE)

25%

FUI "PROMOVIDA" NO MEU LOCAL DE TRABALHO

DESENVOLVI PROJETOS PESSOAIS COM A FINALIDADE DE 
OS IMPLEMENTAR NUM FUTURO MUITO PRÓXIMO

MELHOREI AS MINHAS COMPETÊNCIAS DE PROCURA ACTIVA 
DE EMPREGO

MODIFIQUEI AS ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS A UTILIZAR 
NA ELABORAÇÃO DO MEU PLANO DE MARKETING PESSOAL 

E PROFISSIONAL.

Verifica-se ainda que 100% dos participantes estão satisfeitos com o programa EODP, 94% consideram que 
este correspondeu às suas expectativas e 80% consideram que os objectivos propostos foram alcançados.

Avaliação Média Global de Todas as Sessões EODP (escala de 1 “Nada Satisfeito” 
a 5 “Totalmente Satisfeito”)

SATISFAÇÃO CORRESPONDEU 
ÀS EXPECTATIVAS

UTILIDADE DURAÇÃO COND. FÍSICAS CONTEÚDOS APLICABILIDADE

4,4 4,2 4,4 3,8 4,5 4,4 4,5
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Avaliação média por sessão EODP

SESSÕES SATISFAÇÃO CORRESPONDEU 
ÀS EXPECTATIVAS UTILIDADE DURAÇÃO COND. 

FÍSICAS CONTEÚDOS APLICABILIDADE

AIDE 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,8

MPP 4,3 4,1 4,3 3,7 4,4 4,2 4,4

AEP 4,2 4 4 4 4,5 4,3 4,3

PMN 4,1 3,6 4,2 2,8 4,5 4,1 4,3

CC 4,5 4,2 4,5 3,5 4,5 4,5 4,6

BALANÇO 4,6 4,4 4,7 4,3 4,2 4,6 4,6

CE1 4,7 4,8 4,9 4,4 4,5 4,7 4,8

(escala de 1 “Nada Satisfeito” a 5 “Totalmente Satisfeito”)

Os participantes no EODP que estejam numa situação de desemprego puderam usufruir de um crédito 
de 100€ a descontar em formação e/ou eventos promovidos pela OPP. Em 2018 houve 24 participantes 
a quem lhes foi atribuído o crédito EODP (das quais 6 da região Norte, 14 da região Sul, e 4 da região 
Centro). Este crédito de formação permitiu que, este ano 15 Psicólogos frequentassem 20 edições de 11 
cursos Valorizar.Me.

FÓRUNS DE EMPREGABILIDADE

Os Fóruns de Empregabilidade, actividade que teve início em 2017, em 2018 tiveram continuidade.

Cada Ciclo tem como tema uma área da Psi-
cologia, nas suas áreas de especialidade, e 
são trabalhadas várias temáticas de empre-
gabilidade relacionadas com essa área/espe-
cialidade profissional. 

Em cada fórum trabalham-se questões de empregabilidade, associadas a uma Especialidade, relacionadas 
com uma das seguintes temáticas: 

1) Marketing e Promoção Profissional do Psicólogo; 
2) Áreas Emergentes e Tendências de Mercado; 
3) Percursos de Carreira e Exemplos Profissionais.

Em 2018 decorreram no total 18 fóruns de empregabilidade, com 8 diferentes temáticas, nas regiões Norte, 
Centro e Sul. No total houve cerca de 291 Psicólogos presentes nestes Fóruns.
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CICLOS DE FÓRUNS Nº DE FÓRUNS

DRN

PSICOLOGIA VOCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 3

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 3

DRC PSICOLOGIA DA SAÚDE OCUPACIONAL 3

DRS

COACHING PSICOLÓGICO 3

NEUROPSICOLOGIA 3

4º CONGRESSO OPP

PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE 1

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 1

PSICOLOGIA DO TRABALHO, SOCIAL E ORGANIZAÇÕES 1

TOTAL 18

A satisfação dos participantes é muito positiva (80% concorda ou concorda totalmente que se sente satisfeito 
com o(s) Fóruns em que participou) e os conteúdos destas iniciativas são considerados pelos participantes 
úteis (83% concorda ou concorda totalmente que o(s) Fóruns em que participou são úteis) e com aplicabilida-
de (80% concorda ou concorda totalmente que o(s) Fóruns em que participou têm aplicabilidade). Os Fóruns 
de Empregabilidade constituíram uma iniciativa sustentável, tendo tido um rendimento líquido.

BOLSA DE EMPREGO

A Bolsa de Emprego, plataforma de congregação de 
oportunidades profissionais para Psicólogos, exis-
te desde 2014. Disponibiliza anúncios de emprego 
estágios profissionais e outras oportunidades para 
Psicólogos, partindo dos interesses manifesta-
dos pelas entidades empregadoras, bem como de 
uma prospecção do mercado de trabalho, incluin-
do ofertas que se revelem interessantes para os 
membros. Trata-se de uma plataforma de empre-
go, ajustada às necessidades dos candidatos e das 
entidades empregadoras. A Plataforma da Bolsa de 
Emprego pode ser permanentemente acedida por 
todos os membros OPP registados. Actualmente 
há 5969 membros registados na plataforma, dos 
quais 2828 referem estar desempregados.

Em 2018 foram produzidas e enviadas um total 
de 46 newsletters semanais da Bolsa de Emprego 
para 5362 subscritores. 

Neste ano, registou-se um aumento na actividade 
da Bolsa de Emprego, tendo havido um acréscimo 
de 86% de entidades registadasO, resultado de 
uma maior proximidade com as entidades empre-
gadoras e com as entidades que integram Psicó-
logos Júnior, e um acréscimo de 47% na quan-
tidade de ofertas inseridas. Investiu-se ainda na 
colocação de mais ofertas de ano profissional jú-
nior (mais 18% face às inseridas em 2017). Dados 
de Registo e Publicação de Ofertas na Bolsa de 
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Emprego em 2018 e diferença percentual positiva face a 2017 

2017 2018 DIFERENÇA PERCENTUAL POSITIVA 
DOS DADOS DE 2018 FACE A 2017

ENTIDADES REGISTADAS (NO ANO) 443 822 86%

CANDIDATOS REGISTADOS (TOTAL) 5321 5969 12%

TOTAL DE OFERTAS INSERIDAS (NO ANO) 862 1265 47%

OFERTAS EMPREGO 744 1126 51%

OFERTAS ESTÁGIO 118 139 18%

As ofertas publicadas estão maioritariamente as-
sociadas ao distrito de Lisboa (359) e ao distrito 
do Porto (211). As ofertas identificadas com “N/A” 
(98) correspondem a ofertas do estrangeiro, sem 
região identificada ou com vagas para várias zo-
nas do país.

Ofertas publicadas em 2018, 
por distrito

AVEIRO 60

BEJA 14

BRAGA 66

BRAGANÇA 23

CASTELO BRANCO 19

COIMBRA 90

ÉVORA 20

FARO 54

GUARDA 14

LEIRIA 48

LISBOA 359

PORTALEGRE 12

PORTO 211

MADEIRA 6

N/A 98

TOTAL 996

Relativamente à satisfação dos membros face à Bol-
sa de Emprego e respectiva newsletter, salienta-se:

 › Plataforma da Bolsa de Emprego: os mem-
bros estão globalmente satisfeitos com a 
plataforma (71% com classificam com 4 e 5, 
numa escala entre 1 = Nada satisfeito a 5 = 
Muito satisfeito);

 › Newsletter: os membros estão globalmente 
satisfeitos com a newsletter, com a frequên-
cia de envio semanal (77% com classificam 
com 4 e 5, numa escala entre 1 = Nada satis-
feito a 5 = Muito satisfeito) e com as ofertas 
publicadas.

Em termos de divulgação desta plataforma e 
acessibilidade pelos membros, verificamos que 
quase 90% dos membros inquiridos sabem da 
sua existência. 
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ENCONTRO NACIONAL DE 
EMPREGABILIDADE

A 12 de Setembro decorreu o 4º Encontro Nacional de 
Empregabilidade, no Fórum Braga. O evento, teve nes-
ta edição o tema “Criar Projectos Profissionais em 
Psicologia – Passar da Ideia à Realidade”, e revelou 
ser um espaço para desenvolver, criar e consolidar co-
nhecimentos úteis sobre a temática da empregabilidade 
e gestão de carreira dos Psicólogos, bem como para a 
Intervenção Psicológica Vocacional. 

Neste evento, de carácter nacional, visou-se elevar o 
potencial de networking, facilitando aos membros parti-
cipantes a criação de contactos e relação 
entre Psicólogos e com profissionais de 
outras áreas, promovendo assim a sua (re)
integração, enquanto Psicólogo, no mercado 
de trabalho.

Ainda neste Encontro Nacional de Em-
pregabilidade, integrou-se o Prémio Ano 
Profissional Júnior. Este Prémio vem ao 
encontro do compromisso de estimular e 
promover o reconhecimento das boas prá-
ticas, destacando projectos de mérito, pre-
miando-as e divulgando-as.

Para além do programa de comunicações e mesas re-
dondas, o espaço de coffee-break dispôs de actividades 
e espaços promotores de dinâmicas de networking entre 
os participantes e valorização profissional, tais como o 
Espaço Empregabilidade com stand de Fotografia Pro-
fissional e Live-poll.

Neste evento estiveram presentes mais de 
250 de participantes, tendo-se esgotado 

todas as inscrições disponíveis.
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A PSICOLOGIA EM NÚMEROS: 
OBSERVATÓRIO DA PROFISSÃO

Esta plataforma insere-se no âmbito do desenvol-
vimento de suportes de apoio à pesquisa, gestão e 
difusão da informação, disponibilizados pela OPP 
aos seus membros. É uma estrutura que procu-
ra sistematizar um conjunto de dados estatísticos 
recolhidos sobre a realidade da profissão, a nível 
nacional, através da análise de informação quali-
tativa e quantitativa que constitua um factor im-
portante para a tomada de decisão, assim como 
uma fonte de informação estruturada para con-
sulta do público em geral.

Constitui, por isso, mais um instrumento que re-
força o cumprimento de um dos quatro eixos es-
tratégicos orientadores do mandato 2017-2020 
da Direcção da OPP: «Valorizar a profissão me-
lhorando as condições do seu exercício».

Pretende-se, assim, um mapeamento o mais rigo-
roso possível sobre a distribuição dos Psicólogos 
nos vários âmbitos de actuação e o seu percurso 
profissional. 

Este investimento visa identificar as necessidades 
de Psicólogos no mercado de trabalho. Conhecen-
do melhor onde os Psicólogos trabalham, que tipo 
de intervenção psicológica realizam e com que 
constrangimentos contextuais se deparam, alme-
ja-se identificar oportunidades profissionais exis-
tentes e assim expandir o mercado de trabalho 
dos Psicólogos. 

Foram actividades da nova plataforma ao longo 
de 2018: 

 › Desenvolvimento e conclusão da nova plata-
forma de informação estatística: A Psicologia 
em números: observatório da profissão preven-
do-se o seu lançamento no primeiro trimestre 
de 2019;

 › Recolha de dados junto do IEFP;

 › Actualização do histórico de diplomados, 
em Psicologia, no ensino superior público e 
privado;

 › Recolha do número de vagas e colocações, 
em Psicologia, no ensino superior público e 
privado;

 › Actualização da produção científica dos 
Centros de Investigação das Instituições de 
ensino superior com formação em Psicologia 
e respectivo investimento da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia no âmbito da Investiga-
ção na área;

 › Recolha de novos índices e respectivos da-
dos no âmbito da actuação dos Psicólogos em 
diferentes contextos;

 › Recolha dos dados sobre a distribuição dos 
Psicólogos a desempenhar funções nos vá-
rios serviços da RESAPES - Rede de Servi-
ços de Aconselhamento Psicológico no Ensi-
no Superior;

 › Organização do 2.º Censo da OPP - O Censo 
constitui uma fonte de informação relevante, 
para todos os que pretendam iniciar ou alterar 
o seu percurso profissional no campo da Psi-
cologia, assim como para decisores políticos, 
académicos e público em geral. 
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MEDIDAS PARA A EMPREGABILIDADE 
DE CONTEXTO

Para além das já identificadas iniciativas de Empregabilidade, o ano 
de 2018 foi um ano de continuidade no investimento no Programa 
de Desenvolvimento de Oportunidades Profissionais Regionais e 
eventos de Networking.

Num forte compromisso com as Direcções das Delegações Regio-
nais OPP, deram-se passos importantes na aproximação regional às 
entidades que empregam ou utilizam os serviços da psicologia ou 
com potencial empregador de Psicólogos. Este investimento resulta 
numa maior sensibilização das entidades a nível regional para os di-
ferentes papéis que os Psicólogos podem desempenhar. Alguns dos 
passos dados foram realizados através da realização de reuniões, 
visitas e encontros de carácter estratégico e de proximidade. 

Outras Actividades

 › Autoria do curso de formação de curta duração em formato 
e-learning “Marketing Pessoal e Profissional”

 › O curso, com 4 módulos (1 – Ser Psicólogo Hoje; 2 – Constru-
ção da Identidade Profissional; 3 – Recursos e Ferramentas na 
Promoção da Imagem do Psicólogo; 4 – Avaliação do Curso) e 
12 capítulos, foi um projecto desenvolvido em 2018. Os conte-
údos do mesmo pretendem ser um recurso adicional para os 
Psicólogos desenvolverem ferramentas de marketing e promo-
ção profissional.

 › A 1ª edição do curso, frequentada por 50 formandos, que ava-
liaram os conteúdos do mesmo de forma bastante positiva: 
94% dos formandos concordam que “Os conteúdos foram de 
qualidade” e que “A exemplificação, os exercícios e ilustrações 
foram importantes para a compreensão e consolidação de co-
nhecimentos”, e 91% concorda que “Os documentos de apoio 
foram instrumentos úteis para a compreensão dos conteúdos”.

 › Inclusão das iniciativas de Empregabilidade no âmbito do Sis-
tema de Gestão da Qualidade, com auditoria interna e externa

 › Recolha regular e estruturada de indicadores de actividade e 
levantamento de dados para futura inclusão num sistema de 
Business Intelligence
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 › Implementação de um novo sistema de avaliação dos programas 
de empregabilidade

 › Criação e implementação de procedimentos internos de controlo 
de qualidade e controlo financeiro

 › Apresentação das iniciativas de empregabilidade a elementos de 
Associações de Psicologia estrangeiras (American Psychologists 
Association e British Psychology Society)

 › Preparação de uma nova newsletter da Bolsa de Emprego e do 
Desenvolvimento Profissional, a lançar em 2019

 › Participação no 4º Congresso OPP com 4 Mentorias de Empre-
gabilidade e um Stand

 › Adequação de procedimentos para cumprimento do RGPD
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Gestão de espaço e 
equipamentos

A Gestão de Espaços e Equipamentos (GEE)  tem a responsabilidade 
da gestão e manutenção do património da OPP em território nacional. 
Essa gestão obriga a uma forte articulação com todos os clientes inter-
nos e parceiros de negócio ou fornecedores. Tendo em conta as carac-
terísticas de transversalidade que representa, a GEE assegura a coor-
denação operacional integrada em varias áreas , procurando promover 
sinergias com vista à concretização integrada das políticas da Direcção 
com incidência directa ou indirecta nessa gestão, materializando na 
sua missão e atribuições, o apoio à definição, execução e avaliação do 
programa definido.
 
Neste âmbito a GEE tem por missão a execução de uma política inteli-
gente de optimização de recursos  e descentralizada para incluir nessa 
gestão todas as Delegações Regionais, em estreita colaboração com a 
Sede, designadamente através de visitas periódicas .
 
Com o objectivo de alcançar a sua missão, GEE tem como atribuições 
em geral:
 
 › Promover a formação e a qualificação dos quadros necessários ao 

exercício das MAP (Medidas de autoprotecção). Tem igualmente à 
sua responsabilidade a Segurança e Saúde (SST) dos Colaborado-
res da OPP, acompanhando e gerindo todos os temas ligados aos 
acidentes de trabalho)

 › Assegurar a realização de acções de informação e sensibilização, 
no âmbito da SST

 › Assegurar a articulação horizontal entre parceiros e os diferentes 
Departamentos OPP 

 › Promover a aplicação e “monitorizar”, directamente ou indirecta-
mente através de pessoas ou entidades qualificadas, o cumprimen-
to das leis, regulamentos, normas e requisitos técnicos, aplicáveis 
no âmbito das suas atribuições em matéria de SST.

 › Articulação com a CNPD (Comissão Nacional Protecção de Dados) 
 › Gerir, administrar e conservar as infraestruturas da OPP ou outras 

que lhe sejam afectas
 › Promover a divulgação dos espaços da OPP para cedência e aluguer
 › Apoiar a execução de planos de construção, beneficiação, amplia-

ção e recuperação de infraestruturas, bem como pronunciar-se 
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sobre as normas relativas a condições técnicas e de segurança, 
construção e licenciamento como representante do Dono de Obra

 › Propor e aplicar medidas preventivas no âmbito da política am-
biental, promovendo acções de sensibilização e aconselhamento

 › Promover a implementação de programas destinados a respon-
der às necessidades e especificidade da actividade da OPP

 › Gestão dos benefícios e Protocolos
 › Gestão e captação de publicidade  

 
Na prossecução da sua missão, visão e atribuições, a GEE orienta a 
sua acção por um conjunto de valores que promovem as boas práti-
cas e os bons comportamentos organizacionais, tais como trabalho de 
equipa, qualidade, orientação para os resultados e inovação, aliados a 
valores transversais como o espírito de missão, através da valoriza-
ção da lealdade e do esforço individual e de equipa.
 
O ano de 2018 trouxe outros desafios. A GEE interveio em todos os 
processos de reestruturação que implicaram redução de custos asso-
ciados à manutenção da Sede e Delegações, defendendo a utilização 
de mecanismos que, neste contexto, melhor salvaguardem os inte-
resses da OPP. Esta articulação acontece com todas as Delegações 
Regionais e suas Direcções. Em ano de congresso, houve também 
uma forte participação da GEE no Congresso da OPP, nomeadamen-
te nas suas actividades, na captação de apoios e na divulgação dos 
benefícios OPP. Fruto de medidas já aplicadas, é visível uma redução 
dos custos operacionais e uma gestão mais inteligente dos recursos 
disponíveis. Procuramos alternativas e inovamos na gestão e controlo 
de meios, procurando parceiros mais competitivos. Renovamos e au-
mentamos a oferta de bebidas quentes, snacks e refeições ligeiras na 
copa na Sede sem custos para a OPP. Estabelecemos uma parceria 
estratégica com a Junta de Freguesia das Avenidas Novas. Reduzi-
mos os custos associados à formação OPP (aluguer de espaços), 
através de protocolos com diversas entidades.  Promovemos diversas 
campanhas (internas) de sensibilização com o lema “Juntos fazemos 
Melhor!” que visa demostrar como podemos ter uma atitude mais 
“verde”, reduzindo a nossa pegada ecológica e reduzindo o desper-
diço. Eliminamos a utilização do plástico na Sede em 2018 e distri-
buímos por todos os colaboradores da OPP uma “Fill Forever”, uma 
garrafa 100% nacional, inovadora, reutilizável, ecológica e funcional 
na sua utilização, concebida para receber e transportar a água da 
torneira. 2018 trouxe igualmente a concretização das obras de recu-
peração da fachada tardoz do edifício onde se localiza a sede da OPP.
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Serviços Administrativos e Apoio 
ao membro (SAAM)

Os SAAM são uma das maiores equipas da OPP, contando com 12 profis-
sionais distribuídos entre a sua sede e delegações regionais.

Tem entre as suas principais responsabilidades assegurar a primeira linha 
de atendimento presencial e telefónico, a análise de todos os processos de 
candidatura de novos membros (análise documental e verificação de habi-
litações académicas), toda a cadeia logística e administrativa relacionada 
com a atribuição e emissão de cédulas profissionais e a gestão de pedidos 
de mudança de estado por parte dos membros – suspensões de inscrição, 
passagem a membro correspondente, etc…

Para além destas tarefas que são revestidas de maior visibilidade externa, 
os SAAM têm também um papel vital enquanto departamento que pres-
ta suporte às restantes áreas, é a equipa responsável por assegurar o 
controlo, registo e arquivo de toda a correspondência que entra ou sai 
da instituição, tal incluí actividades como a expedição de vinhetas, livros, 
declarações ou diplomas de especialidade. 

Asseguramos também todas as necessidades logísticas relacionadas com 
transportes urgentes ou envios que, quer devido à sua dimensão ou peso, 
necessitem de recurso a serviços de estafeta ou transitários – esta é uma 
tarefa essencial para o desenvolvimento de actividades tão diversas como 
a formação, Academia OPP ou eventos externos de maior dimensão tais 
como o congresso nacional.
Os profissionais dos SAAM nas delegações regionais também merecem 
especial destaque devido ao facto de conjugarem o trabalho de atendi-
mento ao público, com todo o suporte prestado às Direcções Regionais e 
à organização de todos os eventos e actividades locais.

Quanto às actividades desenvolvidas durante o ano de 2018, destacamos o 
impacto que a instalação e os desenvolvimentos da nova central telefónica 
teve no atendimento. Passámos de cerca de 42% de chamadas perdidas 
em 2016 para 24% em 2018. Esta nova solução veio resolver problemas 
estruturais que dificultavam a optimização dos recursos existentes. Ainda 
existe espaço para uma maior rentabilização desta solução tecnológica 
pelo que em 2019 contamos melhorar ainda mais este indicador e, como 
consequência, melhorar a qualidade global do serviço que prestamos.
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Foi também um ano atípico ao nível da produção de cédulas, produ-
zimos cerca de 8.955 cédulas profissionais, entre cédulas de mem-
bro efectivo e de membro estagiário/Psicólogo Júnior. Destas, cerca 
de 7.186 cédulas foram renovações, um valor que representa cerca 
de 38% de todos os membros efectivos (com inscrição activa) da 
OPP. Conjugar a quantidade elevada de cédulas produzidas com a 
realização do 4º Congresso OPP foi um desafio que exerceu uma 
pressão elevada junto do nosso departamento, no entanto, o desafio 
foi superado dado que conseguimos proceder à expedição de todas as 
cédulas dentro do prazo previsto.

Os SAAM marcaram a sua presença no 4º Congresso garantindo a 
gestão de áreas como o check-in do evento bem como das salas onde 
decorreram as apresentações científicas.

Ao longo do ano assistimos também a um aumento não previsto do nº 
de candidaturas à OPP, para tal contribuiu um fluxo superior ao registado 
nos anos anteriores quanto a pedidos de inscrição por parte de cidadãos 
estrangeiros. Passámos de um total de 744 processos analisados em 
2017 para 1.026 em 2018, um aumento na ordem dos 38%.

No seguimento de iniciativas que têm como finalidade a utilização 
mais racional de recursos e a diminuição da pegada ecológica da OPP, 
continuámos a redução do número de expedições via CTT optando, 
sempre que possível, por alternativas mais sustentáveis e eficientes 
reduzindo a utilização de papel e os custos operacionais. Entre 2016 
e 2018 conseguimos reduzir em cerca de 70% o número de envios 
efectuados com recurso aos serviços postais.
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Outra das acções previstas e cumpridas em 2018 foi a renovação do 
fardamento da equipa de atendimento na sede e delegações. Esta 
acção teve como finalidade a substituição de peças que acusavam 
algum desgaste e a escolha de fardamento que simultaneamente ga-
rantisse o conforto dos colaboradores mantendo uma imagem mo-
derna e profissional.

Com a entrada em vigor do RGPD, foi também necessário efectuar 
um levantamento de necessidades que resultou num reforço dos me-
canismos de segurança no tratamento de dados pessoais dos nossos 
membros. O sistema de transmissão de dados entre a OPP e a Im-
prensa Nacional Casa da Moeda (INCM), parceiro com o qual colabo-
ramos na produção de cédulas profissionais, foi melhorado. Foram 
também implementadas alterações aos procedimentos internos de 
consulta documental, garantindo um reforço dos sistemas de controlo 
ao acesso a informação.

Mantendo o compromisso que os SAAM sempre tiveram com o Sis-
tema de Gestão de Qualidade, o departamento participou da auditoria 
de acompanhamento realizada pela APCER no final do ano. Esta audi-
toria teve como resultado a manutenção da certificação de qualidade 
não tendo sido identificadas não conformidades nos dois processos 
a nosso cargo. 

Todas as actividades descritas seguem em linha com um dos eixos 
estratégicos definidos pela Direcção da OPP – Alcançar um Serviço 
de Excelência e Proximidade aos Psicólogos – este é um princípio 
basilar de toda a acção dos SAAM.

É mantendo este objectivo como foco principal do nosso trabalho 
que contamos prosseguir, em 2019, com acções que nos permitam 
ir ao encontro das necessidades dos nossos membros, de uma for-
ma cada vez mais próxima, simples e eficiente. Este será sempre o 
nosso desafio e também o compromisso que assumimos com todos 
os Psicólogos. Nº total de pedidos de informação Aceites nas catego-
rias de resposta em 10 dias úteis;



PÁ
G

 6
6

RELATÓRIO E CONTAS

2016 2017 2018 VARIAÇÃO 2017 - 
2018

MUDANÇAS DE 
ESTADO

PEDIDOS DE 
SUSPENSÃO DE 
INSCRIÇÃO;

361 453 565 +25%

PEDIDOS DE 
SUSPENSÃO DE 
PROCESSO DE 
INSCRIÇÃO;

816 190 43 -77%

CANCELAMENTOS DE 
INSCRIÇÃO; 5 10 18 +80%

CANCELAMENTOS DE 
REGISTO; 4 0 0 0

PEDIDOS DE 
ESTATUTO DE 
PENSIONISTA;

13 17 17 0

FALECIMENTOS; 6 9 22 +144%

LEVANTAMENTOS 
DE SUSPENSÃO DE 
INSCRIÇÃO;

113 99 133 +34%

LEVANTAMENTOS 
DE SUSPENSÃO 
DE PROCESSO DE 
INSCRIÇÃO;

292 207 103 -50%

PEDIDOS DE 
TRANSIÇÃO DE 
CORRESPONDENTE 
PARA EFECTIVO;

7 2 18 +800%

PEDIDOS DE 
TRANSIÇÃO DE 
EFECTIVO PARA 
CORRESPONDENTE;

16 25 7 -72%

CÉDULAS PROFISSIONAIS

ATRIBUIÇÕES DE 
Nº DE CÉDULA DE 
MEMBRO EFECTIVO 
(EM SISTEMA);

1076 993 977 -2%

ATRIBUIÇÕES DE 
Nº DE CÉDULA DE 
MEMBRO ESTAGIÁRIO 
(EM SISTEMA);

995 879 1059 +20%

PRODUÇÕES DE 
FORMULÁRIOS DE 
MEMBRO EFECTIVO;

1131 992 981 -1%

PRODUÇÕES DE 2º VIA 
DE FORMULÁRIOS DE 
MEMBRO EFECTIVO;

50 45 24 -47%

PRODUÇÕES DE 
FORMULÁRIOS DE 
MEMBRO ESTAGIÁRIO;

994 951 1004 +6%

PRODUÇÕES 
DE CÉDULA DE 
MEMBRO EFECTIVO 
(PASSAGEM DIRECTA 
COM DISPENSA 
DE ESTÁGIO 
PROFISSIONAL);

310 134 111 -17%

PRODUÇÕES DE 
CÉDULA DE MEMBRO 
ESTAGIÁRIO;

1086 931 659 -29%
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PRODUÇÕES DE 2ªS 
VIAS DE CÉDULA DE 
MEMBRO EFECTIVO;

169 103 89 -14%

PRODUÇÕES 2ªS 
VIAS DE CÉDULA DE 
MEMBRO ESTAGIÁRIO;

1 5 3 -40%

Nº TOTAL DE 
RENOVAÇÕES DE 
CÉDULA DE MEMBRO 
EFECTIVO;

359 0 7186 ∞

KITS DE BOAS 
VINDAS PRODUZIDOS 
(CÉDULAS 
PROFISSIONAIS DE 
MEMBRO EFECTIVO 
APÓS CONCLUSÃO 
DE ESTÁGIO 
PROFISSIONAL\
FORMAÇÃO OPP);

812 922 907 -2%

KITS DE BOAS 
VINDAS (CÉDULAS 
PROFISSIONAIS DE 
MEMBRO EFECTIVO 
APÓS CONCLUSÃO 
DE ESTÁGIO 
PROFISSIONAL\
FORMAÇÃO OPP) 
ENVIADOS VIA CTT;

892 916 854 -7%

Nº TOTAL DE CÉDULAS 
PROFISSIONAIS 
ENVIADAS VIA CTT;

1834 2189 8421 +285%

ANÁLISE DE PROCESSOS

ANÁLISES DE 
PROCESSO DE 
CANDIDATURA;

1476 744 1026 +38%

1ª AVALIAÇÃO; 1308 710 988 +39%

RECLAMAÇÕES DE 
DECISÃO FINAL; 96 2 22 +1000%

REAVALIAÇÕES DE 
PROCESSO; 72 12 16 +33%

PARECERES 
POSITIVOS DE 
MEMBRO EFECTIVO 
(DISPENSA 
DE ESTÁGIO 
PROFISSIONAL);

299 69 85 +23%

PARECERES 
POSITIVOS DE 
CANDIDATO A 
ESTÁGIO;

1089 625 820 +31%

PARECERES DE 
REJEIÇÃO; 5 4 4 0

LOGÍSTICA E ATENDIMENTO

PEDIDOS DE SERVIÇO 
DE ESTAFETA N.A 101 82 -19%

EXPEDIÇÕES 
CTT (REVISTAS 
INCLUÍDAS);

90463 33906 26819 -21%

CORRESPONDÊNCIA 
RECEBIDA; 8725 6292 6150 -2%

PEDIDOS DE SERVIÇO 
DE CTT EXPRESSO; 333 150 219 +46%
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ENVIOS DE DIPLOMA 
DE ESPECIALIDADE; 5922 3385 1375 -59%

ENVIOS DE VINHETAS; 1229 1180 1237 5%

ENVIOS DE 
DECLARAÇÕES; 183 136 168 +24%

Nº TOTAL DE 
CHAMADAS 
ATENDIDAS

34965 23929 26506 +11%

Nº TOTAL DE 
CHAMADAS 
PERDIDAS

25610 14210 8254 -42%

Nº TOTAL DE 
CHAMADAS (EQUIPA 
DE ATENDIMENTO)

60575 38139 34760 -9%

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS - SEDE 1041 1785 1502 -16%

Nº TOTAL DE PEDIDOS 
DE INFORMAÇÃO; 15812 11332 9349 -17%

Nº TOTAL DE PEDIDOS 
DE INFORMAÇÃO 
ACEITES NAS 
CATEGORIAS DE 
RESPOSTA EM 2 DIAS 
ÚTEIS;

15604 11037 9106 -17%

Nº TOTAL DE PEDIDOS 
DE INFORMAÇÃO 
ACEITES NAS 
CATEGORIAS DE 
RESPOSTA EM 10 DIAS 
ÚTEIS;

208 295 243 -18%

Nº TOTAL DE PEDIDOS 
DE INFORMAÇÃO 
RESPONDIDOS EM 2 
DIAS ÚTEIS

10551 8375 6555 -22%

Nº TOTAL DE PEDIDOS 
DE INFORMAÇÃO 
RESPONDIDOS EM 10 
DIAS ÚTEIS

40 208 219 +5%

Nº TOTAL DE PEDIDOS 
DE INFORMAÇÃO 
REJEITADOS;

1452 500 325 -35%

ATENDIMENTO - DELEGAÇÕES REGIONAIS

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS 
NA DELEGAÇÃO 
REGIONAL NORTE;

484 329 275 -16%

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS 
NA DELEGAÇÃO 
REGIONAL CENTRO;

65 92 148 +61%

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS 
NA DELEGAÇÃO 
REGIONAL SUL;

59 42 38 -10%

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS 
NA DELEGAÇÃO 
REGIONAL MADEIRA;

43 56 59 +11%
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ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS 
NA DELEGAÇÃO 
REGIONAL AÇORES;

24 30 7 -77%

CHAMADAS 
TELEFÓNICAS 
ATENDIDAS PELA 
DELEGAÇÃO 
REGIONAL NORTE

6722 4807 5947 +24%

CHAMADAS 
TELEFÓNICAS 
ATENDIDAS PELA 
DELEGAÇÃO 
REGIONAL CENTRO

8384 3875 5778 +49%

CHAMADAS 
TELEFÓNICAS 
ATENDIDAS PELA 
DELEGAÇÃO 
REGIONAL SUL

4639 3644 6038 +66%

CHAMADAS 
TELEFÓNICAS 
ATENDIDAS PELA 
DELEGAÇÃO 
REGIONAL MADEIRA

841 156 1039 +566%

CHAMADAS 
TELEFÓNICAS 
ATENDIDAS PELA 
DELEGAÇÃO 
REGIONAL AÇORES

357 178 1052 +491%

Mantendo o compromisso que os SAAM sempre tiveram com o Sistema de Gestão de Qualidade, o depar-
tamento participou da auditoria de acompanhamento realizada pela APCER no final do ano. Esta auditoria 
teve como resultado a manutenção da certificação de qualidade não tendo sido identificadas não confor-
midades nos dois processos a nosso cargo. 

Todas as actividades descritas seguem em linha com um dos eixos estratégicos definidos pela Direcção da 
OPP – Alcançar um Serviço de Excelência e Proximidade aos Psicólogos – este é um princípio basilar de 
toda a acção dos SAAM.

É mantendo este objectivo como foco principal do nosso trabalho que contamos prosseguir, em 2019, com 
acções que nos permitam ir ao encontro das necessidades dos nossos membros, de uma forma cada vez 
mais próxima, simples e eficiente. Este será sempre o nosso desafio e também o compromisso que assu-
mimos com todos os Psicólogos. 
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Comunicação e imagem

A Comunicação da OPP assume um papel determinante na afirmação 
dos Psicólogos na sociedade e na ligação entre a Ordem e os seus 
membros. Desta forma, os canais de comunicação que são utilizados 
pela OPP foram aproveitados de forma regular, mantendo assim o 
contacto permanente com os membros (comunicação interna) e com 
a sociedade em geral (comunicação externa). Durante o ano de 2018, 
a OPP manteve a eficiência e impacto da comunicação, tendo por 
base plataformas comunicacionais já existentes.

Recorde-se que o Gabinete de Comunicação e Imagem, além da as-
sessoria de imprensa a nível nacional e regional, gestão de redes 
sociais, produção de materiais e apoio na comunicação das acções e 
iniciativas de outros Departamentos da OPP, foi também responsá-
vel ou participou na criação ou desenvolvimento de diversos outros 
projectos, como, por exemplo, a comunicação do Censo OPP 2018, o 
lançamento e respectiva comunicação do livro OPP/Ideias com His-
tória, “Sabes o que fazem os Psicólogos?” (da autoria de Rute Agu-
lhas e Joana Alexandre), e a organização do 4º Congresso da OPP. 
Paralelamente, 2018 marcou o lançamento da nova PSIS21 com um 
novo design e conteúdo, assim como num novo formato digital; a re-
ceptividade por parte dos membros OPP foi extremamente positiva. 

2018 foi ainda o primeiro ano em que se celebrou o Dia Nacional do 
Psicólogo, tendo o Gabinete de Comunicação desenvolvido um con-
junto iniciativas nas redes sociais (por exemplo, a moldura “Orgulho 
em ser Psicólogo/a”) e no espaço mediático no sentido de promover o 
papel do Psicólogo na sociedade. No mesmo sentido, desenvolveu di-
versas acções durante diversas efemérides, como o Dia Internacional 
do Idoso, Dia Mundial de Combate ao Bullying, Dia Mundial da Saúde e 
Dia Mundial da Saúde Mental, onde a OPP e os Psicólogos ocuparam 
totalmente a agenda mediática deste dia em particular. 

Importa ainda salientar que a newsletter “PSI – Para Sua Informação” 
mantém-se como um dos mais importantes veículos de comunicação 
da OPP, somando uma média de 11 mil leitores em cada edição.

Relativamente às campanhas, em 2018 foram feitas diversas acções 
de reactivação das já conhecidas campanhas “Encontre Uma Saída”, 
“Escola SaudávelMente” e “Healthy Workplaces - Locais de Trabalho 



PÁ
G

 7
1

RELATÓRIO E CONTAS

Saudáveis”, e desenvolvidas outras campanhas mais direccionadas 
como a do Dia Mundial da Diabetes e da já abordada iniciativa do Dia 
Mundial da Saúde Mental. O ano passado ficou ainda marcado pelo 
arranque da (preparação da) campanha de Psicogerontologia que 
será lançada em 2019. 

Redes sociais e website OPP

FACEBOOK
SEGUIDORES / CRESCIMENTO FACE A 

ANOS ANTERIORES

2016 - 40.000 / 9%
2017 - 44.372  / 11%
2018 - 48.392 /9%

LINKEDIN
SEGUIDORES / CRESCIMENTO FACE A �
ANOS ANTERIORES

2016 - 7.900 / 18%
2017 - 9.670  / 22%
2018 - 13.215 / 37%

INSTAGRAM
SEGUIDORES / CRESCIMENTO FACE A �
ANOS ANTERIORES

2016 - 1.700 / Início
2017 - 3.500  / 106%
2018 - 6.974 / 99%

SITE OPP
VISITAS ÚNICAS  / CRESCIMENTO FACE A 

ANOS ANTERIORES

2016 -276.154 / 41%
2017 - 210.449  / -24%
2018 - 218.609 / 4%

TOTAL DE VISITAS AO SITE DA OPP 

EM 2018

820.639

TWITTER
SEGUIDORES / CRESCIMENTO FACE��A 

ANOS ANTERIORES

2016 - 1.509 / 19%
2017 - 1.640  / 9%
2018 - 1.715 / 5%

ASSESSORIA DE IMPRENSA

NOTÍCIAS PUBLICADAS

2016 - 860 / 51%     I     2017 - 1.145 / 33%     I     2018 - 1.629 / 42%
NÚMERO DE NOTÍCIAS ANALISADAS EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / CRESCIMENTO FACE A ANOS ANTERIORES

REACH

2016 - 123 milhões / 120%     I     2017 - 95 milhões / -23%
2018 - 126 milhões / 33%

NÚMERO TOTAL DE IMPRESSÕES PRODUZIDAS JUNTO DA AUDIÊNCIA, TENDO COMO BASE A SOMA DAS AUDIÊNCIAS ACUMULADAS 

DE CADA MEIO DE COMUNICAÇÃO, ONDE FORAM IDENTIFICADAS PRESENÇAS DO OBJECTO DE ANÁLISE / CRESCIMENTO FACE 

A ANOS ANTERIORES
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NET AEV 

2016 - 2.031.870€ / 7%     I     2017 - 2.912.528€ / 43%
2018  2.725.466€ / -6%

IMPACTO LÍQUIDO CALCULADO COM BASE NA DETERMINAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO DAS NOTÍCIAS (AVE - ADVERTISING VALUE 

EQUIVALENCE) EM FUNÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A INFORMAÇÃO FAVORÁVEL E A DESFAVORÁVEL. O VALOR MONETÁRIO TEM COMO 

BASE O CUSTO PUBLICITÁRIO DE CADA MEIO. A FONTE DE CÁLCULO SÃO AS TABELAS DE PUBLICIDADE DOS MEIOS / CRESCIMENTO 

FACE A ANOS ANTERIORES

REACH 

2017 - 22%     I     2018 - 34% / 42%

PERCENTAGEM DE PORTUGUESES QUE ESTEVE EXPOSTA A NOTÍCIAS OPP / CRESCIMENTO FACE A ANOS ANTERIORES

Favorabilidade: 

Atitude editorial demonstrada para com o objecto de análise, medida através da avaliação do conteúdo tex-
tual, numa escala de 1 a 5: 3,9 Refira-se que das 1.629 notícias publicadas, 66% tiveram impacto positivo 
para a notoriedade e reputação da OPP, 33% foram neutras e menos de 1% foram negativas.

Importa destacar que, se em 2017 50% das notícias foram activamente promovidas pela OPP, em 2018 
esta percentagem desceu para os 40%. Ora, analisando estes dados juntamente com o aumento do núme-
ro de notícias, alcance e impacto, significa que se verificou a um aumento do número de meios, comenta-
dores, jornalistas, etc, a mencionarem e/ou referenciarem a OPP de forma positiva.

Em suma, no que à notoriedade, reputação e influência da OPP diz respeito, o resultado é extremamente 
positivo - os indicadores mais relevantes aumentaram na ordem dos dois dígitos. Refira-se ainda que o Net 
AVE de 2018 registou um valor aproximado daquele alcançado em 2017, uma vez que no ano transacto verifi-
cou-se uma maior aposta nos meios regionais. Por último, a taxa de favorabilidade manteve-se num nível bas-
tante elevado, tendo em especial consideração um ano particularmente exigente e com diversos “desafios”. 

EVENTOS

O Gabinete de Comunicação e Imagem é responsável não apenas pela Comunicação dos eventos OPP, mas tam-
bém pela criação da imagem (logótipos, merchandising, etc), gestão das inscrições e logística do próprio evento. 

Neste documento, estão contemplados os eventos organizados pela Direcção Nacional da OPP, e também os 
eventos regionais que contaram com a colaboração do Gabinete de Comunicação e Imagem. Consideramos que 
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os eventos OPP são uma forma de aumentar o envolvimento e participação dos Psicólogos na vida da OPP.

Durante o ano de 2018 o gabinete de Comunicação e Imagem apoiou 33 eventos regionais, nomeadamente: 

FEVEREIRO

 › Congresso Regional dos Psicólogos da Madeira - Organização Delegação Regional da Madeira - 21 a 23 
de Fevereiro

MARÇO

 › Fórum Temático "Criatividade como ferramenta da Psicologia" - Organizado pela Delegação Regional do 
Sul – 20 de Março

 › Audição da Criança - Organizado pela Delegação Regional do Sul em parceria com a Delegação do Sul 
da Ordem dos Médicos – 23 de Março

ABRIL

 › Jornadas: Contributos da Psicologia para os desafios actuais – Organização Delegação Regional dos 
Açores – 23,24 e 25 de Abril

MAIO

 › 1ª edição do Workshop sobre “Luto - Conceptualizar e Intervir” - Organização Delegação Regional do Cen-
tro - 4 de Maio

 › Fórum Temático "Apoio Psicológico Online" - Organizado pela Delegação Regional do Sul –  17 de Maio 
 › Conferência Identidade, Sexualidade(s), Afetos: da Reflexão à Intervenção - Organização Delegação Regio-

nal da Madeira – 18 de Maio 
 › 1ª edição do Workshop sobre “Mindfulness e (Auto)Compaixão: teoria, prática e aplicações clínicas” - Orga-

nização Delegação Regional do Centro - 26 de Maio

JUNHO

 › Fórum Temático "Emoções Positivas: contributos para o Bem-estar e o Desenvolvimento humano" - Or-
ganizado pela Delegação Regional do Sul – 7 de Junho

 › Encontro com os Psicólogos de Aveiro – Organizado pela Delegação Regional do Norte - 8 de Junho
 › 2ª edição do Workshop sobre “Mindfulness e (Auto)Compaixão: teoria, prática e aplicações clínicas” - 

Organização Delegação Regional do Centro - 16 de Junho
 › Workshop “Aprender e Ensinar - Modelo de intervenção para a prática educativa no séc. XX - Organizado 

pela Delegação Regional do Sul – 20 de Junho
 › Tertúlia “Desafios da Psicologia no Baixo Alentejo” - Organizado pela Delegação Regional do Sul – 21 

de Junho
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 › Conferência “Programa DIS: A Importância do Autocuidado” - Organização Delegação Regional da Ma-
deira – 22 de Junho 

JULHO

 › 2ª edição do Fórum Temático "Apoio Psicológico Online" - Organizado pela Delegação Regional do Sul 
– 19 de Julho

 › 2ª edição do Workshop sobre “Luto - Conceptualizar e Intervir” - Organização Delegação Regional do 
Centro - 13 de Julho

 › Encontro com os Psicólogos de Braga – Organizado pela Delegação Regional do Norte - 20 de Julho
 › 3ª edição do Workshop sobre “Mindfulness e (Auto)Compaixão: teoria, prática e aplicações clínicas”- Or-

ganização Delegação Regional do Centro - 21 de Julho de 2018

SETEMBRO

 › World Café “Auto-cuidado” - Organizado pela Delegação Regional do Sul – 4 de Setembro 
 › 4ª edição do Workshop sobre “Mindfulness e (Auto)Compaixão: teoria, prática e aplicações clínicas” – 

Organização Delegação Regional do Centro - 20 de outubro 
 › Workshop Regional "NeuroEducação" - Organizado pela Delegação Regional do Sul – 22 de Setembro
 › Conferência “Contributos da Psicologia nos Contextos Educativos” - Organização Delegação Regional da 

Madeira – 28 de Setembro

OUTUBRO 

 › 2ª edição do Workshop Regional “Competências Socioemocionais em jovens” - Organizado pela Delega-
ção Regional do Sul – 20 de Outubro

NOVEMBRO

 › Fórum Temático "Mentes Empreendedoras"– Organizado pela Delegação Regional do Sul – 8 de Novem-
bro

 › 3ª edição do Workshop sobre “Luto - Conceptualizar e Intervir” - Organização Delegação Regional do 
Centro -  9 de Novembro

 › Encontro dos Psicólogos de Odemira – Organizado pela Delegação Regional do Sul – 22 de Novembro
 › O questionamento no coaching psicológico - Organizado pelo Conselho de Psicologia do Trabalho, Social 

e das Organizações e a Delegação Regional do Norte – 26 de Novembro
 › Introdução às Ferramentas de Coaching experenciar para conhecer- Organizado pelo Conselho de Psico-

logia do Trabalho, Social e das Organizações e a Delegação Regional do Norte – 26 de Novembro

DEZEMBRO

 › Seminário “Coaching Psicológico: da Teoria à Acção” - Organizado pelo Conselho de Psicologia do Tra-
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balho, Social e das Organizações e a Delegação Regional do Sul – 10 de Dezembro
 › Workshop sobre “Metáforas e questões poderosas” - Organizado pelo Conselho de Psicologia do Traba-

lho, Social e das Organizações e a Delegação Regional do Sul – 10 de Dezembro
 › Workshop sobre “Introdução às ferramentas de Coaching” - Organizado pelo Conselho de Psicologia do 

Trabalho, Social e das Organizações e a Delegação Regional do Sul – 10 de Dezembro
 › World Café - Importância do Networking na profissão – Organizado pela Delegação Regional do Sul - 12 

de Dezembro
 › Quatro sessões do Ciclo de Encontros Multidisciplinares – Organizado pela Delegação Regional do Norte

A sede organizou oito eventos com âmbito nacional:

JANEIRO 

 › Seminário sobre Intervenção Precoce (13 de Janeiro, Coimbra) 
 › II Encontro das Sociedades de Psicoterapia (19 de Janeiro, Porto)

FEVEREIRO 

 › Encontro das 3 Especialidades (16 de Fevereiro, Almada)

MARÇO 

 › Investigação-Acção em Psicologia (7 de Março, Lisboa)

SETEMBRO 

 › 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses (12-15 de Setembro, Braga)
 › Encontro Nacional de Empregabilidade (12 de Setembro, Braga)

DEZEMBRO

 › Futuro da Psicoterapia (4 de Dezembro, Lisboa)
 › Seminário de Psicologia da Educação (3-4 de Dezembro, Braga)
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4º CONGRESSO OPP EM SETEMBRO

645 COMUNICAÇÕES SUBMETIDAS 

COMUNICAÇÕES LIVRES: 334     I     SIMPÓSIOS: 53     I     POSTERS: 248

618 COMUNICAÇÕES APRESENTADAS 

COMUNICAÇÕES LIVRES: 214     I     SIMPÓSIOS: 51     I     POSTERS: 272
KEYNOTE SPEAKERS: 27     I     PSITALKS: 12     I     EMPOWERTALKS: 9

PAINÉIS: 33

IMPACTO / ALCANCE

VISITAS AO SITE DO 4º CONGRESSO: 35.092     I     NOTÍCIAS PUBLICADAS: 48
NET AVE: 171.321€     I     REACH: 4.885.686

Dados

EVENTO NÚMERO DE PARTICIPANTES

SEMINÁRIO SOBRE INTERVENÇÃO PRECOCE 107

II ENCONTRO DAS SOCIEDADES DE PSICOTERAPIA 193

ENCONTRO DAS 3 ESPECIALIDADES 170

CONGRESSO REGIONAL DOS PSICÓLOGOS DA MA-
DEIRA 287

AUDIÇÃO DA CRIANÇA 190

4º CONGRESSO DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS POR-
TUGUESES 1549

SEMINÁRIO DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 591

TOTAL DE PARTICIPANTES 3.087
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Relativamente às avaliações de satisfação referentes aos eventos OPP a média é de 4,38 para uma escala 
entre 1 e 5 pontos. 

Durante o ano de 2018 foram também entregues os prémios da 3ª edição dos Prémios Healthy Workplaces 
– Locais de Trabalho Saudáveis. Por opção, não se realizou um evento pontual para a entrega das distin-
ções, tendo-se optado por visitar todos os contextos laborais distinguidos, incentivando a proximidade en-
tre colaboradores, ao mesmo que foram partilhadas e enaltecidas as boas práticas da entidade distinguida.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA LISBOA

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS PORTUGAL VIANA DO CASTELO

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE BEJA

CLIMEX LISBOA

INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS FUNCHAL

PHILIPS PORTUGUESA, S.A PORTO SALVO

HUBEL VERDE, ENGENHARIA AGRONÓMICA, S.A. OLHÃO

CLÍNICAS LEITE LDA. COIMBRA

ESTABELECIMENTO VILA MAR, ISSM, IP-RAM FUNCHAL

Em 2018, além de melhorias ao nível da divulgação dos eventos e das plataformas para tal utilizadas, foi 
possível desenvolver um sistema de pagamento de eventos da OPP por entidade e referência e a criação 
de uma plataforma dedicada à comercialização desses eventos. Esta era uma necessidade identificada por 
vários membros, e que em 2018 foi possível operacionalizar.
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Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) da OPP foi certificado em 
Outubro de 2013, de acordo com a norma ISO 9001:2008, na Sede e 
Delegações Regionais. A certificação foi renovada, com sucesso, no 
decorrer dos anos seguintes. O cumprimento dos requisitos da norma 
é da responsabilidade da Direcção e é aplicável a toda a organização, 
de forma a garantir a Qualidade de todos os serviços prestados.

O SGQ é revisto, anualmente, de forma a concluir se continua ade-
quado às actividades desenvolvidas e ao cumprimento eficaz do ob-
jectivo da satisfação global dos membros.

Comparativamente ao ano anterior, e por terem sido incluídos, em 
2018, dois novos Processos, foi alargado o número de colaboradores 
envolvidos assim como o âmbito da certificação.

Em Dezembro de 2018 realizámos a 4.ª auditoria de acompanhamen-
to, pela APCER, certificando, desta vez, 11 Processos (Aprovisiona-
mento, Atendimento; Concepção e Organização de Eventos; Especia-
lidades; Gestão e Análise de Dados; Manutenção; Qualidade; Recursos 
Humanos; Registo e Inscrição e, mais recentemente, Empregabilidade 
e Formação) e, mais uma vez, sem não conformidades associadas ao 
desempenho dos Serviços da OPP.

O âmbito da certificação do SGQ define-se, neste momento, pela pro-
moção, desenvolvimento e implementação de todas as acções ne-
cessárias à melhoria contínua dos serviços prestados pela Ordem, 
inerentes à inscrição e atendimento aos membros, fornecimento de 
produtos e serviços, assim como a concepção, organização e desen-
volvimento de eventos, acções e programas de promoção da empre-
gabilidade e da formação dos Psicólogos.

De acordo com a APCER, organização responsável pela certificação 
inicial e acompanhamento da mesma, a OPP continua a evidenciar ele-
vada capacidade de fornecer, de modo consistente, os seus serviços, 
garantindo o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis assim como 
o reforço das actividades de apoio ao membro com novos projectos. 

No âmbito do compromisso assumido pela Direcção da OPP na me-
lhoria da prestação dos serviços prestados aos membros, de acordo 

Em Dezembro de 
2018 realizámos 

a 4.ª auditoria de 
acompanhamento, 

pela APCER, 
certificando, desta vez, 

11 Processos e, 
mais uma vez, sem 

não conformidades 
associadas ao 

desempenho dos 
Serviços da OPP.
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com o mais estrito cumprimento legal (Lei n.º 57/2008, de 4 de Se-
tembro, com a nova redacção da Lei n.º 138/2015, de 7 de Setembro) 
e com a ISO 9001, continuamos a apostar na formação em auditoria 
interna de todos os colaboradores, assim como a realização de audi-
torias anuais internas cumprindo o Plano Anual de Auditorias desig-
nado para o efeito.

Em 2018, por comparação com o ano transacto, registámos uma di-
minuição no número de reclamações submetidas através da área pes-
soal. Em 2017 foram aceites 225 reclamações num universo de 392 
reclamações submetidas e em 2018 foram aceites 292 reclamações 
num universo de 337 submetidas sendo que 98% das reclamações 
aceites foram respondidas em tempo inferior a 5 dias úteis cumprin-
do o compromisso de resposta em dois dias úteis, assumido pela OPP 
no âmbito do SGQ.

Em 2018 reforçámos as acções de sensibilização dos Departamentos 
para a importância do cumprimento do tempo de resposta aos membros, 
no que diz respeito às reclamações, pedidos de informação e email.

O balanço do desempenho do SGQ em 2018 é bastante positivo tendo 
cumprido os seus objectivos globais. A monitorização regular dos 
indicadores dos processos certificados no âmbito do SGQ permite, 
actualmente, identificar com maior facilidade as áreas nas quais a 
OPP pode melhorar e que requerem um maior acompanhamento, 
bem como a definição e aplicação de acções de melhoria e correcção 
aos procedimentos e instruções de trabalho já estabelecidos.

Neste contexto e contando já com 5 anos de renovação da certifica-
ção planeámos, em 2018, o desenvolvimento da plataforma online do 
SGQ que se prevê, estar disponível, no primeiro semestre de 2019. 
Este projecto será o resultado da experiência adquirida pela equipa, 
ao longo dos anos, na resposta às necessidades dos membros, assu-
mindo os compromissos de cada área certificada no cumprimento de 
boas práticas, assim como os resultados estatísticos do desempenho 
dos indicadores dos vários Serviços. 

Permitirá, por isso, aos membros, acompanhar os resultados do SGQ 
e, desta forma, dos Serviços que lhe são prestados. Será possível aos 
membros, conhecer os objectivos, metas, barómetro de resultados, 
índices de satisfação e a carta da qualidade que reflecte os compro-
missos assumidos pela OPP neste âmbito. 
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Avaliação anual da satisfação dos Serviços da OPP

No âmbito do SGQ foi efectuado, pelo sexto ano consecutivo, atra-
vés de uma empresa externa certificada, o inquérito de anual de 
satisfação aos membros efectivos, cujo resultado reflecte, mais 
uma vez, resultados positivos, ainda que seja possível identificar 
áreas sensíveis sobre as quais a OPP planeia desenvolver acções 
de melhoria a curto e médio prazo. 

A amostra deste estudo foi constituída por um universo de 1.000 
membros efectivos, seleccionados aleatoriamente, abrangendo 
Portugal continental e ilhas, tendo sido avaliada a satisfação para 
com as várias áreas de actividade da OPP, através de 11 grupos 
de questões. 

Foi utilizada uma escala de classificação da satisfação entre 1 a 
5, em que 1 significa «Nada satisfeito/Nada relevante» e 5 «Muito 
satisfeito/Muito relevante», para as questões de apreciação quan-
titativa. O inquérito foi aplicado por 8 entrevistadores com expe-
riência em entrevistas telefónicas e devidamente formados para o 
efeito. O trabalho de campo foi sujeito a uma avaliação de 20% das 
entrevistas realizadas por cada entrevistador, sempre acompanha-
dos por uma supervisão directa e em tempo real. 

Os resultados apurados apresentam um nível de confiança igual 
a 95% com uma margem de erro igual ou inferior a 3%. 75% dos 
inquiridos classifica o seu grau de satisfação global, com a OPP, 
entre 4 ou 5 valores mantendo-se, assim, com uma ligeira subida, 
a média de satisfação global com os serviços da OPP registada 
nos últimos anos. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

76% 75% 74% 72% 72% 75%

A satisfação global com os Serviços de Atendimento da OPP subiu 
ou manteve-se, na maioria dos parâmetros avaliados, relativamente 
ao ano anterior.
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ÂMBITO 2018 2017

ATENDIMENTO PRESENCIAL 82% 62%

EMAIL 72% 72%

ÁREA PESSOAL 73% 77%

ATENDIMENTO TELEFÓNICO 76% 71%

Por comparação com os resultados de 2017, em que a satisfação global com 
os Serviços de Atendimento, se situava nos 71%, em 2018, a percentagem de 
membros satisfeitos sobe para 76%, para uma igual amostra de inquiridos. 

Deverá ser considerado, também, que mais membros indicam ter contactado 
presencialmente a OPP (2017 - 28%; 2018 - 33%).
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Gabinete de Estudos

O Gabinete de Estudos desempenha um papel importante na fundamentação dos projectos  da OPP e 
no apoio teórico-científico à actividade política que procura reforçar e ampliar a influência dos Psicó-
logos a nível social e político, divulgando o papel da Psicologia e dos Psicólogos na Sociedade. A sua 
acção enquadra-se, sobretudo, no Eixo Estratégico I – Melhorar o bem-estar dos cidadãos aumen-
tando a acessibilidade aos serviços prestados por Psicólogos. Diversos trabalhos desenvolvidos pelo 
Gabinete de Estudos estão disponíveis em: 

WWW.RECURSOS.ORDEMDOSPSICOLOGOS.PT/REPOSITORIO

Entre os trabalhos realizados em  2018 destacam-se alguns que procuraram contribuir para valorizar 
a profissão e melhorar as condições do seu exercício:

 › Na área da Saúde, os contributos para a Agenda Para a Década – Convenção Nacional de Saúde, 
para o Roteiro para a Reforma e Modernização do INSA, para a Lei de Bases da Saúde e para o 
Livro Branco – o Presente e o Futuro do SNS.

 › Na área da Educação e Formação é de realçar o contributo da OPP para o Conselho Nacional de 
Educação, para o Livro Verde sobre Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Superior, 
assim como para o Programa de Actividades do Plano Nacional de Formação Financeira.

 › Na área do Trabalho e Organizações são de assinalar os contributos para o Enquadramento Legal 
da Saúde Ocupacional em Portugal e da proposta da figura do Psicólogo do Trabalho.

 › Na área Social e Comunitária salientam-se os contributos sobre o papel e a importância dos Psicó-
logos na Morte Medicamente Assistida, na Educação Financeira e na Intervenção Precoce.

 › Na área da Justiça é de relevar o contributo para a importância dos Psicólogos nos Estabeleci-
mentos Prisionais e a revisão das Linhas de Orientação para a Prática Profissional – Psicologia no 
âmbito da Protecção das Crianças e Jovens em Risco.

O contacto mais directo do Gabinete de Estudos com os Membros é realizado a partir da gestão da 
plataforma de Recursos OPP, no que diz respeito ao Repositório OPP e aos Programas de Prevenção 
e Promoção de Competências, assim como na resposta diária a solicitações de informação e pedidos 
de colaboração em investigações.

Face ao ano anterior (52 documentos produzidos), o Gabinete de Estudos aumentou a sua produção 
em 71% (89 documentos, sendo que o aumento é ainda mais significativo (140%) se tivermos por 
referência o ano de 2016 (37 documentos). Este aumento foi particularmente relevante no que diz 
respeito à elaboração de Pareceres e Comentários Técnicos e Contributos OPP.
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De seguida, detalham-se as actividades de assessoria à Direcção da OPP desenvolvidas ao longo de 2018:

ELABORAÇÃO DE COMENTÁRIOS TÉCNICOS E CONTRIBUTOS OPP:

 › A Intervenção dos Psicólogos no Contexto Educativo
 › O Trabalho Nocturno e Por Turnos enquanto Riscos Psicossociais 
 › A Importância dos Psicólogos nos Estabelecimentos Prisionais
 › O Papel e a Importância dos Psicólogos na Morte Medicamente Assistida
 › O Papel e a Importância dos Psicólogos na Educação Financeira
 › O Papel e a Importância dos Psicólogos na Intervenção Precoce
 › Contributo OPP para o Conselho Nacional de Educação
 › Enquadramento para o Plano de Acção para a Melhoria do Bem-Estar no SNS
 › Contributo OPP sobre Guia de Recrutamento & Selecção de Voluntários CVP
 › Contributo OPP sobre O Regulamento de Deslocações do Serviço Regional de Saúde
 › Contributo OPP para o Livro Verde sobre Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Superior
 › Contributo OPP para o Programa de Actividades do Plano Nacional de Formação Financeira 2018
 › Contributo OPP para a Agenda para a Década - Convenção Nacional de Saúde
 › Contributo OPP para o Roteiro para a Reforma e Modernização do INSA
 › Contributo OPP para a Lei de Bases da Saúde
 › Contributo OPP para o Relatório Alternativo a apresentar ao Comité dos Direitos das Crianças
 › Contributo OPP para o “Livro Branco: O Presente e o Futuro do SNS”
 › Comentário Técnico OPP sobre a Estratégia Nacional para a Literacia em Saúde (ELISA)
 › Contributo OPP sobre a Saúde Mental e Bem-Estar no Local de Trabalho

ELABORAÇÃO DE PARECERES:

 › O Papel e a Importância dos Psicólogos no VIH 
 › Programa de Intervenção em Grupo na Obesidade 
 › O Impacto da Participação das Crianças em Programas com Formato de Reality Show
 › Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica
 › EMDR
 › Brainspotting
 › Jogo "Os Intergalácticos"
 › Inclusão da Psicopedagogia na Classificação Nacional de Profissões
 › Criação da Profissão de Psicoterapeuta
 › A Necessidade e o Papel dos Psicólogos no Contexto Educativo
 › Projecto de Lei nº 838/XIII/3ª - Define o Regime e as Condições em que a Morte Medicamente As-

sistida Não é Punível
 › Projecto de Lei nº 832/XIII/3ª - Procede à 47ª alteração ao Código Penal e regula as condições 

especiais para a prática de eutanásia não punível
 › Projecto de Lei nº 773/XIII/3ª - Define e regula as condições em que a antecipação da morte, por 
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decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e que se encontra em 
sofrimento duradouro e insuportável, não é punível

 › Livro "A Joaninha ao Contrário e Outras Histórias"
 › Livro “Manual de Boas Práticas para Pais Divorciados” e Jogo “Somos uma Família”
 › Jogo Medos e Companhia
 › Livro "O Peixe Esquecido"
 › A Necessidade e o Papel dos Psicólogos na Educação e Formação de Adultos
 › Projecto "Amor aos Avós”
 › Projectos de Lei sobre o SICAD e os AUIL_CAD
 › Mudança da Hora - O Impacto na Saúde
 › Plataforma do Sono (Associação Nuvem Vitória)
 › Psicoterapia HBM (Clínica da Mente)
 › Terapia Diamante

REVISÃO DE LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL:

 › Linhas de Orientação para a Prática Profissional – Psicologia no âmbito da Protecção das Crianças e 
Jovens em Risco

 › Linhas de Orientação para a Prática Profissional no âmbito da Intervenção em Neuropsicologia
 › Linhas de Orientação para a Prática Profissional no âmbito dos Cuidados Paliativos

ELABORAÇÃO DE REVISÕES DE DADOS E LITERATURA CIENTÍFICOS:

 › O Papel da Psicologia e dos Psicólogos nas Doenças Oncológicas
 › Suicídio e Ideação Suicida em Estudantes Universitários
 › O Papel e a Importância dos Psicólogos no Ensino Superior
 › O Papel dos Psicólogos na Intervenção Psicológica e na Prevenção do Consumo Tabágico
 › Assédio no Trabalho
 › eHealth

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS/INICIATIVAS DA OPP:

Enquadramento Legal da SO em Portugal - A Figura do Psicólogo do Trabalho 

 › Desenvolvimento de Conteúdos para Campanhas e Acções Publicitárias OPP:
 › Conteúdos para o Site da Campanha Escola Saudávelmente
 › Encontre o Seu Psicólogo Especialista - Estrutura e Conteúdos do Site
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OUTROS:

 › A Relação Escola - Mundo do Trabalho: Desafios, Estratégias e Papel 
do Psicólogo

 › Memorandum of Agreement BPS - OPP
 › Psicologia, Educação e Desenvolvimento (Desafios e Trajectórias de 

Futuro)
 › O Papel Indispensável do Psicólogo nos Riscos Psicossociais
 › Revisão da Tradução para Inglês do Documento "Como Lidar com 

um Desastre?"
 › Digital Parenting - Revisão da Tradução 
 › The Role of Psychologists in an integrated response to the citizen
 › Violência Escolar
 › O Impacto da Não Prevenção (Em Portugal e na Europa)
 › Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
 › Lobby in Psychology - The Case of Psychossocial Risks
 › Liderança e Mudança Organizacional
 › O Papel da Psicologia e dos Psicólogos na Natalidade e no Envelhe-

cimento Activo
 › O Emprego Qualificado e a Inovação Organizacional
 › Breve Estudo de Eficácia na Recuperação de Dívida de Quotas
 › Abandono e Insucesso no Ensino Superior
 › Plano de Operacionalização do Protocolo de Cooperação para a Pro-

moção da Formação Financeira - CNSF e OPP
 › Revisão da Tradução das Guidelines APA sobre Telepsicologia
 › Methylphenidate in Preschoolers
 › Sala de Emergência
 › Indicadores de Saúde Mental em Portugal
 › Desafios Actuais do Ensino Superior: O Papel da Psicologia e dos 

Psicólogos 
 › Políticas Públicas de Promoção da Saúde Infantil
 › Intervenção Psicológica e Hemodiálise
 › Saúde Mental e Psicológica no Trabalho 
 › Contributos da Psicologia para a Resiliência e o Bem-Estar das 

Populações
 › Workshop “Os Psicólogos na Promoção da Literacia Financeira”
 › Psicologia e Migrações
 › Estratégia da OPP para a Promoção da Literacia Financeira
 › Ponto de Situação - Protocolo de Cooperação entre o CNSF e a OPP
 › Pareceres A3ES
 › Gestão da Plataforma de Recursos no que diz respeito ao Repositó-

rio OPP (o qual recebeu um total de 23.170 visitas em 2018) e aos 
Programas de Prevenção e Promoção de Competências
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 › Gestão e monitorização dos acessos à plataforma EBSCO, que dis-
ponibiliza, a todos os Membros da OPP, o acesso digital e gratuito à 
base de dados científicos Psychology & Behavioral Science Collec-
tion (em 2018, 7.131 Membros acederam a esta plataforma, ou seja 
mais de 30% dos Membros da OPP, representando um aumento de 
mais de 5% face ao ano anterior)

ASSESSORIA À DIRECÇÃO EM DIFERENTES EVENTOS, CONGRESSOS 

E CONFERÊNCIAS:

 › III Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais
 › 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses
 › Seminário de Psicologia da Educação
 › Congresso Ibérico sobre Resiliência e Bem-estar nas Ciências Sociais
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Secretariado

O Secretariado, além de incluir o secretariado ao Bastonário e à restante 
Direcção, desenvolve um trabalho técnico de apoio aos Membros da OPP 
e aos utentes dos serviços de Psicologia, prestando informações relati-
vas ao exercício da profissão e ao acesso aos serviços dos Psicólogos. 
O Secretariado também desenvolve um trabalho de apoio administrativo aos 
restantes Órgãos Sociais, Comissões e Grupos de Trabalho da OPP.
 
Em 2018, o Secretariado manteve as suas funções, estando envolvido da 
gestão da agenda do Bastonário e apoio directo de secretariado e regular-
mente envolvido na gestão das participações e representações da restante 
Direcção e Direcções das Delegações Regionais da OPP. O Secretariado 
organizou toda a logística inerente aos convidados dos eventos do ano 
transacto, nomeadamente, envio de convites, confirmação de presenças, 
recepção e aplicação do protocolo de Estado. Também nestes momentos, 
auxilia na preparação do espaço onde decorre o evento e no cumprimento 
do protocolo. 
 
Além das questões relativas aos processos de inscrição, contestações e 
requerimentos daí decorrentes, o Secretariado respondeu (também pre-
sencialmente) a questões jurídicas (em articulação com os Serviços Jurí-
dicos da OPP) e laborais e deontológicas (em colaboração com a Comissão 
de Ética). É ao secretariado que chegam as denúncias de eventual prática 
do exercício da profissão sem título. Estas denúncias originam o curso de 
acção: verificação de inscrição do visado, solicitação de esclarecimentos 
ao próprio (no caso de se verificar que não está inscrito na OPP) ou à 
entidade empregadora; encaminhamento ao Ministério Público de todos 
os casos que não resultem na regularização de inscrição na OPP e que se 
verifique o eventual exercício da profissão (em articulação com a Direcção 
e/ou com o Chefe de Gabinete do Bastonário). Neste contexto, refira-se 
que em 2018 verificaram-se 30 Processos de Averiguação de Título Pro-
fissional, tendo 1 processo sido encaminhado para o Ministério Público. 
 
É fundamental destacar o apoio administrativo que o Secretariado da OPP 
presta ao Conselho Jurisdicional, elaborando todos o arquivo (informático 
e em suporte papel), expedindo todas as notificação de abertura, convoca-
ção, acusação e conclusão de processo, decorrentes das decisões daquele 
Conselho e prestando toda a informação e suporte quer aos membros da 
OPP, quer aos utentes dos serviços de psicologia envolvidos num proces-
so disciplinar.
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Informática

A área de informática representa a maior área de suporte da OPP. 
Subdivide-se em três subáreas:

 › Apoio informático aos colaboradores e membros da OPP;
 › Instalação e manutenção da infra-estrutura informática da OPP;
 › Desenvolvimento e manutenção de software.

Apoio informático

O apoio informático aos colaboradores e membros da OPP, engloba:

 › Sistemas de comunicações: Infra-estrutura de comunicações (tele-
fones e central telefónica) que suporta todo o atendimento da OPP 
tanto da sede como das suas delegações regionais;

 › Sistemas informáticos (computadores, servidores e redes) que su-
portam todas as áreas da OPP, tanto da sede como das suas dele-
gações regional;

 › Apoio prestado internamente aos colaboradores na utilização das 
várias aplicações informáticas inerentes às suas funções. Apoio aos 
membros na utilização das plataformas online da OPP, nas quais se 
incluem: sites, plataforma de registo e inscrição, área pessoal, pla-
taforma de estágios, plataforma de especialidades. Acesso a outras 
plataformas fornecidas pela OPP aos seus órgãos internos.

O apoio aplicacional abrange a utilização das plataformas, formação 
na utilização das mesmas, garantindo as pontes para o desenvolvi-
mento de todas e quaisquer alterações necessárias que melhorem a 
usabilidade, assim como aumentam o seu valor de serviço aos seus 
utilizadores. Este apoio é prestado na sua maioria através do sistema 
de Ticketing.

Volume de tickets tratados em 2018:

 › Total de tickets abertos: 3267 (aumento de 6% face ao ano ante-
rior – 3070; em 2016 este número situou-se nos 4159)

 › Total de tickets fechados: 3263
 › Total de tickets fechados (média inferior a 3 dias): 2932

3267 
Total de tickets abertos

 (aumento de 6% face 
ao ano anterior – 3070; 

em 2016 este número 
situou-se nos 4159)



PÁ
G

 8
9

RELATÓRIO E CONTAS

Instalação e manutenção da infraestrutura 
informática

A subárea de manutenção da infraestrutura informática engloba, toda 
a estrutura de equipamentos e redes da OPP. Sendo, portanto, a par-
te física da informática. Nesta infraestrutura incluem-se telefones, 
computadores, servidores e outros equipamentos activos de redes 
de comunicação.

No decorrer do ano de 2018 foram realizadas várias intervenções 
na infraestrutura, no sentido de garantir as condições necessárias à 
arquitectura dos principais projectos implementados.

Foi igualmente necessário adaptar a infraestrutura informática ás ne-
cessidades do novo regulamento de protecção de dados (RGPD), que 
obrigou a uma série de configurações e instalação de sistemas de 
segurança a nível transversal.

A implementação de novos procedimentos internos, implicou o de-
senvolvimento de algumas plataformas especificas para atingir os 
objectivos pretendidos.

Desenvolvimento e manutenção de software

A área de desenvolvimento e manutenção de software da OPP, teve 
um crescimento bastante acentuado no ano de 2018, permitindo as-
segurar internamente a implementação de novas soluções desenvol-
vidas à medida das necessidades internas e de contacto directo com 
os membros.

Este processo iniciado em 2018, assegura igualmente uma redução 
de custos no que à prestação de serviços externos diz respeito, per-
mitindo um crescimento mais autónomo e sustentável nesta área.

É possível segmentar 2 grandes grupos de desenvolvimento:

1. Visíveis com impacto directo nos membros da OPP, e utilizados 
diariamente por milhares de utilizadores: Site da OPP, sites de 
iniciativas da OPP, sites de eventos, plataformas de registo e ins-
crição, plataforma de estágios, plataforma de especialidades e 
área pessoal.
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2. Utilizados internamente, em serviço aos membros da OPP: o Sis-
tema Integrado da Ordem dos Psicólogos Portugueses (SIOPP), 
Sistema da área Financeira (ERP), Sistemas de Comunicações, 
plataforma de apoio aos processos do Conselho Jurisdicional e 
plataforma de formação da OPP.

De forma a garantir o bom funcionamento da instituição, o depar-
tamento de informática tem ao seu serviço 4 pessoas, e recorre a 
alguns fornecedores externos para serviços específicos de desenvol-
vimento informático ou de serviços de telecomunicações.

No sentido de reduzir de forma significativa os custos associados 
aos desenvolvimentos informáticos por entidades externas, no ano 
de 2018 foi assegurada uma nova área interna no departamento de 
informática, dedicada aos desenvolvimentos web na vertente de fron-
t-end e back-end

Todas as novas soluções implementadas são acompanhadas por uma 
forte componente de análise e interação com os vários departamen-
tos da OPP.

Em 2018 foram alvo de desenvolvimentos, uma série de projectos, 
com integração em entidades externas ou no âmbito de necessidades 
em áreas internas, alguns desses exemplos são:

 › Desenvolvimento da plataforma para emissão de diplomas euro-
peus de psicologia, Europsy

 › Desenvolvimento e implementação da plataforma de georrefe-
renciação das especialidades OPP

 › Integração de serviços com a INCM – Imprensa Nacional Casa 
da Moeda

 › Desenvolvimento da plataforma para o IV congresso OPP
 › Implementação do projecto de Business Intelligence OPP
 › Desenvolvimento e implementação da solução de elearning OPP, 

na área da formação
 › Desenvolvimento de uma API para a integração nos sistemas da 

ADSE, IP
 › Parametrização e configuração da solução a ser utilizada no Cen-

so OPP
 › Desenvolvimento de uma API para a integração dos sistemas do 

SNS, através das soluções dos SPMS
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 › Implementação de novos softwares de segurança, no âmbito 
do RGPD

 › Implementação de novas soluções de backups e aumento da ca-
pacidade de storage na infraestrutura

 › Implementação de uma Farm de Virtualização, no sentido de asse-
gurar as arquitecturas e servidores de novos projetos a desenvolver.

O ano de 2018 marcou, assim, o início de várias alterações estruturais 
na infraestrutura informática da OPP, em todas as suas componentes 
básicas (arquitetura de rede, servidores, telecomunicações, aplica-
ções, sites e postos de trabalho).

Esta estratégia alinhada com o crescimento das várias áreas orgâ-
nicas da OPP, possibilita que sejam implementados os projetos de 
forma segura e estruturada, com uma visão a médio e longo prazo.

Foi igualmente um ano em que a informática teve a necessidade de 
implementar várias soluções, para dar resposta ao novo regulamento 
de proteção de dados (RGPD). Esse processo obrigou a restruturar 
alguns sistemas e procedimentos internos, no sentido de poder criar 
as condições certas para estas alterações.

A informática foi responsável por desenvolver a plataforma de gestão 
de salas/apresentações e de todo o check-in do IV congresso da OPP, 
o que obrigou a um esforço bastante significativo durante e antes do 
congresso, no sentido de garantir que tudo iria funcionar conforme 
pretendido e conforme acabou por funcionar.

Criou-se um novo sistema de atendimento na OPP, através da implemen-
tação e configuração de uma nova central telefónica. O volume de cha-
madas em espera baixou de forma bastante significativa, com esta im-
plementação, o que teve um impacto positivo no apoio direto ao membro.

Ao nível da área financeira, iniciou-se o percurso de optimizar o ERP 
com mecanismos que facilitem as tarefas desta área e os procedi-
mentos que estão associados ao mesmo.

Na área da formação, foram implementadas e desenvolvidas as solu-
ções que permitem a disponibilização dos cursos e-learning para os 
membros efetivos da OPP. Toda a arquitetura necessária para a refe-
rida solução foi desenvolvida e mantida durante este ano, com novas 
funcionalidades e crescimento para o ano de 2019.

Foi igualmente um 
ano em que a 

informática teve 
a necessidade de 

implementar várias 
soluções, para dar 

resposta ao novo 
regulamento de 

proteção de dados 
(RGPD). 

Esse processo 
obrigou a restruturar 

alguns sistemas e 
procedimentos internos, 

no sentido de poder 
criar as condições certas 

para estas alterações.
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Foram criadas soluções para integração dos sistemas da OPP com 
entidades externas, no âmbito da ADSE, SNS, EFPA, ficando a pas-
sagem a produção pendente de algumas decisões e validações dos 
vários intervenientes.

O objectivo para 2019 consiste em efectivar todos os projectos que 
ainda se encontram pendentes de passagem a produção, e continu-
ar o caminho de reformulação da infraestrutura informática da OPP, 
para possibilitar este crescimento que se tem verificado ao nível das 
soluções informáticas implementadas e desenvolvidas. Pretende-se 
reforçar este caminho com a implementação faseada de plataformas 
de gestão documental e de workflows adaptados às diferentes áreas 
internas, no sentido de facilitar a organização e apoio ao membro, 
com menos recursos financeiros e esforço humano.

À semelhança do que aconteceu em 2018, a plataforma das Especia-
lidades e dos Estágios, assumem um lugar de extrema importância 
na alocação de esforço do departamento de informática, nas varias 
modificações ou correções necessárias nos sistemas que suportam 
estas plataformas.
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OPP - Acção 
e intervenção política

Em 2018, conforme previsto e afirmado no Plano de Actividades e Orçamento, procurou intensificar-se 
o trabalho político e a participação da OPP junto de decisores, tendo-se desenvolvido e colaborado em 
diversas acções no sentido de promover o papel da Psicologia e do Psicólogo na sociedade, melhorar 
acessibilidade aos serviços de Psicologia e garantir uma maior aposta na prevenção e promoção do de-
senvolvimento das pessoas. 

O ano transacto ficará marcado como o ano em que, pela primeira vez, um Bastonário da OPP foi rece-
bido em audiência pelo Presidente da República, bem como a primeira “carta aberta” partilhada com o 
Presidente da República, que neste ano destacou a importância do desenvolvimento de uma agenda da 
prevenção e da promoção do desenvolvimento das pessoas com o contributo dos Psicólogos portugueses.

2018 foi também um ano de reforço das relações interinstitucionais com outras entidades. Dos diversos 
protocolos firmados, podemos destacar:

 › CIP – Visando actividades que contribuam para desenvolver e difundir conhecimento e boas práticas 
na área da saúde, designadamente da saúde mental, e a sua ligação com o mundo do trabalho e o 
quotidiano empresarial;

 › Federação Portuguesa de Natação (segunda maior federação desportiva do país) – Com o objectivo de 
promover o papel do Psicólogo na área do desporto em geral e nesta modalidade em particular, assim 
como em projectos no âmbito da formação e abandono da prática;

 › Conselho Superior de Magistratura – Proporcionar a colaboração entre ambas as instituições e de-
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senvolver acções de sensibilização e informação aos Juízes, a 
partilha de conhecimento sobre as linhas de orientação para a 
prática preparadas pela OPP sobre temáticas relacionadas com a 
Justiça e o desenvolvimento de actividades formativas conjuntas;

 › Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores – 
Referente à implementação de um “projecto-piloto” no âmbito do 
programa nacional de prevenção da depressão;

 › Ministério da Saúde e um conjunto de Instituições de Ensino Su-
perior no contexto da formação na área dos cuidados paliativos;

 › Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Por-
tugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pen-
sões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) - Passando 
a OPP a integrar o Plano Nacional de Formação Financeira;

 › A nível internacional, com a British Psychological Society (BPS), 
visando o trabalho conjunto, intercâmbio, partilha de documentos 
e iniciativas conjuntas e a operacionalização do protocolo com a 
American Psychologycal Association (APA), através da possibi-
lidade de registo dos membros OPP como “Membros Afiliados 
Internacionais da APA” com condições especiais e num projec-
to-piloto da APA, que contou com a adesão de cerca de 1.000 
Psicólogos portugueses. Neste contexto, destaque ainda para a 
realização de intercâmbios de formação e a presença de uma co-
mitiva portuguesa na convenção da APA e de uma comitiva desta 
associação no 4º Congresso da OPP.

Ainda ao nível da acção política, procurou-se trabalhar no sentido do 
posicionamento da Psicologia e dos Psicólogos em várias meios e 
áreas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Além do eleva-
do número de representações (lista constante no presente relatório), 
em 2018 os Psicólogos portugueses foram destacados, tendo pela 
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primeira vez a “Monitor” (revista da APA) salientado o trabalho de-
senvolvido em Portugal, nomeadamente no âmbito das dependências 
onde tantos colegas Psicólogos desenvolvem a sua intervenção, bem 
como com a atribuição de uma menção a Luís Villas-Boas do Refúgio 
Aboim Ascenção. Ainda a nível internacional, durante o XI Congreso 
Iberoamericano de Psicología, a OPP foi reconhecida e agraciada pela 
Federação Iberoamericana de Associações de Psicologia (FIAP), após 
proposta do Colégio Oficial de Psicólogos de Espanha (COP), pelo 
trabalho desenvolvido na área do desenvolvimento, formação e pro-
moção da Psicologia. Já a nível nacional, a OPP lançou a sua primeira 
revista científica, “The Psychologist: Practice & Research Journal”, 
que, além de um primeiro número dedicado essencialmente ao tema 
da depressão, publicou o livro de resumos e, ulteriormente, de actas 
do 4º Congresso da OPP. Precisamente na sessão de encerramento 
deste evento realizado em Braga, Francisco Miranda Rodrigues, Bas-
tonário da OPP, distinguiu a Unidade de Psicologia Clínica do Centro 
Hospitalar de Lisboa Central com o Prémio Nacional de Psicologia 
2018; também durante este encontro, a OPP organizou um tributo 
póstumo a Joaquim Bairrão Ruivo.

O ano de 2018 ficará também marcado na história da Psicologia em 
Portugal como o ano em que a Assembleia da República consagrou 
o dia 4 de Setembro como o Dia Nacional do Psicólogo e em que, 
juntos, abrindo as portas da OPP e envolvendo os Psicólogos portu-
gueses numa campanha nas redes sociais, o celebrámos enquanto 
oportunidade de reconhecimento do trabalho por todos desenvolvido 
e apontando a um maior reconhecimento da ciência e da profissão. 
Foi também nesta data que se lançou o livro para crianças “Sabes o 
que fazem os Psicólogos?”, reforçando a perspectiva de se chegar 
mais e melhor a toda a população, qualquer que seja a sua formação, 
localização ou faixa etária. 

Também ao nível das publicações, procurando um reforço dos instru-
mentos para a prática, conjugando com a dimensão política de afirma-
ção da profissão, produziu-se em 2018 um conjunto de documentos, 
potenciando e concretizando o trabalho de muitos grupos de trabalho 
da OPP e as relações institucionais estabelecidas. Assim, pôde-se pu-
blicar um documento orientador relativo à “Parentalidade na Era Di-
gital”, bem como “Linhas de Orientação para a prática profissional no 
âmbito da Protecção das Crianças e Jovens em Risco”. Continuaram, 
ainda, as publicações referentes aos documentos e contributos da OPP, 
conforme atrás destacado, bem como as publicações referentes aos 
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pareceres da Comissão de Ética, que brevemente serão compilados num e-book. Finalmente, reforçou-se a 
colecção “Perfil dos Psicólogos” com o “Perfil dos Psicólogos na Área da Justiça”, bem como se avançou nos 
trabalhos do conselho consultivo para acreditação de testes e provas psicológicas, que em breve permitirão a 
existência de uma proposta de instrumento de procedimentos que permitam a avaliação quantitativa e quali-
tativa de testes e provas psicológicas em Portugal. 

Nas relações com as áreas de governação, destaque para a continuidade do trabalho a propósito das ques-
tões referentes à organização do território, florestas e comunidades resilientes, com participação da OPP 
em eventos com este fim e num trabalho com a Estrutura de Missão para os Incêndios, onde se procurou 
sintetizar a forma como os Psicólogos poderão contribuir para este trabalho. Ainda no que se refere a esta 
dimensão deve sublinhar-se a participação da OPP na Comissão Nacional do Trauma e na elaboração da 
Norma para a Intervenção Psicossocial na Crise (DGS), ainda a decorrer, e na apresentação de uma pro-
posta para a elaboração da Norma para a Intervenção Psicológica na Urgência Hospitalar.

Na área da Educação, importa sublinhar o facto do Bastonário da OPP ter passado a representar o Con-
selho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) no Conselho Nacional de Educação (CNE), uma antiga e 
justa aspiração dos Psicólogos portugueses que se concretizou em 2018 e que permite uma maior influên-
cia junto deste órgão. Foi também em 2018 que a OPP integrou o Conselho Consultivo do Eixo Estratégico 
Academias do Conhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo nomeado como representante a 
Vice-Presidente Sofia Ramalho, com o objectivo de preparar crianças e jovens para os desafios sociais, 
promovendo o desenvolvimento de competências sócio-emocionais.

Destaque, nesta área, para a continuidade da execução do Protocolo de Colaboração com a DGE, celebrado 
em 2015, que permitiu que no ano lectivo de 2017/18 fossem contratados mais 200 Psicólogos ao abrigo 
do programa POCH, tendo ficado ainda prevista a contratação de outros 100 (acrescidos aos anteriores) 
no ano lectivo em curso. Em 2018, assistiu-se assim a um aproximar do rácio mínimo recomendado pela 
OPP de 1 Psicólogo para 1000 alunos, factor essencial para a correcção de desigualdades e amplamente 
sublinhado pela OPP, bem como se manteve a recondução de parte dos Psicólogos contratados – uma 
medida que atenua os constrangimentos provocados pelo modelo de contratação dos Psicólogos em con-
texto escolar, ainda não revisto. No final do ano transacto, realizou-se mais um Seminário de Psicologia 
da Educação, conjuntamente organizado pela OPP e DGE, tendo sido, finalmente, publicado o documento 
“Orientações para o Trabalho em Psicologia Educativa nas Escolas”, concretizando-se uma intenção po-
lítica conjunta amplamente negociada nos organismos próprios, de enquadramento técnico do papel do 
Psicólogo em contexto escolar. Previu-se ainda a criação de um grupo de trabalho conjunto para pensar 
e definir o papel específico dos Psicólogos no contexto das novas políticas de Inclusão e de Flexibilidade 
Curricular, desenvolver programas especializados de formação contínua, bem como avaliar a eficácia da 
intervenção psicológica no desenvolvimento destas medidas que mereceram desde a primeira hora pa-
receres, recomendações e contributos da OPP, sendo de destacar o papel atribuído aos Psicólogos nas 
mesmas, nomeadamente, no âmbito de equipas multidisciplinares e inclusivamente na coordenação das 
mesmas. Realce ainda na área da Educação, a participação nos principais eventos de discussão das no-
vas políticas educativas, em espaços de comunicação política e social, em fóruns de discussão regionais, 
em reuniões com grupos de Psicólogos da Educação, bem como a emissão de pareceres que advogam a 
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importância do Psicólogo em contexto escolar e defendem a perma-
nência destes nos serviços de Psicologia das escolas. Finalmente, 
refira-se que se mantém o trabalho na área da educação não formal e 
da violência escolar, que muito brevemente possibilitarão contributos 
específicos da OPP e da Psicologia para estas relevantes dimensões 
em contextos educativos.

Já na área do Trabalho, manteve-se um forte investimento na procura 
de reconhecimento do papel do Psicólogo na área dos Riscos Psicos-
sociais, defendendo-se a criação da figura do Psicólogo do Trabalho. 
Neste sentido, ao longo do ano de 2018, realizaram-se duas rondas 
de reuniões com todos os Partidos Políticos representados na As-
sembleia da República, tendo sido aprovada por unanimidade uma 
Resolução da Assembleia da República (n.º 240/2018) de recomen-
dação ao Governo tendente à implementação de medidas para mino-
rar os riscos psicossociais e os problemas de saúde psicológica no 
trabalho. Realizaram-se também reuniões com os Parceiros Sociais 
(CGTP, UGT, CIP e CCP). Esta temática foi ainda abordada na audi-
ência com o Presidente da República e com o Ministro do Trabalho, 
Emprego, Solidariedade e Segurança Social, onde foi apresentada a 
proposta da OPP de criação da figura jurídica do Psicólogo do Tra-
balho, tendo esta sido enquadrada numa Agenda para a Prevenção e 
Promoção do Desenvolvimento das Pessoas e para a sustentabilidade 
dos sistemas de saúde. 

Transversalmente, foram estabelecidos protocolos de parceria entre 
a OPP e variadas organizações (autarquias, instituições de ensino 
superior, associações e organismos públicos) relativos à participação 
em iniciativas de avaliação, prevenção e intervenção em riscos psi-
cossociais nos locais de trabalho, à promoção do Psicólogo enquanto 



PÁ
G

 9
8

RELATÓRIO E CONTAS

profissional de referência para a área e à disponibilização de instrumentos de formação ao Psicólogo res-
ponsável pela implementação de projectos neste âmbito.

Na área da saúde destaque para a abertura de concurso para a contratação de 40 psicólogos, conforme 
proposta do Orçamento do Estado de 2018; sendo um número claramente insuficiente para as necessida-
des do país, cumpre assinalar esta circunstância por não se verificar há mais de 20 anos. A fase de análise 
de candidaturas ainda decorre, mercê do elevado número de candidatos. Ainda na área dos Cuidados de 
Saúde Primários sublinhe-se que 2018 marcou a implementação do SClínico em todos os Agrupamentos 
de Centros de Saúde do país. Já na área da autonomia dos serviços de Psicologia nas entidades do SNS, 
destaque para a criação e disponibilização por parte da OPP do “Guia para Implementação dos Serviços, 
Unidades ou Núcleos de Psicologia no SNS” e para a organização de uma reunião dos psicólogos coorde-
nadores dos serviços de Psicologia do SNS, que contou com mais de 90 psicólogos. Em 2018 também se 
assistiu a uma maior integração da Psicologia e dos contributos dos psicólogos nos diversos programas 
nacionais de saúde, além dos desenvolvimentos no âmbito de programa nacional de prevenção da depres-
são com o início do projecto-piloto atrás referido e com a concretização de um conjunto de iniciativas neste 
contexto. Foi também relevante a participação da OPP no debate em torno da morte medicamente assis-
tida, através do contributo “Papel e a Importância dos Psicólogos na Morte Medicamente Assistida” e da 
participação na audição parlamentar nesta área, no âmbito da Estratégia da Saúde na área das demências 
e no Fórum Saúde XXI, através da participação no documento “Cinco prioridades para a saúde em Portu-
gal”. Salienta-se ainda os contributos da OPP nos trabalhos em torno da abordagem multidisciplinar das 
Benzodiazepinas, no manual de boas-práticas no tratamento substitutivo da função renal, na norma sobre 
as Boas Práticas na Abordagem do Doente com Obesidade elegível para Cirurgia Bariátrica ou na diabetes, 
tudo áreas de importante contributo da Psicologia e dos Psicólogos e onde este trabalho tende a resultar 
numa maior consideração dos mesmos nas intervenções e protocolos de acção específicos nestas áreas.

Já na área da Justiça é de frisar também a contratação de Psicólogos, ainda que em número também in-
suficiente para diversas áreas do sistema em 2018, bem como desenvolvimentos na relação com a DGRSP 
através de um grupo de trabalho conjunto entre instituições, cujo relatório produzido aponta os caminhos 
para a relação e o trabalho conjunto futuro. Ainda nesta área evidencia-se a nova oferta formativa da OPP, 
os desenvolvimentos nos grupos de trabalho também destas áreas e para o trabalho conjunto com a Co-
missão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

No Desporto, a tentativa de afirmação da Psicologia foi uma constante ao longo de 2018. Além do proto-
colo assinado com a Federação Portuguesa de Natação, a OPP participou nos campeonatos nacionais de 
natação onde partilhámos com os treinadores e dirigentes o “Perfil do Psicólogo do Desporto”. Ficou ainda 
acordada formação ministrada por psicólogos na Federação Portuguesa de Natação para o ano de 2019 e 
apoiou-se, através da bolsa de emprego da OPP, o processo de selecção dos formadores Psicólogos. Con-
tinuou-se ainda o trabalho já iniciado com o Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional, bem como 
foram realizadas duas reuniões com o objectivo de criar condições para a prática da Psicologia junto das 
instituições mais representativas ligadas a modalidades desportivas, tendo ainda sido reiniciado o trabalho 
do Grupo de Trabalho da Psicologia do Desporto da OPP tendo em vista a criação de uma proposta de 
linhas de orientação para a prática profissional nesta área. 
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Continuámos ainda o nosso trabalho próximo com os diversos partidos polí-
ticos com assento parlamentar, suscitando, promovendo e apoiando a apre-
sentação de propostas no âmbito da Psicologia. A título de exemplo, no que 
ao Orçamento do Estado diz respeito e resultado de um empenho forte da 
OPP neste momento, foram apresentadas mais de 40 propostas na especia-
lidade, referentes à Psicologia e ao trabalho dos Psicólogos, tendo sido divul-
gadas através dos nossos canais de comunicação as propostas entregues 
e votadas, assim como os resultados das votações, no sentido de ser mais 
clara a percepção pelos cidadãos sobre que necessidades foram alvo de 
propostas e que partidos as apresentaram (não apenas nas votações) para 
o seu solucionamento e sobre qual o posicionamento dos diversos partidos. 

No que concerne ao conhecimento da profissão e dos profissionais Psi-
cólogos, o ano passado ficará também guardado como o ano em que de-
correu o maior estudo sobre a profissão realizado em Portugal – o Censo 
OPP 2018. Este processo normalizado de recolha, tratamento, análise e 
difusão de dados referente aos Psicólogos portugueses possibilitará um 
retrato muito completo dos profissionais e das suas condições de traba-
lho. Os dados do Censo OPP são essenciais para a análise da estrutura 
da profissão, da sua evolução e tendências constituindo-se valiosos ins-
trumentos de diagnóstico, planeamento e intervenção nos mais variados 
domínios do exercício da profissão de Psicólogo e do contributo destes e 
da Psicologia na sociedade. Neste ano, através da Comissão Técnica do 
Censo OPP, realizou-se o desenho do método do estudo, a construção do 
questionário e a recolha de dados, tendo participado no Censo OPP 6.074 
Psicólogos e Psicólogos Juniores.

Por último, mas não menos importante, o auto-cuidado dos Psicólogos foi 
também um ponto central que marca 2018. Este foi um dos temas nucle-
ares do discurso de abertura do Bastonário da OPP no 4º congresso da 
OPP, que, refira-se acompanhou diversas iniciativas realizadas neste ano, 
nomeadamente integrando permanentemente a reflexão realizada com os 
colegas e organizações no âmbito das iniciativas dos Trilhos da Psico-
logia nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e em diversos 
distritos do país das regiões centro, norte e sul. Mas também nesta área 
do auto-cuidado, o grupo de trabalho OPP responsável pela criação de 
Linhas de Orientação para a prática de supervisão e intervisão avançou na 
operacionalização dos conceitos de supervisão e intervisão em interven-
ção psicológica. Estas linhas de orientação seguem modelos teóricos com 
fundamentação científica, recebendo o contributo de diferentes entidades 
e individualidades com experiência na prática, ouvidas neste âmbito. 
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Análise Financeira

As contas de 2018, à semelhança de 2017, são apresentadas de acordo com o Sistema de Normalização 
Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL).

A apresentação de contas constante neste Relatório de Actividades e Contas 2018, inclui as das suas De-
legações Regionais que, conforme Regulamento Financeiro da OPP, se fizeram aprovar em Assembleias 
Regionais próprias, já ocorridas à data, pelo que as mesmas se encontram já aqui reflectidas.

2018 foi um ano de continuidade do crescimento económico em Portugal, com descida da taxa de de-
semprego. Em geral, os Psicólogos depararam-se com mais oportunidades de trabalho e diminuíram-se 
algumas situações de precaridade, pese embora estas continuem a constituir um desafio importante. O 
valor dos atos praticados pelos Psicólogos está ainda aquém do desejável, sendo necessário manter um 
continuum de esforços no sentido da valorização da profissão. Tal justifica o investimento permanente 
numa atividade política forte e com orientação estratégica por parte da OPP, com objetivo de valorização 
do papel dos Psicólogos na sociedade e da promoção de mais condições de acessibilidade aos serviços 
prestados por Psicólogos, por parte dos cidadãos portugueses, ao mesmo tempo que um investimento no 
desenvolvimento profissional e na promoção da empregabilidade dos psicólogos e da qualidade da presta-
ção de serviços de psicologia.

Recuperação de dívida em 2018

No contexto financeiro atual da OPP, e considerando a sua principal receita, é possível observar-se um 
decréscimo da dívida de clientes em 46,14% face a 2017, sendo que o valor acumulado do total das dívidas 
dos Psicólogos à OPP decresceu de 1.281.497 euros em 2017, para 690.250 euros em 2018. Como se 
pode observar através da análise do gráfico que se segue, este decréscimo tem vindo a ocorrer de forma 
progressiva e acentuada desde o ano de 2016, tendo-se apurado também uma estimativa de manutenção 
da tendência de descida até ao valor de cerca de 550.000 euros para o ano de 2019.



PÁ
G

 1
0

1

RELATÓRIO E CONTAS

A percentagem de execução de cobrança de quotização do próprio ano alcançou 88,59% no final de 2018, 
face aos 83% verificados no final de 2017. O gráfico que se segue permite igualmente observar a percen-
tagem de execução de quotas obtida no final de 2016 (82%), salientando-se a diferença substantiva face 
à percentagem de execução no final de 2018.

A OPP tem desenvolvido esforços para contrariar as situações de acumulação de dívidas de quotas, de for-
ma a assegurar a sustentabilidade financeira e de atividade da Ordem, bem como com o objetivo de unifor-
mizar e agilizar procedimentos de cobrança de dívida de quotas, articulando, sempre que necessário, com a 
Autoridade Tributária (AT) os respetivos processos de execução tributária. A cobrança de dívida de quotas 
em atraso, generalizada a todas as Ordens Profissionais, passou, em Setembro de 2018, a ser assumida 
pela própria AT, através de execução fiscal. Salientam-se, no entanto, as várias tentativas de recuperação 
por parte da OPP, através de email, sms, carta e telefone, antes das respetivas execuções tributárias.

Estas ações de recuperação de dívida cumprem um critério de justiça face à aos membros pagantes e 
promovem o cumprimento do dever estatutário de pagamento de quotas, garantindo que a OPP cumpra 
com a sua responsabilidade de boa cobrança de dívida, não permitindo a sua prescrição. 

Especificamente, em 2018, a medida de recuperação de dívida por via dos Planos de Pagamento teve a 
adesão de 701 membros, permitindo a recuperação de cerca de 327.688 euros, comparando com a adesão 
de 542 membros em 2017, e respetiva recuperação de 206.357 euros. 

No que respeita ao processo de Execução Tributária dos seus membros com quotas em dívida, salienta-se 
que, no ano de 2018, o mesmo foi alargado aos membros com dívida desde 2015. 

Ao longo do ano de 2018 recebemos 593.036 euros, provenientes dos processos de execução tributária, 
subdividindo-se este valor em 582.295 euros de dívida de quotas e juros em dívida no momento da exe-
cução e 10.740 euros de juros de mora calculados e cobrados pela Autoridade Tributária.



PÁ
G

 1
0

2
RELATÓRIO E CONTAS

A análise do gráfico que se segue permite observar a distribuição do valor de dívida recuperada, quer por 
via de Planos de Pagamento, quer de Execuções Tributárias, bem como o total de ambas as medidas, per-
mitindo perceber um crescimento substantivo do ano 2016 ao ano 2018 em análise.

No que concerne às dívidas de quotas, verificou-se uma redução de 49,51% (628.871 euros) quando 
se compara o valor acumulado do fim de 2018 (641.296 euros) com o valor acumulado do fim de 2017 
(1.270.167 euros). Por sua vez, no que respeita à recuperação efectiva de dívida de quotas de anos anterio-
res, observou-se uma redução de 71,64% da dívida (909.983 euros), considerando quer os recebimentos 
da Autoridade Tributária, quer dos Planos de Pagamento, tendo a percentagem de execução de cobrança 
de quotização do próprio ano alcançado 88,59% no final de 2018. Observem-se as tabelas que se seguem.

TIPO DE RECUPERAÇÃO VALOR RECEBIDO

PLANOS DE PAGAMENTO 327.688 € 

EXECUÇÕES AT 593.036 €

TOTAL 909.983 €

Recuperação de dívida em 2018 (detalhado por ano de dívida)

ANO VALOR RECEBIDO

(PP + AT) % DE RECUPERAÇÃO FACE AO VALOR TOTAL DE DÍVIDA DESSE ANO

2017 221.395 € 54,30 %

2016 186.224 € 72,27 %
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2015 157.773 € 83,79 %

2014 149.097 € 84,36 %

2013 114.686 € 83,01 %

2012 62.962 € 81,19 %

2011 17.846 € 74,46 %

TOTAL 909.983 € 71,64 %

No final de 2018, a dívida acumulada de 3.750 membros (19,7% dos membros efectivos), correspondia a 
40,7% da dívida de total de quotas. Este valor demonstra que o incumprimento desse dever continua a não 
ser generalizado, apesar dos valores serem expressivos e impactantes na dinâmica da organização.

Após a análise dos valores em dívida, referentes a Quotas, e tendo em consideração a recuperação da dívi-
da existente (relacionada principalmente com as execuções tributárias), foi efectuado um cálculo percentu-
al do valor não recuperado (por exemplo por motivos de falecimento, reforma por invalidez ou insolvência) 
e concluiu-se que 0,7% seria o valor da dívida mais provável a não recuperar.

Considerando esta percentagem inferior a 1%, manteve-se o critério adoptado nos anos anteriores no que 
diz respeito às Perdas por Imparidade. Assim, foi feita uma reversão de 32.055 euros, mantendo-se em 
perdas por imparidade acumuladas o valor de 32.297 euros. 

Por outro lado, foi realizada uma correcção ao tratamento dos Juros de Mora processados durante o ano 
de 2018, passando estes a ser considerados rendimento apenas no momento do seu recebimento. Após 
análise, identificaram-se 17.854 euros de juros de mora, processados em 2018, mas ainda pendentes de 
pagamento à data de 31 de Dezembro, de 2018. Por este motivo, este valor foi ajustado no resultado, por 
não ter sido considerado rendimento, influenciando assim o resultado.

A área de Aprovisionamento realiza diariamente, em função das necessidades, pesquisas de mercado, 
contactos com fornecedores, pesquisa de salas de formação, ajustes directos e simplificados, controlo 
e gestão de economato (entradas e saídas), conferência e validação de facturas, recepção de material, 
avaliação de necessidades de material e serviços, bem como a avaliação de fornecedores, tanto para a 
sede como para as delegações regionais. Na área de aprovisionamento é também feita a gestão de todos 
os pedidos e necessidades de viagens e alojamentos, alugueres de viaturas e transferes, provenientes da 
sede e delegações regionais, no âmbito das assembleias, grupos de trabalho, comissões e representações, 
formações, agenda anual de eventos e congressos nacionais e estrangeiros.

Esta área efectua ainda o acompanhamento do processo de aprovisionamento no âmbito do Sistema de 
Gestão de Qualidade, com base na monitorização e medição dos respetivos indicadores, intervenção nas 
diferentes auditorias internas e externas, e no desenvolvimento e implementação de acções preventivas, 
correctivas ou de melhoria.
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De modo a manter a uniformização dos processos de aprovisiona-
mento, garantir a necessária transparência, eficiência, poupança e o 
rigor, em 2018 manteve-se o registo dos processos de contratação 
pública na plataforma Vortal.

Introduzida a nova legislação no ano de 2018, respeitante ao código 
de contratação pública, foi necessária a transição da plataforma de 
compras Vortal para a AcinGov. Devido a dificuldades de comunica-
ção dos contratos de 2018 ao BaseGov, não foi possível a disponi-
bilização atempada da informação de contratação pública, o que se 
prevê até ao final do primeiro trimestre de 2019. Contudo, o Mapa de 
Contratação Pública encontra-se em anexo, disponível para consulta.

Assim, no ano de 2018, foram efectuados 7 procedimentos por con-
sulta prévia, cujo montante global ascendeu a 252.103 euros e 46 
procedimentos por ajuste directo, cujo montante global ascendeu a 
1.155.838 euros. Deste modo, cerca de 13% dos procedimentos cele-
brados foram efectuados através do procedimento de consulta prévia 
e os restantes 87% por ajuste directo.

Em 2018 a área de aprovisionamento trabalhou com 284 fornecedo-
res e solicitou 569 propostas.

As Vendas e Serviços prestados da OPP aumentaram para 3.109.669 
euros em 2018, face a 2.824.017 euros em 2017, devendo-se este 
efeito principalmente às inscrições no 4º Congresso da OPP. Por sua 
vez, a não execução de receita num valor de 244.553 euros relacio-
nou-se principalmente com a não execução de candidaturas às Espe-
cialidades profissionais de Psicologia, bem como à não execução no 
âmbito do Europsy, cuja implementação de atribuição de certificados 
não foi ainda possível concretizar-se durante o ano de 2018.

Ao longo do ano de 2018 foi feito um esforço significativo na redu-
ção de despesa, verificando-se, em valor percentual, 1% de diferença 
entre os rendimentos e os gastos. Em 2018, os gastos tiveram uma 
execução de 94% e os rendimentos uma execução de 93% o que, em 
valor absoluto, corresponde a 3.156.217 euros, referentes a gastos, e a 
3.197.978 euros, referentes a rendimentos, verificando-se um Equilíbrio 
Orçamental.

Verifica-se também que as medidas adoptadas, de planos de paga-
mento e de execução tributária, para além de contribuírem para a di-
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minuição da dívida de Clientes, tiveram um impacto importante na diminui-
ção da dívida de Fornecedores. De facto, o valor em dívida a fornecedores 
em 31 de Dezembro de 2017 era de 362.745 euros e, a 31 de Dezembro de 
2018, resultou num montante de 123.017 euros, o que corresponde a uma 
significativa redução de 66%. 

A nível de gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, em 2018 po-
demos verificar uma significativa diminuição em cerca de 246.439 euros 
(15%) face a 2017. Esta diminuição é bastante significativa, e deve-se 
principalmente à internalização de serviços, nomeadamente para as áre-
as jurídica e informática/programação, cujos serviços eram prestados e 
desenvolvidos por entidades externas. No entanto, observou-se também 
um esforço de renegociação de contratos de forma economicamente mais 
vantajosa, para além do evidente esforço activo de redução de despesa. 
Esta redução de gastos com Fornecimentos e Serviços Externos é ainda 
qualitativa e quantitativamente mais significativa, tendo em consideração 
que em Setembro de 2018 decorreu o 4º Congresso da OPP, evento que 
mobiliza um conjunto importante de serviços fornecidos tendo em conta o 
número de participantes envolvidos que ascendeu os 1.600.

O gráfico que se segue permite a análise da tendência substancialmente 
decrescente de gastos com Fornecimento e Serviços Externos, demons-
trando o impacto das diferentes medidas de redução de despesa a este 
nível.

As medidas de internalização de serviços, adoptadas nos 2 últimos anos 
(em meados de 2017 e com repercussão na globalidade do ano de 2018), 
apesar do seu impacto positivo na rúbrica de Fornecimento e Serviços Ex-
ternos, tiveram igualmente impacto nos valores relativos à rúbrica Recur-
sos Humanos, relativamente à qual se observou um aumento de 1.392.125 
euros em 2017 para 1.491.679 em 2018, tal como se pode observar no 
gráfico seguinte.
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Pese embora as melhorias continuadas em 2018, a dívida de clientes con-
tinua a oferecer riscos consideráveis para a gestão e para a tesouraria da 
OPP, tendo-se verificando um desequilíbrio no Balanço entre o Ativo Cor-
rente e o Passivo Corrente, em cerca de 198.358 euros, o que contribuiu 
para a necessidade de recurso a financiamento de curto prazo.

Contudo, ao analisarmos o balanço, verifica-se uma substancial redução 
no Financiamento de Curto Prazo, de 1.088.169 euros no final de 2017, 
para o valor de 635.757 euros no final de 2018, o que equivale a uma re-
dução na ordem dos 42%. Além disso, do valor de financiamento de curto 
prazo no final de 2018, o montante de 400.000 euros a que foi necessário 
recorrer, foi já liquidado no início de Fevereiro de 2019. Observe-se o 
gráfico que se segue, relativo à dívida de curto e de longo prazo da OPP.
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Durante o ano de 2018 a OPP não teve aplicações financeiras nem Depó-
sitos a prazo. A OPP não tem processos judiciais em curso que possam 
implicar a constituição de provisões.

Por fim, mantém-se a existência de um Plano de Prevenção de Corrupção 
e de Riscos Conexos, não se tendo o mesmo registado ocorrências, bem 
como as auditorias internas que nos permitem melhorar a gestão de pro-
cedimento e de processos.

CONCLUSÕES

Numa perspectiva de análise do histórico de contas, verificam-se os se-
guintes resultados desde que as mesmas são apresentadas em SNC-ESNL:

ANO MONTANTE

2018 35.044 €

2017 -430.742 €

2016 565.266 €

2015 -563.676 €

2014 129.319 €

O Resultado Líquido em 2018 é, como se pode observar acima, positivo no 
valor de 35.044 euros. 

Foi feito um esforço significativo de reequilíbrio financeiro da Ordem, não 
só através da recuperação da dívida dos membros, a qual contribui para 
o equilíbrio de curto prazo. O equilíbrio orçamental alcançado entre ren-
dimentos e gastos resultou igualmente da manutenção de uma gestão 
conservadora do orçamento no ano de 2018, para além da implementação 
de um plano de cativação de despesa na ordem dos 20%. Manteve-se um 
controlo apertado na contratação de despesa, respeitando o orçamento 
previsto e não tendo sido efetuadas contratações de despesa cujos ren-
dimentos de contrapartida estivessem em risco de não se concretizarem 
durante o ano de 2018. Houve ainda um esforço de redução de despesa, 
bem como a procura constante de soluções alternativas de menor custo e 
renegociação de contratos, alcançando melhores condições económicas.
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Em suma, os planos de ação encetados e os dados de melhoria pro-
gressiva e significativa, observados na generalidade dos indicadores 
de resultados financeiros nos últimos anos, apontam uma boa previ-
são para o ano de 2019. O Plano de Actividades e Orçamento para 
2018 espelhava já os esforços de controle de despesa, bem como 
uma preocupação com o aumento da eficiência dos processos da 
OPP, permitindo desta forma a progressiva libertação de meios finan-
ceiros próprios, que vêm permitindo e se perspetivam permitir uma 
continuada melhoria da sustentabilidade financeira da Ordem.
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Notas Finais

2018 foi o segundo de quatro anos de mandato da presente Direcção da OPP. Os eixos programáticos do 
programa sufragado pelos membros da OPP pretendem, grosso modo, intensificar a acção política da OPP, 
bem como, assente na mobilização dos Psicólogos e em acções de proximidade, reforçar as condições 
destes prestarem mais e melhores serviços à sociedade e aos cidadãos, em paralelo com o seu desenvol-
vimento profissional. Este segundo ano de acção desta equipa dirigente procurou consolidar os processos 
de internalização de recursos na OPP, com evidentes e claros benefícios quer nos processos, na sua 
eficácia e na satisfação dos membros, quer consequentemente na diminuição considerável do recurso a 
fornecedores e a serviços externos. Do ponto de vista da acção política há a realçar um conjunto impor-
tante de iniciativas e de concretizações relevantes para a Psicologia e para os Psicólogos, que reflectem 
o investimento feito nessa área e a acção concertada, também com os membros eleitos dos diferentes
órgãos sociais (particularmente as Direcções das Delegações Regionais e os Conselhos de Especialidade),
com esse objectivo.

Cremos que o presente relatório deixa claro e espelha os benefícios desta acção, quer no crescente (re)�
conhecimento do trabalho e da necessidade dos Psicólogos, quer em medidas concretas no sentido da 
garantia da existência de mais profissionais desta área e com outras condições de trabalho, com o aumen-
to do número de Psicólogos nas mais diversas áreas de actuação, incluindo nos serviços públicos e com 
especial destaque para a Educação, a maior presença em programas nacionais de saúde, o aumento consi-
derável de protocolos de colaboração e participações nossas em grupos de trabalho, onde se pode destacar 

o conjunto com a DGRSP e o Plano Nacional de Formação Financeira, e o incremento das relações com
as nossas associações congéneres, em particular a APA (projecto membro afiliado internacional) e a BPS.

Este relatório realça também o contínuo aumento da presença da OPP junto dos locais de trabalho dos 
Psicólogos e junto dos Psicólogos portugueses, na procura de aumentar a proximidade e melhor conhecer 
e intervir na realidade dos mesmos. Os projectos relativos ao Censo e ao levantamento de recursos e 
necessidades apoiarão este processo e garantirão mais e mais consistente informação para a acção junto 
de decisores (locais, regionais, nacionais e mesmo internacionais) e da sociedade civil. Também a nossa 
intervenção e espaço junto da comunicação social continua a ser reforçado, tal qual a imagem de uma 
Ordem dinâmica, proactiva e construtiva que procura colocar os Psicólogos ao serviço do país e dos seus 
principais desafios.

Internamente cremos que 2018 demonstra o sucesso do investimento colocado nas áreas referente ao de-
senvolvimento profissional, quer pelo aumento considerável de oportunidades de formação dos Psicólogos 
portugueses e da sua realização, quer pelos resultados nos programas de empregabilidade, ano profis-
sional júnior e acreditação. Foi, ainda, um ano de um forte desafio na área das especialidades onde, além 
da sua promoção, se procurou investir na resolução das complexidades técnicas que melhor preparam o 
significativo fluxo de completar candidatura que se espera já em 2019 com o aproximar do prazo possível 
para tal para candidaturas submetidas no período de equiparação. 
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RELATÓRIO E CONTAS

2018 foi também um ano de aprofundamento dos investimentos realizados em 2017 na área informática 
e, especificamente, nas áreas do atendimento e formação. Estamos hoje mais preparados para dar uma 
melhor resposta aos membros e para melhor gerir os processos da OPP, nomeadamente os que se refe-
rem ao Conselho Jurisdicional. Tal qual estamos em condições, em termos estruturais, de poder melhorar 
estes níveis, algo que será já visível em 2019 e que impactam nos resultados positivos a diversos níveis 
aqui relatados.

Financeiramente, foram também continuados os passos significativos no sentido de melhor preprar o 
futuro da OPP, mantendo um nível de actividade e de resposta crescente. A este nível, e dado que os 
rendimentos totalmente em euros, a Ordem não enfrenta riscos cambiais, pelo que não efectua 
quaisquer operações de cobertura dos mesmos. A OPP não tem quaisquer dívidas em mora à 
Segurança SociaM, Administração Fiscal, Caixa Geral de Aposentações e ADSE, tendo exclusivamente 

ainda a decorrer um processo de apuramento das responsabilidades pelo atraso na obra que poderá 
resultar na indemnização à OPP pelo mesmo.

A OPP rege as suas contratações, aquisições e compras pelo Código de Contratos Públicos. As suas contas 
são depositadas no Tribunal de Contas.

Este relatório deve terminar com as pessoas. As pessoas. Os psicólogos, os dirigentes da OPP, nos diver-
sos órgãos, os colegas que voluntariamente integram grupos de trabalho, comissões e outras estruturas 
da OPP e os seus colaboradores. Juntos temos feito muito e com resultados bem visíveis na afirmação da 
Psicologia em Portugal. Juntos, nos seus locais de trabalho, na sua participação cidadã, na sua participação 
política, na sua participação na comunicação social. Juntos, com quem tem responsabilidades na gestão da 
Ordem de todos os Psicólogos. Juntos com os colaboradores da OPP, que com um envolvimento e com-
prometimento exemplares, dia-a-dia, fazem crescer e desenvolver a organização e suportam o caminho 
de afirmação no sentido de uma profissão de excelência ao serviço do país e dos cidadãos, promovendo o 
seu desenvolvimento e o bem-estar. Juntos seremos, mesmo, mais. E juntos caminharemos, mesmo, mais.

Deste modo, tendo em conta que este Relatório e Contas, descreve e reflecte a realidade da OPP no exer-
cício de 2018, solicitamos o vosso voto favorável à proposta que apresentamos:

1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício do período compreendido entre 1 de Janeiro de
2018 e 31 de Dezembro de 2018 com um total de balanço de 6.114.620 euros e um total de Fundos
Patrimoniais de 2.295.072 euros.

1. Que o resultado líquido de 35.044,16 euros seja registado na Conta de Resultados Transitados.

Pela Direcção



ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES
 Contribuinte: 508968291

  Moeda: EUR

Rubricas Notas 2018 2017
A CT I V O 

 Activo não corrente
 Activos fixos tangíveis 3.2, 6, 8 5.080.730 5.199.156
 Activos intangíveis 7 81.253 82.548
 Investimentos financeiros 15.1 11.317 7.775

Subtotal 5.173.300 5.289.479
 Activo corrente

  Inventários 9 12.650 14.270
  Créditos a receber 15.2 690.250 1.281.497
  Estado e outros entes públicos 15.4 0 4.627
  Diferimentos 15.6 48.843 40.194
  Outros ativos correntes 15.5 63.023 88.683
 Caixa e depósitos bancários 5, 15.8 126.555 149.186

Subtotal 941.321 1.578.457
Total do activo 6.114.620 6.867.936

F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O
 Fundos Patrimoniais
  Resultados transitados 1.110.378 1.528.248
 Excedentes de revalorização 6 1.184.694 1.197.566

Subtotal 2.295.072 2.725.814
 Resultado líquido do período 35.044 -430.742

Total dos fundos patrimoniais 2.330.116 2.295.072

Passivo
 Passivo não corrente

 Financiamentos obtidos 6, 15.10 2.644.825 2.800.022
Subtotal 2.644.825 2.800.022

 Passivo corrente
  Fornecedores 15.9 123.017 362.745
  Estado e outros entes publicos 15.4 60.800 45.078
  Financiamentos obtidos 8, 15.10 635.757 1.088.169
  Diferimentos 15.6 17.854 0
 Outros passivos correntes 15.11 302.252 276.851

Subtotal 1.139.679 1.772.842
Total do passivo 3.784.504 4.572.864

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 6.114.620 6.867.936

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________

Balanço  Individual em 31 de dezembro de 2018



ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES
Moeda: EUR

Contribuinte: 508968291

Rendimentos e Gastos Notas 2018 2017

 Vendas e serviços prestados 10 3.109.669 2.824.017
 Subsídios, doações e legados à exploração 11 3.947 0
 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 -11.560 -7.570
 Fornecimentos e serviços externos 15.12 -1.332.540 -1.578.979
 Gastos com o pessoal 14 -1.491.679 -1.392.125
 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 15.3 32.056 0
 Aumentos/reduções de justo valor 15.1 259 249
  Outros rendimentos 15.13 52.049 97.496
  Outros gastos 15.14 -60.981 -48.560

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 301.219 -105.473

 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 6, 7 -164.078 -222.023

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 137.140 -327.497

 Juros e gastos similares suportados 15.15 -95.379 -102.270

Resultado antes de impostos 41.762 -429.767

 Impostos sobre o rendimento do período 13 -6.718 -975

Resultado líquido do período 35.044 -430.742

Contabilidade - (c) Primavera BSS
0,00 0,00A Administração/Gerência ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________

Demonstração  Individual dos resultados por Naturezas 
 Periodo findo em 31 de dezembro de 2018

(ESNL)



ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES
Contribuinte: 508968291

Moeda: EUR

RUBRICAS Notas 2018 2017

Fluxos de caixa de actividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes 3.861.869 3.059.547
Pagamentos a fornecedores -1.640.518 -1.611.424
Pagamentos ao pessoal -1.463.042 -1.349.822

Caixa geradas pelas operações 758.309 98.301
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -974 0
Outros recebimentos/pagamentos -63.908 -163.534

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 693.426 -65.233

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

 Activos fixos tangíveis -11.816 -128.246
 Activos intangíveis -16.841 -23.905

   Investimentos financeiros -3.589 -2.952
Recebimentos provenientes de:

 Activos fixos tangíveis 0 300
 Activos intangíveis 0 0
 Investimentos financeiros 0 183.419

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -32.245 28.617

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

 Financiamentos obtidos 846.000 1.236.000

Pagamentos respeitantes a:
 Financiamentos obtidos -1.442.743 -1.217.295
 Juros e gastos similares -87.069 -102.270

Fluxos de actividades de financiamento (3) -683.811 -83.565

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) -22.631 -120.181
Efeitos das diferenças de câmbio 0 0
Caixa e seus equivalentes no início do período 5 149.186 269.365
Caixa e seus equivalentes no fim do período 5 126.555 149.186

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa
Periodo Findo em 31 de dezembro de 2018



Ordem dos Psicólogos Portugueses Moeda: Unidade:
EUR Euros

Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no Periodo 2018 Contribuinte: 508968291

Descrição Resultados Excedentes de Resultado liquido Total dos Fundos
Transitados Revalorização do período Patrimoniais

Posição no ínicio do periodo 2018 1.528.248 1.197.566 -430.742 2.295.072 2.295.072
Alterações no período
  Realização do excedente de revalorização 12.872 12.872 12.872
  Excedentes de revalorização -12.872 -12.872 -12.872
  Outra alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais -430.742 430.742

-417.870 -12.872 430.742 0 0

Resultado líquido do período 35.044 35.044 35.044

Resultado integral 35.044 35.044 35.044
Posição no fim do período 2018 1.110.378 1.184.694 35.044 2.330.116 2.330.116

Total

Ordem dos Psicólogos Portugueses Moeda: Unidade:
EUR Euros

Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no Periodo 2017 Contribuinte: 508968291

Descrição Resultados Excedentes de Resultado liquido Total dos Fundos
Transitados Revalorização do período Patrimoniais

Posição no ínicio do periodo 2017 962.982 0 565.266 1.528.248 1.528.248
Alterações no período
  Excedentes de revalorização 1.197.566 0 1.197.566 1.197.566
  Outra alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 565.266 0 -565.266 0 0

565.266 1.197.566 -565.266 1.197.566 1.197.566

Resultado líquido do período -430.742 -430.742 -430.742

Resultado integral -430.742 -430.742 -430.742
Posição no fim do período 2017 1.528.248 1.197.566 -430.742 2.295.072 2.295.072

Total



Conta Descrição Orç. Acum. Val. Reais Acum. Desvio Acum. % Desvio Acum.
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6.500,00 11.560,01 5.060,01 77,85
611 Mercadorias 6.500,00 11.560,01 5.060,01 77,85
61101 Vinhetas 5.500,00 6.808,79 1.308,79 23,80
61102 Livros 1.000,00 4.751,22 3.751,22 375,12
62 Fornecimentos e serviços externos 1.483.751,10 1.332.540,00 -151.211,10 -10,19
622 Serviços especializados 836.696,22 647.251,84 -189.444,38 -22,64
6221 Trabalhos especializados 479.273,50 336.696,11 -142.577,39 -29,75
6221001 Advogados 26.035,00 52.170,72 26.135,72 100,39
6221002 Contabilidade 3.136,50 3.136,50 0,00 0,00
6221003 Recrutamento Pessoal 0,00 3.245,68 3.245,68 100,00
6221004 Assistência técnica informática 101.817,00 53.225,69 -48.591,31 -47,72
6221006 Trabalhos construção civil 0,00 1.205,40 1.205,40 100,00
6221007 Serviços comunicação e multimédia 48.250,00 23.993,72 -24.256,28 -50,27
6221008 Serviços de estafetas 8.010,00 4.778,90 -3.231,10 -40,34
6221009 Serviços de consultoria 3.750,00 0,00 -3.750,00 -100,00
6221012 Serviços de apoio logístico 0,00 91,50 91,50 100,00
6221013 Serviços de catering 8.580,00 24.700,88 16.120,88 187,89
6221014 INCM -  Trabalhos especializados 23.050,00 17.715,92 -5.334,08 -23,14
6221016 Formação 6.720,00 6.452,06 -267,94 -3,99
6221020 Aluguer de salas 70.030,00 51.763,60 -18.266,40 -26,08
6221021 Traduções 50,00 651,90 601,90 1.203,80
6221022 Assistência técnica 4.750,00 2.051,63 -2.698,37 -56,81
6221024 Análise de risco 200,00 228,78 28,78 14,39
6221027 Plataforma informática eventos 0,00 8.544,80 8.544,80 100,00
6221031 Produção da revista 12.000,00 2.857,92 -9.142,08 -76,18
6221034 Serviço de base de dados científica 8.610,00 6.972,78 -1.637,22 -19,02
6221035 Qualidade 27.500,00 3.198,00 -24.302,00 -88,37
6221038 Licenciamento Informático 125.285,00 67.682,35 -57.602,65 -45,98
6221039 Plantaforma Informática Compras 1.500,00 1.156,54 -343,46 -22,90
6221040 Transcrições 0,00 870,84 870,84 100,00
6222 Publicidade e propaganda 65.851,00 35.238,47 -30.612,53 -46,49
6223 Vigilância e segurança 6.955,00 11.598,80 4.643,80 66,77
6224 Honorários 212.194,72 193.738,05 -18.456,67 -8,70
622401 Honorários - Prestação de Serviços CTA/CE 20.600,00 0,00 -20.600,00 -100,00
622402 Honorários - Formação para estágios 65.521,32 3.788,40 -61.732,92 -94,22
622403 Honorários - ROC 6.650,00 6.642,00 -8,00 -0,12
622404 Outros honorários 119.423,40 39.254,11 -80.169,29 -67,13
622405 Honorários 0,00 144.053,54 144.053,54 100,00
6226 Conservação e reparação 21.290,00 4.148,01 -17.141,99 -80,52
62262 Conservação edificios e outras construções 19.740,00 3.988,11 -15.751,89 -79,80
62263 Conservação equipamento básico 1.550,00 159,90 -1.390,10 -89,68
6227 Serviços bancários 45.550,00 63.257,09 17.707,09 38,87
62271 Serviços e comissões bancários 45.550,00 63.257,09 17.707,09 38,87
6228 Outros 5.582,00 2.575,31 -3.006,69 -53,86
623 Materiais 77.776,00 51.124,11 -26.651,89 -34,27
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 3.150,00 3.251,32 101,32 3,22
6232 Livros e documentação técnica 800,00 1.312,87 512,87 64,11
6233 Material de escritório 44.175,00 17.959,96 -26.215,04 -59,34
6234 Artigos para oferta 17.100,00 19.444,31 2.344,31 13,71
6235 Material e consumíveis de informática 1.500,00 0,00 -1.500,00 -100,00
6236 Material limpeza, higiene e conforto 1.040,00 76,10 -963,90 -92,68
6238 Outros 10.011,00 9.079,55 -931,45 -9,30
624 Energia e fluídos 40.995,00 37.675,48 -3.319,52 -8,10
6241 Electricidade 32.785,00 27.894,18 -4.890,82 -14,92
6242 Combustíveis 3.550,00 5.717,66 2.167,66 61,06
6243 Água 4.660,00 4.063,64 -596,36 -12,80
625 Deslocações, estadas e transportes 202.558,11 276.278,84 73.720,73 36,39
6251 Deslocações e estadas 201.558,11 275.933,84 74.375,73 36,90
625101 Viagens 55.634,66 81.387,16 25.752,50 46,29
625102 Alojamento 45.963,45 90.993,70 45.030,25 97,97
625103 Quillómetros 5.960,00 8.490,68 2.530,68 42,46
625104 Portagens e estacionamentos 12.570,00 5.503,59 -7.066,41 -56,22
625110 Transportes públicos 50.810,00 42.185,84 -8.624,16 -16,97
625111 Refeições 30.620,00 47.372,87 16.752,87 54,71
6253 Transportes de mercadorias 800,00 345,00 -455,00 -56,88
6258 Outros 200,00 0,00 -200,00 -100,00
626 Serviços diversos 325.725,77 320.209,73 -5.516,04 -1,69
6261 Rendas e alugueres 108.534,67 137.873,22 29.338,55 27,03
62611 Rendas de imóveis 72.348,00 73.986,40 1.638,40 2,26
6261102 Porto 11.100,00 11.175,90 75,90 0,68
6261106 Açores 10.800,00 12.362,50 1.562,50 14,47
6261107 Madeira 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
6261109 Porto Sala de Formação 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00
6261110 Coimbra TORRE Arnado 18.048,00 18.048,00 0,00 0,00
6261111 Renda de Imóveis - Sul 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
62611111 Renda Delegação Sul 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

Orçamento de Gastos 2018

Execução do Orçamento de Gastos 2018



Conta Descrição Orç. Acum. Val. Reais Acum. Desvio Acum. % Desvio Acum.

Orçamento de Gastos 2018

Execução do Orçamento de Gastos 2018

62614 Aluguer de viaturas 10.220,00 18.278,24 8.058,24 78,85
626141 Aluguer de viaturas 2.160,00 7.069,26 4.909,26 227,28
626142 Aluguer Gestão Operacional Viaturas 8.060,00 11.208,98 3.148,98 39,07
62615 Aluguer de equipamentos 25.966,67 45.608,58 19.641,91 75,64
6261501 Equipamentos informáticos 15.451,67 20.766,45 5.314,78 34,40
6261509 Outros equipamentos 10.515,00 24.842,13 14.327,13 136,25
6262 Comunicação 121.773,50 101.500,60 -20.272,90 -16,65
62622 Telefones e outros 37.073,50 48.093,64 11.020,14 29,73
62623 Telemóveis 19.880,00 19.076,47 -803,53 -4,04
62624 Correios 62.220,00 32.539,31 -29.680,69 -47,70
62625 Plataforma Direcção 2.600,00 1.791,18 -808,82 -31,11
6263 Seguros 33.060,00 8.947,12 -24.112,88 -72,94
62632 Seguros de acidentes pessoais 1.500,00 1.269,32 -230,68 -15,38
62637 Seguros de viagem 2.060,00 887,08 -1.172,92 -56,94
62639 Outros seguros 29.500,00 6.790,72 -22.709,28 -76,98
626391 Multitiscos 4.300,00 2.477,60 -1.822,40 -42,38
626392 Responsabilidade civil dos psicólogos 25.000,00 4.171,42 -20.828,58 -83,31
626394 Responsabilidade civil Exposições 200,00 141,70 -58,30 -29,15
6265 Contencioso e notariado 100,00 2,00 -98,00 -98,00
6267 Limpeza, higiene e conforto 28.157,60 29.307,49 1.149,89 4,08
6268 Outros serviços 34.100,00 42.579,30 8.479,30 24,87
626801 Condomínio de Lisboa 26.750,00 29.398,27 2.648,27 9,90
626805 Emissão de circularização de auditores 500,00 0,00 -500,00 -100,00
626808 Despesas de Portes 70,00 119,61 49,61 70,87
626890 Despesas não documentadas 1.550,00 0,00 -1.550,00 -100,00
626891 Outros 5.230,00 13.061,42 7.831,42 149,74
63 Gastos com o pessoal 1.466.576,40 1.491.679,05 25.102,65 1,71
631 Remunerações dos órgãos sociais 283.436,26 280.843,06 -2.593,20 -0,91
6311 Vencimento 240.306,68 237.015,38 -3.291,30 -1,37
6313 Subsídio de férias 20.102,29 20.893,73 791,44 3,94
6314 Subsídio de Natal 20.102,29 20.241,75 139,46 0,69
6315 Subsídio de alimentação 2.925,00 2.692,20 -232,80 -7,96
632 Remunerações do pessoal 908.629,42 921.480,12 12.850,70 1,41
6321 Vencimento 645.022,00 651.987,33 6.965,33 1,08
6323 Subsídio de férias 57.575,25 67.933,74 10.358,49 17,99
6324 Subsídio de Natal 57.575,25 58.333,47 758,22 1,32
6325 Subsídio de alimentação 91.380,92 67.562,74 -23.818,18 -26,06
6327 Prémios 6.200,00 25.613,00 19.413,00 313,11
6329 Outras remunerações 50.876,00 50.049,84 -826,16 -1,62
6329001 Isenção Horário Trabalho 45.876,00 40.744,01 -5.131,99 -11,19
6329002 Horas Extras 5.000,00 9.305,83 4.305,83 86,12
634 Indemnizações 5.000,00 6.801,57 1.801,57 36,03
6342 Indemnizações do pessoal 5.000,00 6.801,57 1.801,57 36,03
635 Encargos sobre remunerações 218.518,72 254.089,26 35.570,54 16,28
6351 Segurança social - Regime Geral 217.878,72 253.536,24 35.657,52 16,37
63511 Segurança social - Regime Geral - Órgãos Sociais 63.808,81 62.015,85 -1.792,96 -2,81
63512 Segurança social - Regime Geral - Pessoal 154.069,91 190.440,78 36.370,87 23,61
63513 Segurança social - Regime Geral - Independentes 0,00 1.079,61 1.079,61 100,00
6352 Segurança social dos funcionários públicos - CGA 0,00 0,00 0,00 0,00
63521 Segurança social dos funcionários públicos - CGA - Órgãos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
6353 Fundo de compensação do traballho 640,00 553,02 -86,98 -13,59
63532 Fundo de garantia de compensação do traballho - Pessoal 640,00 553,02 -86,98 -13,59
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 7.344,00 5.165,17 -2.178,83 -29,67
638 Outros gastos com o pessoal 43.648,00 23.299,87 -20.348,13 -46,62
6381 Seguros de saúde 17.150,00 16.098,07 -1.051,93 -6,13
6382 Formação de pessoal 16.800,00 2.945,10 -13.854,90 -82,47
6383 Fardamento 2.500,00 1.840,52 -659,48 -26,38
6385 Segurança e higiene no trabalho 2.000,00 1.170,14 -829,86 -41,49
6389 Outros 5.198,00 1.246,04 -3.951,96 -76,03
64 Gastos de depreciação e de amortização 242.600,00 164.078,21 -78.521,79 -32,37
642 Activos fixos tangíveis 149.500,00 130.730,50 -18.769,50 -12,55
6423 Outros activos fixos tangíveis 149.500,00 130.730,50 -18.769,50 -12,55
64232 Edifícios outras construções 70.000,00 72.151,50 2.151,50 3,07
64233 Equipamento básico 500,00 561,32 61,32 12,26
64235 Equipamento administrativo 78.000,00 57.719,76 -20.280,24 -26,00
64237 Outros activos fixos tangíveis 1.000,00 297,92 -702,08 -70,21
643 Activos intangíveis 93.100,00 33.347,71 -59.752,29 -64,18
6432 Outros activos intangíveis 93.100,00 33.347,71 -59.752,29 -64,18
64322 Projectos de desenvolvimento 17.000,00 0,00 -17.000,00 -100,00
64323 Programas de computador 75.000,00 33.347,71 -41.652,29 -55,54
64326 Outros activos intangíveis 1.100,00 0,00 -1.100,00 -100,00



Conta Descrição Orç. Acum. Val. Reais Acum. Desvio Acum. % Desvio Acum.

Orçamento de Gastos 2018

Execução do Orçamento de Gastos 2018

65 Perdas por imparidade 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,00
651 Em dívidas a receber 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,00
6511 Clientes 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,00
68 Outros gastos e perdas 35.350,00 60.980,78 25.630,78 72,51
681 Impostos 6.350,00 12.744,74 6.394,74 100,70
6811 Impostos directos 6.340,00 12.671,44 6.331,44 99,86
68111 Imposto municipal imóveis 6.340,00 12.671,44 6.331,44 99,86
6813 Taxas 10,00 73,30 63,30 633,00
684 Perdas em inventários 500,00 89,95 -410,05 -82,01
6848 Outras perdas 500,00 89,95 -410,05 -82,01
688 Outros 28.500,00 48.146,09 19.646,09 68,93
6881 Correcções relativas a períodos anteriores 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,00
6882 Donativos 500,00 2.500,00 2.000,00 400,00
6883 Quotizações 23.000,00 35.121,64 12.121,64 52,70
6884 Ofertas e amostras de inventários 0,00 809,63 809,63 100,00
6888 Outros não especificados 4.000,00 9.714,82 5.714,82 142,87
68881 Multas e penalidades 4.000,00 110,44 -3.889,56 -97,24
688811 Multas fiscais 0,00 75,00 75,00 100,00
688818 Outras penalidades 4.000,00 35,44 -3.964,56 -99,11
68882 Despesas não devidamente documentadas 0,00 952,27 952,27 100,00
68885 Outros 0,00 8.652,11 8.652,11 100,00
69 Gastos e perdas de financiamento 98.500,00 95.378,69 -3.121,31 -3,17
691 Juros suportados 98.500,00 95.378,69 -3.121,31 -3,17
6911 Juros de financiamentos obtidos 20.000,00 22.990,25 2.990,25 14,95
6917 Juros de contratos de locação financeira 78.500,00 72.388,44 -6.111,56 -7,79

Total de Gastos 3.353.277,50 3.156.216,74
Execução do orçamento 94%



Conta Descrição Orç. Acum. Val. Reais Acum. Desvio Acum. % Desvio Acum.
71 Vendas -18.000,00 -22.934,03 -4.934,03 27,41
711 Mercadorias -18.000,00 -22.934,03 -4.934,03 27,41
71101 Vinhetas -12.000,00 -12.760,00 -760,00 6,33
71102 Livros -6.000,00 -10.174,03 -4.174,03 69,57
72 Prestações de serviços -3.362.702,00 -3.086.734,58 275.967,42 -8,21
721 Quotas dos utilizadores -2.469.432,00 -2.449.824,42 19.607,58 -0,79
721001 Quotas - Psicólogos com mais de 5 anos 0,00 0,00 0,00 0,00
721002 Quotas - Psicólogos com menos de 5 anos 0,00 0,00 0,00 0,00
721003 Quotas - Psicólogos com mais de 8 anos -2.051.424,00 -2.020.924,52 30.499,48 -1,49
721005 Quotas - Psicólogos entre 2 e 8 anos -389.664,00 -414.299,90 -24.635,90 6,32
721006 Quotas - Psicólogos com menos de 2 anos -24.984,00 -11.444,00 13.540,00 -54,19
721007 Quotas - Psicólogos reformados e pensionistas -3.360,00 -3.156,00 204,00 -6,07
721900 Quotas A1 0,00 0,00 0,00 0,00
725 Serviços secundários -893.120,00 -636.542,60 256.577,40 -28,73
7251 Inscrições -205.420,00 -196.607,00 8.813,00 -4,29
725101 Registo -72.000,00 -82.080,00 -10.080,00 14,00
725102 Inscrições -90.000,00 -97.300,00 -7.300,00 8,11
7251029 Inscrições do Próprio Ano -90.000,00 -97.300,00 -7.300,00 8,11
725103 Declarações 0,00 -1.440,00 -1.440,00 100,00
725104 Certidões 0,00 -130,00 -130,00 100,00
725105 Lauda acrescida ao emolumento 0,00 -2,00 -2,00 100,00
725107 Cédula profissional - 2.ª via -780,00 -1.120,00 -340,00 43,59
725108 Cédula profissional efectivo após estágio -12.000,00 -13.395,00 -1.395,00 11,63
725109 Reclamação de decisção final do processo de inscrição -1.000,00 -1.080,00 -80,00 8,00
725111 Reclamação ou recurso administrativo de decisão de processo de estágio 0,00 -60,00 -60,00 100,00
725112 Europsy -29.640,00 0,00 29.640,00 -100,00
72511201 Taxa de candidatura para profissionais não membros da OPP (cid estrangeiros/formação no estrangeiro-29.640,00 0,00 29.640,00 -100,00
7252 Estágios -182.700,00 -198.595,00 -15.895,00 8,70
725201 Inscrições em estágios (Semestres) -117.000,00 -133.450,00 -16.450,00 14,06
725202 Mudança de supervisor - IE profissional -130,00 -165,00 -35,00 26,92
725204 Mudança de nome abreviado -470,00 -860,00 -390,00 82,98
725205 Entrega de relatório de estágio -63.000,00 -59.080,00 3.920,00 -6,22
725207 Prorrogação de estágio -100,00 -180,00 -80,00 80,00
725211 Repetição do estágio profissional 0,00 -840,00 -840,00 100,00
725212 Frequência do curso de formação do estágio profissional -2.000,00 -1.920,00 80,00 -4,00
725213 Pedido reconhecimento de equip a estágio profissional 0,00 -2.100,00 -2.100,00 100,00
7253 Atribuição de título de psicólogo especialista -184.450,00 -3.135,00 181.315,00 -98,30
725301 Atribuição simples (base) -34.000,00 -985,00 33.015,00 -97,10
725302 Atribuição de titulo e respectivo averbamento -66.000,00 -1.200,00 64.800,00 -98,18
725303 Averbamento processo individual psicólogo Especialista -81.250,00 0,00 81.250,00 -100,00
725305 Alteração Certificado Esp Geral ou Avançada -3.200,00 -50,00 3.150,00 -98,44
725306 Atribuição de titulo de especialidade avançada 0,00 -450,00 -450,00 100,00
725307 Atribuição do Título de Psicologo Especialista 0,00 -450,00 -450,00 100,00
725308 Atrib tít psic esp e averb processo 0,00 0,00 0,00 0,00
7254 Workshops e Outros Eventos -15.750,00 -6.150,00 9.600,00 -60,95
72542 Empregabilidade 0,00 -2.930,00 -2.930,00 100,00
7254201 Fóruns de Empregabilidade 0,00 -2.930,00 -2.930,00 100,00
72548 Healthy Workplace -15.750,00 -800,00 14.950,00 -94,92
72549 Workshops Geral 0,00 -2.420,00 -2.420,00 100,00
7255 Congressos/Eventos -114.800,00 -133.480,60 -18.680,60 16,27
725501 Inscrições de membros 0,00 -40,00 -40,00 100,00
725509 Inscrições -114.800,00 -133.440,60 -18.640,60 16,24
7256 Formação E-Learning -156.250,00 0,00 156.250,00 -100,00
725601 Membros efectivos -156.250,00 0,00 156.250,00 -100,00
7257 Formação B-Learning 0,00 -72.030,00 -72.030,00 100,00
725701 Membros efectivos 0,00 -72.030,00 -72.030,00 100,00
7258 Acreditação de entidades -33.750,00 -26.545,00 7.205,00 -21,35
729 Outros -150,00 -367,56 -217,56 145,04
75 Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 -3.946,81 466.053,19 -99,16
7522 Subsídio à OPP 0,00 -3.946,81 -3.946,81 100,00

Execução do Orçamento de Rendimentos 2018



Conta Descrição Orç. Acum. Val. Reais Acum. Desvio Acum. % Desvio Acum.

Execução do Orçamento de Rendimentos 2018

76 Reversões 0,00 -32.055,55 -32.055,55 100,00
762 De perdas por imparidade 0,00 -32.055,55 -32.055,55 100,00
7621 Em dívidas a receber 0,00 -32.055,55 -32.055,55 100,00
76211 Clientes 0,00 -32.055,55 -32.055,55 100,00
762111 Clientes - valores recuperados 0,00 -32.055,55 -32.055,55 100,00
77 Ganhos por aumentos de justo valor 0,00 -258,95 -258,95 100,00
772 Em investimentos financeiros 0,00 -258,95 -258,95 100,00
78 Outros rendimentos e ganhos -19.000,00 -33.225,37 -14.225,37 74,87
781 Rendimentos suplementares -19.000,00 -7.739,02 11.260,98 -59,27
7816 Outros rendimentos suplementares -9.000,00 -4.059,97 4.940,03 -54,89
78161 Aluguer/venda de publicidade -9.000,00 -4.059,97 4.940,03 -54,89
781611 Aluguer/venda de publicidade (Nacional) -9.000,00 -3.382,32 5.617,68 -62,42
781613 Direitos de Autor 0,00 -677,65 -677,65 100,00
7817 Aluguer de Espaços -10.000,00 -2.341,44 7.658,56 -76,59
7818 Eventos 0,00 -1.337,61 -1.337,61 100,00
788 Outros 0,00 -25.486,35 -25.486,35 100,00
7881 Correcções relativas a períodos anteriores 0,00 -20,00 -20,00 100,00
7888 Outros não especificados 0,00 -25.466,35 -25.466,35 100,00
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares -42.829,08 -18.823,15 24.005,93 -56,05
791 Juros obtidos -42.829,08 -18.823,15 24.005,93 -56,05
7916 Juros de mora -42.829,08 -18.823,15 24.005,93 -56,05
79161 Juros de mora - Quotas -42.829,08 -18.823,15 24.005,93 -56,05

Total de Rendimentos -3.442.531,08 -3.197.978,44
Execução do orçamento 93%



OPP Açores Madeira Norte Centro Sul Total Execução (valor) Desvios (valor)
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6.500 6.500 11.560 -5.060
62 Fornecimentos e serviços externos 1.277.937 32.939 38.430 40.320 26.319 67.806 1.483.751 1.332.540 151.211
63 Gastos com o pessoal 1.212.503 43.233 36.062 52.275 60.622 61.882 1.466.576 1.491.679 -25.103
64 Gastos de depreciação e de amortização 242.600 242.600 164.078 78.522
65 Perdas por imparidade 20.000 20.000 20.000
68 Outros gastos e perdas* 35.010 340 35.350 60.981 -25.631
69 Gastos e perdas de financiamento 90.000 8.500 98.500 95.379 3.121 Desvios % (Total)

2.884.550 76.172 74.492 101.435 86.940 129.688 3.353.278 3.156.217 197.061 94%
Total** 468.728   

OPP Execução (valor) Desvios (valor)
71 Vendas -18.000 -22.934 4.934
72 Prestações de serviços -3.362.702 -3.086.735 -275.967
75 Subsídios, doações e legados à exploração -3.947 3.947
76 Reversões -32.056 32.056
77 Ganhos por aumentos de justo valor -259 259
78 Outros rendimentos e ganhos -19.000 -33.225 14.225
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares -42.829 -18.823 -24.006 Desvios %

-3.442.531 -3.197.978 -244.553 93%

* Deixou de constar o valor de dotação global atribuído às 
Delegações no valor de 470.000 euros tendo sido distribuido pelas
rubricas do orçamento geral da OPP

**Diferença para os 470.000 euros de dotação pela DRM ter 
orçamento os Gastos abaixo em 1,272 euros

Totais orçamentados

Rendimentos (Valores Euros)

Contas

Totais orçamentados

Ordem dos Psicólogos Portugueses
Quadro Resumo da Execução Orçamental 

Gastos (valores Euros)
Delegações Regionais

Contas



Procedimento Denominação NIPC Com IVA Sem IVA Trabalhos 
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13/COM/2015

Consulgal- - 
Consultores de 
Engenharia e 
Gestão SA

501515011 Serv_Fiscal_sede da 
OPP 21.08.2015   23.000,00 €   20.916,62 €   17.005,38 € Ajuste direto Aquisição de serviços 01.12.2015   29.688,91 €   64.851,69 €   94.540,60 €   12.922,05 €   12.922,05 € 

29/CO/2014
RCA.AC- 

Assessores e 
Consultores, Lda

503930733

Aquisição de 
Serviços de 

Contabilidade e 
Recursos Humanos

23.12.2014   12.000,00 €   14.760,00 €   12.000,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 22.12.2015 31.12.2017 09.03.2015   14.760,00 €   59.578,13 €   74.338,13 €   3.136,50 €   3.136,50 € 

19/CO/2014 Canon Portugal SA 507477740

Aquisição de 
Serviços de Aluguer 
de equipamentos de 
cópias e impressões 

e de serviços de 
assistência técnica 

para a Sede da OPP

18.08.2014   50.000,00 €   47.709,49 €   38.788,20 € Ajuste direto Aquisição de serviços 24.07.2017 03.10.2014   41.083,06 €   5.779,23 €   46.862,29 €   6.631,59 €   168,61 €   6.800,20 € 

20/CO/2014 Canon Portugal SA 507477740

Aquisição de 
Serviços de Aluguer 
de equipamentos de 
cópias e impressões 

e de serviços de 
assistência técnica 

para a Norte da OPP

18.08.2014   6.000,00 €   6.165,72 €   5.012,78 € Ajuste direto Aquisição de serviços 24.07.2017 05.12.2014   9.084,82 €   1.283,60 €   10.368,42 €   685,08 €   215,10 €   900,18 € 

08/COM/2015 PT Empresas, S.A. 504615947 SMS Express 05.05.2015   14.900,00 €   7.970,40 €   6.480,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 28/07/2016 28/07/2017 28.07.2015   11.955,60 €   8.873,06 €   20.828,66 €   3.677,70 €   3.677,70 € 

09/COM/2015 PT Empresas, S.A. 504615947
Rede fixa de Voz e 

de Rede Fixa de 
Dados

05.05.2015   49.000,00 €   59.648,31 €   48.494,56 € Ajuste direto Aquisição de serviços 29/07/2017 29.07.2015   52.044,73 €   52.044,73 €   1.001,13 €   1.001,13 € 

CP01/COM/2015
HABITÂMEGA, 

CONSTRUÇÕES, 
S.A.,

502220821

Empreitada de 
requalificação da 

futura sede da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

24.08.2015   750.000,00 €   851.897,18 €   692.599,33 € Concurso Público Empreitada de Obras 
Públicas

12.01.2016 29.08.2016 01/12/2015   21.565,07 €   21.565,07 € 

20/COM/2015 Stanley Security 
Solutions, Unip. Lda 506313131

Prestação de 
serviços de 

Segurança para nova 
Sede da Ordem dos 

Psicólogos 
Portugueses

28.09.2015   42.386,40 €   52.135,27 €   42.386,40 € Ajuste direto Aquisição de serviços 27.09.2020 03.02.2017   8.689,20 €   8.689,20 €   14.000,02 €   14.000,02 €   29.446,05 €   29.446,05 € 

24/COM/2015 GI Capital 
Solutions, S.A. 509704050 Prestação de 

serviços de cobrança
15.12.2015   74.672,00 €   75.015,73 €   60.988,40 € Ajuste direto Aquisição de serviços 15.12.2016 15.12.2017 27.05.2016   17.856,67 €   17.856,67 €   1.851,74 €   1.851,74 € 

05/COM/2016
INCM - Imprensa 

Nacional - Casa da 
Moeda, SA

500792887

Aquisição de 
serviços de produção 

e personalização de 
cédulas e formulários

13.03.2016   42.900,00 €   52.767,00 €   42.900,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 12.03.2021 27.01.2017   4.177,63 €   4.177,63 €   7.512,70 €   7.512,70 €   41.076,67 €   41.076,67 € 

16/COM/2016 Garrett- 
Audiovisuais 500796831

Material de Auditorio 
da Nova Sede da 

OPP
16.06.2016   49.714,16 €   61.148,42 €   49.714,16 € Ajuste direto Aquisição de bens 15.07.2018 01/12/2016   61.148,42 €   7.808,94 €   634,90 €   634,90 € 

18/COM/2016
INCM - Imprensa 

Nacional - Casa da 
Moeda, SA

500792887
Produção de 

Diplomas 
Personalizados

21.11.2016   6.366,30 €   7.830,55 €   6.366,30 € Ajuste direto Aquisição de serviços 22.12.2016 16.02.2017   4.011,85 €   4.011,85 €   2.809,60 €   2.809,60 €   1.009,09 €   1.009,09 € 

20/COM/2016
Securitas-Serviços 

e Tecnologia de 
Segurança. S.A.

500243719 Serviços de 
Vigilância 18.07.2016   26.400,00 €   28.350,18 €   23.048,93 € Ajuste direto Aquisição de serviços 18.07.2017 14.11.2016   28.507,74 €   2.621,74 €   31.129,48 €   2.362,52 €   536,34 €   2.898,86 € 

22/COM/2016 Climex - Controlo de 
Ambiente, SA 501891560

Aquisição de 
Serviços de Limpeza 

para a Sede da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

01.08.2016   14.400,00 €   16.826,40 €   13.680,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 31.07.2017 31.09.2017 01.11.2016   18.951,35 €   18.951,35 €   3.207,70 €   3.207,70 € 

24/COM/2016 BI4ALL Consultores 
de Gestão Lda, 507117336

Solução de Business 
Intelligence – Análise 

e Reporting”
17.11.2016   24.875,00 €   30.596,25 €   24.875,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 08.11.2017 31.01.2019 03.02.2017   14.760,00 €   14.760,00 €   615,00 €   615,00 €   15.221,25 €   15.221,25 € 

28/COM/2016
Caravela 

Companhia de 
Seguros SA

503640549

Aquisição de apólice 
de Seguro de 

Responsabilidade 
Civil Profissional para 

os Membros da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses 

09.08.2016   64.400,00 €   64.400,00 €   64.400,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 08.08.2017 27.12.2016   26.425,43 €   26.425,43 €   359,99 €   359,99 € 

33/COM/2016 Canon Portugal SA 507477740

Locação de 
equipamentos de 

cópias e impressões 
e aquisição de 

serviços de 
assistência técnica 

para a DRS da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

10.02.2017   5.448,48 €   4.602,60 €   3.741,95 € Ajuste direto Locação de bens móveis 10.01.2021 11.07.2017   1.406,35 €   186,73 €   1.593,08 €   1.662,05 €   39,64 €   1.701,69 €   3.068,40 €   3.068,40 € 

35/COM/2016 Ageas Seguros ( ex-
Axa Portugal) 503454109

Aquisição de Apólice 
de Seguro de Saúde 

e Acidentes de 
Trabalho para os 

Colaboradores da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

01.01.2018   23.737,90 €   23.733,07 €   23.733,07 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 31.12.2018 01.02.2018   22.984,05 €   22.984,05 €   260,97 €   260,97 € Renovação

36/COM/2016
Outsystems - 

Software em Rede, 
S.A.

504995634

Licenciamento da 
OutSystems 

Platform Enterprise 
Edition

03.01.2017   94.500,00 €   116.235,00 €   94.500,00 € Ajuste direto Aquisição de bens 02.01.2020 14.07.2017   38.745,00 €   38.745,00 €   38.745,00 €   38.745,00 €   38.745,00 €   38.745,00 € 

AD02/COM/2017
Rui Pena,Arnaut & 

Associados-Soc. de 
Advogados,RL

505928795 Aquisição de 
serviços jurídicos 01.02.2017   90.000,00 €   76.752,00 €   62.400,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 15.02.2018 20.06.2017   38.376,00 €   5.231,32 €   43.607,32 €   44.772,00 €   5.068,58 €   49.840,58 € 

AD03/COM/2017

ADBD 
Communicare 

Consultores 
Associados, Lda.

505339676

Aquisição de 
serviços de 

colocação das 
temáticas de 

intervenção da OPP 
nos principais órgãos 

de comunicação 
social e suas 

agendas

01.01.2017   15.600,00 €   19.188,00 €   15.600,00 € Ajuste Direto Aquisição de Serviços 31.12.2017 30.08.2017   15.990,00 €   15.990,00 €   3.198,00 €   3.198,00 € 
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AD04/COM/2017 SHL Portugal 500849064

Aquisição de 
serviços de 

consultoria de 
Recursos Humanos

19.05.2017   30.116,00 €   37.042,68 €   30.116,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 19.11.2017 01.05.2018 31.07.2018   34.596,75 €   34.596,75 € 

AD07/COM/2017 TrueWind - Chiron, 
S.A. 503676985

Aquisição de Bolsa 
de Horas para 

trabalhos de suporte 
e manutenção 

evolutiva do Sistema 
Integrado da Ordem 

dos Psicólogos 
Portugueses 

(SIOPP)” 

09.06.2017   18.500,00 €   22.755,00 €   18.500,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 08.06.2018 03.11.2017   11.377,50 €   11.377,50 €   11.377,50 €   11.377,50 € 

AD09/COM/2017
CBDC - Tecnologias 
de Informação Unip. 

Lda.
513595740

Aquisição de uma 
Bolsa de 500 Horas 

para Prestação de 
serviços de 

programação 
especializada no 

desenvolvimento de 
aplicações para a 

Internet

20.06.2017   22.500,00 €   27.675,00 €   22.500,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 19.06.2018 18.10.2017   9.225,00 €   9.225,00 €   18.450,00 €   4.612,50 €   23.062,50 € 

AD10/COM/2017 ISS Facility 
Services, Lda 501616276

Aquisição de 
Serviços de Limpeza 

para a Sede da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

04.09.2017   17.269,00 €   16.287,07 €   13.241,52 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 03.09.2018 01.02.2018   16.287,12 €   16.287,12 €   1.357,26 €   1.357,26 € 

AD11/COM/2017
Caravela 

Companhia de 
Seguros SA

503640549

Aquisição de apólice 
de Seguro de 

Responsabilidade 
Civil Profissional para 

os Membros da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

09.08.2017   57.600,00 €   64.400,00 €   64.400,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 31.12.2018 01.03.2018   4.171,42 €   4.171,42 €   6.801,34 €   6.801,34 € 

AD12/COM/2017 OutsafeIT, Lda. 510874096

Aquisição de 
Solução de Gestão 

Documental em 
Cloud

01.09.2017   14.238,00 €   17.512,74 €   14.238,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 31.08.2018 24.01.2018   16.496,76 €   16.496,76 € 

AD13/COM/2017 PT Empresas, S.A. 504615947 Aquisição de Serviço 
Voz Móvel 17.11.2017   27.500,00 €   33.471,55 €   27.212,64 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 16.11.2019 27.11.2017   4.815,62 €   4.815,62 €   17.002,50 €   17.002,50 €   11.653,43 €   11.653,43 € 

AD14/COM/2017 PT Empresas, S.A. 504615947
Aquisição de Serviço 

de envio de SMS e 
Newsletters”

17.11.2017   27.760,00 €   31.684,80 €   25.760,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 16.11.2019 28.05.2018   13.394,70 €   13.394,70 €   18.289,30 €   18.289,30 € 

AD15/COM/2017 PT Empresas, S.A. 504615947

Aquisição de Serviço 
de Rede Fixa de Voz 

e de Rede Fixa de 
Dados

17.11.2017   47.850,00 €   58.830,90 €   47.830,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 16.11.2019 18.10.2017   7.192,07 €   220,08 €   7.412,15 €   29.132,45 €   399,79 €   29.532,24 €   21.886,51 €   21.886,51 € 

AD17/COM/2017
Xecompex - 

Equipamentos e 
Serviços Lda.

505770849

Aquisição de 
Serviços de Aluguer 
de equipamentos de 
cópias e impressões 

e de serviços de 
assistência técnica 

para a Sede da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

28.12.2017   18.200,00 €   17.619,01 €   14.324,40 € Ajuste direto Locação de bens móveis 27.12.2021 11.05.2018   4.404,78 €   386,58 €   4.791,36 €   13.214,34 €   13.214,34 € 

AD18/COM/2017
TW Partners - 

Tecnologias de 
Informação S.A.

508472725

Aquisição de Bolsa 
de Horas para 

trabalhos de suporte 
e manutenção 

evolutiva do Sistema 
Integrado da Ordem 

dos Psicólogos 
Portugueses 

(SIOPP)”.

28.12.2018   32.375,00 €   39.821,25 €   32.375,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 05.01.2018   39.821,25 €   39.821,25 € 

AD19/COM/2017 SNN - Serviços de 
Gestão Aplicada 505322684

Aquisição de 
serviços de apoio 

técnico ao ERP 
Primavera Executive

03.01.2018   8.100,00 €   9.215,78 €   7.492,50 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 02.01.2019 18.10.2018   6.911,82 €   6.911,82 €   2.303,94 €   2.303,94 € 

AD01APR2018 LOCARENT - 
Aluguer de Viaturas 502443880

Aquisição de Serviço 
de Aluguer 

Operacional de 1 
Viatura para a 

Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses- 
Delegação Regional 

do Norte

16.03.2018   6.600,00 €   8.092,80 €   6.579,51 € Ajuste direto Locação de bens móveis 15.03.2020 02.05.2018   2.976,16 €   2.976,16 €   4.944,30 €   4.944,30 € 

AD02APR2018 LOCARENT - 
Aluguer de Viaturas 502443880

Aquisição de Serviço 
de Aluguer 

Operacional de 1 
Viatura para a 

Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses- Sede

16.03.2018   8.600,00 €   10.269,37 €   8.349,08 € Ajuste direto Locação de bens móveis 15.03.2020 02.05.2018   3.740,94 €   3.740,94 €   6.304,65 €   6.304,65 € 

AD03APR2018
Rui Pena,Arnaut & 

Associados-Soc. de 
Advogados,RL

505928795 Aquisição de 
serviços jurídicos 16.02.2018   90.000,00 €   74.390,40 €   60.480,00 € Ajuste direto Aquisição de Serviços 15.02.2021 10.08.2018   14.464,80 €   10.369,24 €   24.834,04 €   59.925,60 €   2.397,02 €   62.322,62 € 

AD04APR2018 SHL Portugal 500849064
Revisão sistema de 

avaliação de 
desempenho OPP

08.05.2018   8.800,00 €   10.762,50 €   8.750,00 € Consulta prévia Aquisição de Serviços 07.05.2019 07.08.2019 28.12.2018   1.082,40 €   1.082,40 €   9.680,10 €   9.680,10 € 

AD06APR2018
INOVFLOW - 
BUSSINESS 

SOLUTIONS, S.A.
509900690

Aquisição de 
software de backups 

ShadowProtect
30.05.2018   7.845,00 €   9.647,73 €   7.843,68 € Ajuste direto Aquisição de bens 29.05.2019 27.09.2018   9.647,73 €   9.647,73 € 

AD08APR2018 Shadowstep, Lda. 514507470

Serviços de Software 
de encriptação e 

segurança 
informática.

21.05.2018   5.850,00 €   7.193,04 €   5.848,00 € Ajuste direto Aquisição de bens 20.05.2019 06.08.2018   7.193,04 €   7.193,04 € 

AD09APR2018
Primavera Business 
Software Solutions, 

SA
503140600

Aquisição de 
Licenças Continuity 

Software Agreement 
– CSA

11.07.2018   6.800,00 €   8.038,21 €   6.535,13 € Ajuste direto Aquisição de bens 10.07.2019 25.07.2018   4.019,10 €   4.019,10 €   4.019,10 €   4.019,10 € 

AD10APR2018

ADBD 
Communicare 

Consultores 
Associados, Lda.

505339676

Aquisição de 
serviços de 

colocação das 
temáticas de 

intervenção da OPP 
nos principais órgãos 

de comunicação 
social e suas 

agendas

03.08.2018   52.800,00 €   41.328,00 €   33.600,00 € Consulta prévia Aquisição de Serviços 02.08.2020 28.12.2018   7.995,00 €   7.995,00 €   33.333,00 €   33.333,00 € 
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AD11APR2018
Hotel Mercure - 

Maxitur Empreend 
Turisticos Lda

501651152

AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS – 
HOTELARIA: 

ALOJAMENTO IV 
CONGRESSO OPP”

24.08.2018   18.000,00 €   19.026,00 €   18.000,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 15.09.2018 01.11.2018   12.220,00 €   12.220,00 € 

AD12APR2018 Hotel Ibis budget 
Braga Centro 501414835

AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS – 
HOTELARIA: 

ALOJAMENTO IV 
CONGRESSO 

OPP”.

24.08.2018   5.950,00 €   6.907,00 €   5.950,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 15.09.2018 02.11.2018   6.307,00 €   600,00 €   6.907,00 € 

AD13APR2018
NAU Identidade, 
Comunicação e 

Prom.Turistica, Lda
509351093

Aquisição de Bolsa 
de 95 Horas para 

prestação de 
serviços de 

programação 
especializada no 

desenvolvimento de 
aplicações para a 

Internet

29.08.2018   7.000,00 €   8.530,05 €   6.935,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 29.08.2018   8.530,05 €   8.530,05 € 

AD14APR2018 Plater it 507775090

Aquisição de 
Solução para 

licenciamento 
Microsoft

20.07.2018   60.500,00 €   74.104,67 €   60.247,70 € Consulta prévia Aquisição de bens 19.07.2020 10.09.2018   37.052,31 €   37.052,31 €   37.052,36 €   37.052,36 € 

AD15APR2018 Timegarden, Lda 510354939

Aquisição de 
serviços de 

alterações ao SIOPP 
com vista à 

introdução de 
modificações ao 

módulo das 
Especialidades da 

Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses.”

29.08.2018   8.500,00 €   10.455,00 €   8.500,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 10.10.2018 14.12.2018   10.455,00 €   10.455,00 € 

AD16APR2018 Alcateia Design, 
Lda 513954651

Aquisição de 
serviços de Suportes 

de Imagem do 4º 
congresso OPP.”

29.09.2018   16.500,00 €   20.118,45 €   16.356,46 € Ajuste direto Aquisição de serviços 15.09.2018 11.09.2018  20 118,45  20 118,45 

AD17APR2018 Interlimpe - Facility 
Services SA 502611057

Aquisição de 
Serviços de Limpeza 

para a Sede da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses”.

04.10.2018   63.720,00 €   68.191,20 €   55.440,00 € Consulta prévia Aquisição de serviços 03.10.2021   68.191,20 €   68.191,20 € 

AD18APR2018 Brindibérica Lda. 506135411
Aquisição de 

material para o 4º 
congresso OPP.”

06.08.2018   7.350,00 €   8.986,87 €   7.306,40 € Ajuste direto Aquisição de bens 15.09.2018 25.10.2018   8.844,03 €   8.844,03 € 

AD19APR2018 Grupo Imperial 509706177

Aquisição de 
serviços de Catering 

do 4º congresso 
OPP.

11.09.2018   15.000,00 €   17.250,00 €   15.000,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 15.12.2018 01.10.2018   12.954,98 €   12.954,98 € 

CP20APR2018
Barros Martins 

Camelo- 
Arquitectos, Lda

505056399

Elaboração do 
Projecto de 

Arquitectura da 
Empreitada de 

Remodelação da 
nova Delegação 

Norte da Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

07.12.2018   18.000,00 €   20.437,68 €   16.616,00 € Consulta prévia Aquisição de serviços 06.12.2019   20.437,68 €   20.437,68 € 

AD21APR2018 Cision Portugal, 
S.A. 501355383

Aquisição de 
serviços diários de 
Clipping noticioso 

sobre a Ordem dos 
Psicólogos, saúde 

mental e análise 
quantitativa e 

qualitativa

18.12.2018   16.100,00 €   9.901,50 €   8.050,00 € Ajuste direto Aquisição de serviços 17.12.2020   9.901,50 €   9.901,50 € 

AD24APR2018 Ageas Seguros ( ex-
Axa Portugal) 503454109

Aquisição de Apólice 
de Seguro de Saúde 

e Acidentes de 
Trabalho para os 

Colaboradores da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

28.12.2018   50.400,00 €   50.138,38 €   50.138,38 € Consulta prévia Aquisição de serviços 27.12.2020   50.138,38 €   50.138,38 € 

AD25APR2018
Caravela 

Companhia de 
Seguros SA

503640549

Aquisição de apólice 
de Seguro de 

Responsabilidade 
Civil Profissional para 

os Membros da 
Ordem dos 
Psicólogos 

Portugueses

28.12.2018   33.000,00 €   27.310,46 €   27.310,46 € Consulta prévia Aquisição de serviços 27.12.2020   27.310,46 €   27.310,46 € 
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ANEXO I  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expresso em euros) 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

1.1 - Designação da entidade 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses, doravante designada por Ordem, é uma Associação 
Publica Profissional representativa dos profissionais em psicologia, criada pela Lei 57/2008 de 4 
de setembro, que lhe atribui a classificação de pessoa coletiva de direito público, com autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial. No exercício dos seus poderes públicos pratica os actos 
administrativos necessários ao desempenho das suas funções e aprova os regulamentos 
previstos na lei e nos Estatutos.  

Os actuais estatutos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, regem-se pela Lei nº 138/2015 de 
7 de setembro. 

1.2. – Sede 

Avenida Fontes Pereira de Melo, N19D 
1050-116 Lisboa 
sítio na internet www.ordemdospsicologos.pt. 

1.3. - Natureza da Actividade 

Associação Publica Profissional – Pessoal Colectiva de Direito Publico 
NIF 508968291 
CAE principal 94120 
CAE secundário 85591 

Tem a sua sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, Nº 19 D– 1050-116 Lisboa, A Ordem tem 
como atribuições: 

a) A defesa dos interesses gerais dos utentes;
b) A representação e a defesa dos interesses gerais da profissão;
c) A regulação do acesso e do exercício da profissão;
d) Conferir, em exclusivo, os títulos profissionais;
e) Conferir, nos termos do seu Estatuto, títulos de especialização profissional;
f) A elaboração e a actualização do registo profissional;
g) O exercício do poder disciplinar sobre os seus membros;
h) A prestação de serviços aos seus membros, no respeitante ao exercício profissional,
designadamente em relação à informação e à formação profissional;
i) A colaboração com as demais entidades da Administração Pública na prossecução de fins de
interesse público relacionados com a profissão;
j) A participação na elaboração da legislação que diga respeito à respectiva profissão;
l) A participação nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso
à profissão;
m) Quaisquer outras que lhe sejam cometidas por lei
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A Ordem tem cinco Delegações Regionais: 

DRN – Delegação Regional Norte 
Rua Gonçalo Cristóvão, Nº 236, Sala 6.5/6, 4000-265 Porto 

DRC – Delegação Regional Centro 
Torre do Arnado, Rua João de Ruão, Nº 12, 8º A, 3000-229 Coimbra 

DRS – Delegação Regional Sul 
Av. Duque de Loulé, 72, 4º – 1050-091 Lisboa 

DRA – Delegação Regional dos Açores 
Rua António Joaquim Nunes da Silva, Nº 55, 1º, 9500-022 Ponta Delgada 

DRM – Delegação Regional da Madeira 
Rua da Carreira, Nº 63, 2º, 9000-042 Funchal 

As Delegações têm autonomia orçamental, dispondo cada uma do seu próprio orçamento, que 
é aprovado pela Assembleia Regional, sob proposta da Direcção Regional, tendo em conta a 
dotação anual que vier a ser aprovada no orçamento geral. 
As Delegações Regionais estão obrigadas ao cumprimento dos regulamentos internos 
estabelecidos pela Direcção. 

À data de 31 de dezembro de 2018, os órgãos sociais da Ordem, são os seguintes: 

Mesa da Assembleia 
Presidente – Samuel Silvestre Antunes 
Secretário – Chantal Feron 
Secretário – Ana Sartoris  

Assembleia de Representantes 
Ana Carlota Marques De Jesus Camarneiro Maduro 
Ana Catarina Diaz Y Pais Sartóris De Lima 
Ana Luisa Sabino Conduto 
Ana Maria Nunes Português Galvão 
Ana Sucena Santos 
Anabela Fonseca Pereira Bandeirinha Ramos 
Anabela Maria Sousa Pereira 
Artur Miguel Trigo Cândido da Silva de Jesus 
Bruno Carlos Almeida De Brito 
Carlos Augusto Filipe Saraiva 
Carlos Fernando De Paulo Carona 
Chantal Johanna Feron 
Ercilia Maria Gomes Duarte 
Fernando Luís De Sousa Machado Soares Vales 
Francisco Luís Baptista de Sá Machado 
Gabriela Maria Ramos Gonçalves 
Helena Manuela Martins Da Cruz Magalhães Do Rosário 
Iris Cristina Da Silva Cardoso Lucas Ramos Guerra 
Isabel Cristina Loureiro Correia 
Isabel Maria Afonso Fernandes 
Leonor Margarida Baptista de Sousa Furtado Pereira 



Página 3 de 30

Maria De Fátima De Melo Gomes Pereira Garcia Perloiro 
Maria De Jesus Catarino De Moura 
Maria do Rosário de Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro 
Maria Emília Da Silva Marques 
Maria Isabel Pestana Viveiros Rocha 
Maria Júlia Ferreira Valério de Mesquita 
Maria Madalena Vaz Pereira De Melo 
Maria Manuela Machado Duarte Rodrigues 
Marisa Simões Carvalho 
Miguel Bernardo Ricou Da Costa Macedo 
Miguel Vaz Pereira Syder Freire 
Mónica Maria Dias Ferreira Cardoso  
Patrícia Alexandra Esteves Santos 
Paula Cristina De Oliveira De Castilho Freitas 
Pedro Augusto Batista Fernandes Martins 
Pedro Marques Catita 
Raul António Soares De Melo 
Rui Pedro Tinoco Carreiro 
Samuel Silvestre Antunes 
Saúl Neves de Jesus 
Sónia Maria Martins Caridade 
Sónia Paula Diogo Padrão Ferreira 
Sónia Pires De Lima Araújo Rodrigues 
Telma Cristina Felizardo Guerreiro 
Valquíria Sandra Coelho da Costa Dias 
Vanda Paula Sucena De Sousa 
Vera Maria Martins Felício 
Vitor Manuel Martinez Pimentel Cláudio 
Vítor Daniel Ferreira Franco 

Direcção 
Bastonário – Francisco Miranda Rodrigues 
Vice-Presidente – Isabel Trindade 
Vice-Presidente – Sofia Ramalho 
Vogal – Miguel Oliveira 
Vogal – Renata Benavente 
Vogal – Susana Almeida Lopes 
Vogal - Sandra Serrano 
Vogal - Teresa Espassandim 
Vogal – Paulo Cunha 

Conselho Jurisdicional 
Presidente – Carla Moleiro 
Vogal – Alexandra Araújo 
Vogal – Ana Cristina Nave 
Vogal – Dulce Carvalho 
Vogal – Rute Agulhas 
Consultor Jurídico - Duarte Lebre de Freitas 
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Conselho Fiscal 
Presidente – Cristina Rodrigues 
Vogal – Arsénio Duarte 
Vogal - Sara Martins 
ROC - Maria Helena Alves de Oliveira Diogo 

DRN – Delegação Regional Norte 
Presidente – Eduardo Carqueja 
Vogal – Gaspar Ferreira 
Vogal – Lucia Fragoso Neves 
Vogal – Sara Costa 
Vogal – Tânia Almeida 

DRC – Delegação Regional Centro 
Presidente – Cristina Quadros 
Vogal – Ana Cristina Silva 
Vogal – Linda Vaz 
Vogal – Maria José Mira 
Vogal – Sérgio Viana 

DRS – Delegação Regional Sul 
Presidente – Raquel Raimundo 
Vogal – Ana Meira 
Vogal – Carla Pita Fernades 
Vogal – Rute Galaz 
Vogal – Tiago Lopes Lino 

DRA – Delegação Regional dos Açores 
Presidente - Maria da Luz Melo 
Vogal – Francisco Motta Faria 
Vogal – Marco Santos 
Vogal -  Paula Domingues 
Vogal – Raquel Medeiros 

DRM – Delegação Regional da Madeira 
Presidente - Renato Gil Gomes Carvalho 
Vogal – Carolina Castro Abreu 
Vogal – Cláudio Sousa 
Vogal – Magda Cunha 
Vogal – Sílvia Brazão 
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As notas que se seguem respeitam a numeração definida no SNC (NCRF- ESNL) para a 
apresentação das demonstrações financeiras. As notas cuja numeração não se aplique ou não 
sejam relevantes para a leitura e compreensão das Demonstrações Financeiras serão omissas. 

A Ordem não se encontra obrigada a elaborar Demonstrações Financeiras consolidadas 
conforme o artigo 6º do Decreto Lei nº 158/2009 de 13 de junho por remissão do nº 1 do artigo 
7º do decreto lei 36ª/2011 de 9 de março. 

Em conformidade, as presentes demonstrações financeiras da Ordem são individuais 
reportando-se ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, coincidente com 
o ano civil, são apresentadas em euros e com um nível de arredondamento à unidade.

2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS: 

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o Sistema de 
Normalização Contabilística, para as Entidades do Sector Não Lucrativo aprovado pelo Decreto-
lei nº 36-A/2011, de 9 de março, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilístico (SNC) 
aprovado pelo Decreto-lei 158/2009 de 13 de Julho que foram alteradas pelo Decreto Lei nº 
98/2015 de 2 de Junho e publicada em Diário da Republica através do Aviso nº 8259/2015, de 29 
de julho. 

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC (NCRF – ESNL) que, em casos 
excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações 
financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e 
apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade. 
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC (NCRF -ESNL. 

2.3 – Indicação e comentário das contas de balanço e da demonstração dos resultados 
cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 
As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2017, incluídas nas presentes 
demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade 
com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito 
da publicação do SNC-ESNL.  

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS: 

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos da Ordem 
e de acordo com as normas contabilísticas de relato financeiro de Entidades do Sector não 
lucrativo. 

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da 
Ordem, foram consideradas as seguintes bases de preparação: 
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Continuidade 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações 
da Entidade no futuro previsível, de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da data 
do balanço. Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou 
financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de 
cumprir os seus fins. 

Regime de periodização económica (acréscimo) 
Os itens são reconhecidos como activos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando 
satisfaçam as definições e critérios de reconhecimento. 
Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respectivamente gerados ou 
incorridos, independentemente do momento da respectiva receita/recebimento ou 
despesa/pagamento. 

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são 
reconhecidas na rubrica de “Outros créditos a receber”, em “Devedores por acréscimos de 
rendimentos”. Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 
liquidados são reconhecidas na rubrica “Outras contas a pagar” em “Credores por acréscimos 
de gastos”. 
As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respectiva 
receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos em períodos seguintes, 
são reconhecidos em rubricas de “Diferimentos”, em “Rendimentos a Reconhecer” ou “Gastos a 
reconhecer”, respectivamente. 

Consistência de apresentação 
Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são 
mantidos de um período para o outro, a menos que seja perceptível, após uma alteração 
significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais 
apropriada. Devendo ser tidos em consideração os critérios de selecção e aplicação de políticas 
contabilísticas contidas na NCRF-ESNL, ou que a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração na 
apresentação, e em todo o caso a apresentação alterada proporcione informação mais fiável e 
mais relevante das demonstrações financeiras e se for provável que a estrutura de apresentação 
revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada. 

Materialidade e agregação 
Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico contido 
na NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não for material, sendo que a 
Ordem não definiu qualquer critério de materialidade para o efeito de apresentação das 
presentes demostrações financeiras. 

Quanto à agregação, cada classe material e itens semelhantes é apresentada separadamente 
nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos modelos 
de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL. 

Compensação 
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos 
respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi 
compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento. 
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Comparabilidade 
Sempre que a apresentação e a classificação dos itens nas demonstrações financeiras são 
emendadas as quantias comparativas são reclassificadas a menos que tal seja impraticável, pelo 
que, as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados na preparação das 
quantias das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato são comparáveis 
com os utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas. 
 
3.2 – Outras políticas contabilísticas: 
 
Activos fixos tangíveis 
 
Os activos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 
 
Os terrenos e edifícios, em uso, estão registados segundo o modelo de revalorização. Segundo 
este modelo, o activo fixo tangível foi, em 2017, apresentado pelo seu justo valor à data da 
revalorização deduzido das respectivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas. O 
justo valor dos edifícios e terrenos foi determinado com base na avaliação efetuada por avaliador 
especializado e independente (inscrito na Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, Justiça 
e Finanças, com o registo PAI/2012/0015) à data de dezembro de 2017 e, será periodicamente 
revisto ou, sempre que existam indícios de que o seu justo valor difere significativamente do valor 
por que se encontram escriturados no activo. As diferenças resultantes das revalorizações, são 
registadas nos fundos patrimoniais na rubrica Excedentes de Revalorização de activos fixos, 
excepto se reverter um decréscimo previamente reconhecido em resultados. Diminuições 
resultantes das revalorizações, são registadas directamente na rubrica Excedentes de 
Revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor do excedente de revalorização do 
mesmo activo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor é 
reconhecido em resultados. Quando o activo revalorizado é desreconhecido, o excedente de 
revalorização, incluído nos fundos patrimoniais associado ao activo, não é reclassificado para 
resultados. Anualmente, procede-se à transferência do excedente de revalorização de activos 
fixos para resultados acumulados na medida do seu uso, abate ou alienação. Desta forma, o 
montante do excedente a transferir será a diferença entre a depreciação baseada na quantia 
escriturada revalorizada do activo e a depreciação baseada no custo original do activo. 
As depreciações e amortizações são calculados pelos métodos das quotas constantes (ou 
método da linha recta), tendo presente o período de vida útil máximo e mínimo do bem. 
As depreciações são calculadas a partir da data de início da utilização do bem. 
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 
encontra na tabela abaixo: 
 

 
 

 
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são 
registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis 
de gerar benefícios económicos futuros adicionais  
 
 
 

Activos Fixos Tangíveis Número de Anos
Edifícios e outras construções 50
Equipamento Básico 2 a 8
Equipamento Administrativo 2 a 8
Outros Activos Fixos Tangíveis 2 a 8
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Activos Intangíveis 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas 
amortizações acumuladas e perdas por imparidade, tendo por base a NCRF 6. 
As amortizações dos activos intangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o 
método da linha recta fraccionada em duodécimos. 
As depreciações são calculadas a partir da data de início da utilização do bem. 

Provisões e Passivos Contingentes 

Foram verificados os acontecimentos passados que criam uma obrigação legal ou construtiva 
que não tenham alternativa senão liquidar essa obrigação. É uma obrigação que provém de 
acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de 
um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade. 

Imparidade de Activos 

Anualmente é efectuada uma revisão dos Activos, para verificar o seu valor e se se encontram 
em imparidade. Se houver indicadores de imparidade é estimada a sua quantia recuperável para 
determinar a imparidade. 

Empréstimos e Locação 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. 
A classificação como Locação financeira ou operacional é feita conforme o contrato. 
A Locação financeira é o contrato através do qual são transferidos a maior parte dos riscos e 
vantagens da posse do bem, ao passo que, na locação operacional não são transferidos os riscos 
e vantagens da posse do bem. 
A contabilização das locações financeiras é feita pelo método financeiro, sendo o seu 
reconhecimento e depreciações feitas conforme se encontra referido no ponto 3.2. das Políticas 
Contabilísticas. 
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respectivo período, 
respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos 
directos iniciais são acrescidos ao valor do activo. 

Inventários 

As Mercadorias estão registadas ao menor valor entre o custo de aquisição e o valor realizável 
líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado, deduzido de todos os 
custos estimados necessários para concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que 
o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda
por imparidade.
A Ordem adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

 Activos Fixos Intangíveis  Número de Anos
Projetos de desenvolvimento 3
Programas de computador 3
Licenças 3
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Rédito 

O rédito é reconhecido, nas vendas de bens e prestações de serviços quando são transferidas 
para o comprador as vantagens e riscos da propriedade, é mensurado com fiabilidade e espera-
se que os benefícios económicos futuros fluam para a entidade. 
Os gastos suportados com as transacções podem ser mensurados. 

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável 
que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com 
fiabilidade. 

Imposto sobre o rendimento 

O cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício é apurado de acordo com a 
matéria colectável, tendo em conta os rendimentos comerciais sujeitos, considerados pela 
Ordem como a actividade secundária (revista OPP, livros e outros). 

Instrumentos Financeiros 

Os activos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. 

Membros e outros créditos a receber 

Os “Clientes” e as “Outros créditos a receber” encontram-se registadas inicialmente pelo seu 
justo valor e subsequentemente pelo seu valor nominal e são apresentadas no balanço 
deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica “Imparidade de dividas 
a receber ( perdas/reversões), de forma a reflectir o seu valor realizável liquido. 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos, que apontem de 
forma objectiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será 
recebido (total ou parcialmente). 
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Activo Corrente.  

Outros activos e passivos correntes 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 
mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 
resultados do período. 

Os custos de transacção só podem ser incluídos na mensuração inicial do activo ou do passivo 
financeiro, quando são mensurados ao custo menos a perda por imparidade. 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus activos financeiros que não estão mensurados 
ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objectiva de que se encontra 
em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é 
reconhecida a reversão. 

Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que 
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 
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Fornecedores 

Fornecedores e outras dívidas a pagar - as dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são 
registadas inicialmente pelo seu justo valor e subsequentemente pelo seu valor nominal, que 
corresponde ao custo, dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

Benefícios aos Empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, prémios de desempenho, 
subsídio de alimentação, subsídio de férias, de natal e eventuais outras remunerações pontuais 
devidamente justificadas pela Direcção. 
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no 
período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do 
reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo. 

No que diz respeito ao direito a férias e subsídio de férias do período, e conforme a legislação 
laboral aplicável. O direito a férias e subsídio de férias, por este coincidir com o ano civil, vence-
se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que 
os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e 
tratados de acordo com o anteriormente referido. 

Riscos relativos aos instrumentos financeiros 

a) Risco da taxa de Juro
O risco de flutuação da taxa de juro pode-se traduzir num risco de fluxo de caixa ou num risco
de justo valor, consoante se tenham negociado taxas de juro variáveis ou fixas.

Os financiamentos obtidos pela Entidade têm taxas de juro variáveis, o que expõe a Entidade ao 
risco dos fluxos de caixa das taxas de juro.  

b) Risco de Crédito
O risco de crédito está essencialmente relacionado com o risco de uma contraparte falhar nas
suas obrigações contratuais.

Este risco é monitorizado numa base regular de negócio, sendo que o objetivo da Direção é: 

i.realizar análise de imparidade aos valores a receber numa base regular.

c) Risco de liquidez
A Entidade gere o risco de liquidez por duas vias:

Garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente elevada de médio e longo prazo 
com maturidades adequadas à sua atividade; e  

Através da contratação com instituições financeiras de facilidades de crédito disponíveis a todo 
o momento, por um montante que garanta uma liquidez adequada.

Com base nos cash flows estimados a Direcção monitoriza com regularidade as previsões da 
reserva de liquidez da Entidade, incluindo os montantes das linhas de crédito não utilizadas, os 
montantes de caixa e equivalentes de caixa. 

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro: 
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspectiva de continuidade das 
operações a partir dos registos da Ordem. 
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4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:  
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2017 foi efectuada a Revalorização do edifico da 
sede ficando este registado pelo modelo de revalorização. Durante o período de 2018 procedeu-
se à transferência do excedente de valorização de activos fixos para resultados transitados na 
medida do seu uso, abate ou alienação. Desta forma, o montante do excedente a transferir será 
a diferença entre a depreciação baseada na quantia escriturada revalorizada do activo e a 
depreciação baseada no custo original do activo. 
 
 
5 – Fluxos de caixa 
 
5.1 -  Caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso 
Não existem quaisquer outras restrições de utilização para os valores apresentados. 
 
5.2 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 
O detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresentam os seguintes valores: 

 

 
6 – Activos fixos tangíveis 
 
6.1 – Divulgação sobre activos fixos tangíveis. 
 
Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;  
Os activos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. Os terrenos e edifícios, estão registados 
segundo o modelo de revalorização. Segundo este modelo, o activo fixo tangível é apresentado 
pelo seu justo valor à data da revalorização deduzido das respectivas amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas,  
Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável 
que deles resultaram benefícios económicos futuros.  
 
 
b) Métodos de depreciação usados; 
As depreciações e amortizações são calculadas pelos métodos das quotas constantes (ou 
método da linha recta), tendo presente o período de vida útil máximo e mínimo do bem. 
A depreciação dos imóveis deverá incidir sobre o valor de aquisição (inclui IMT e IS), adicionado 
das despesas com a celebração da escritura e deduzidos de 25% do valor do terreno, que não 
é depreciável. 
 
 
c) Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas; 
A vida útil dos activos foi determinada de acordo com a afectação e desempenho dos bens à 
actividade. As taxas de depreciação foram utilizadas em conformidade com a tabela constante 
na Nota 3.2. 
 
 
d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por 
imparidade acumuladas) no início e no fim do período: 
 
 

2018 2017
Caixa 2.898 1.229
Depósitos à Ordem 123.657 147.956

126.555 149.186
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O valor incluído na rubrica de ativos tangíveis inclui a avaliação efectuada em dezembro de 2017 
ao imóvel sito na Avenida Fontes Pereira de Melo, 19, em Lisboa. O montante da avaliação 
ascende a 4.670.000 euros. (Segundo relatório da Avaliadora inscrita na Comissão de Mercado 
de Valores Imobiliários, Justiça e Finanças, com o registo PAI/2012/0015). 
O valor do Activo Fixo Tangível expressa o valor da avaliação do Terreno e do Edifício da sede, 
na proporção de 25% para o Terreno e 75% para o Edifício. 
As Depreciações Acumuladas foram anuladas por contrapartida da quantia escriturada bruta do 
activo, encontrando-se o diferencial entre a quantia líquida reexpressa e a quantia revalorizada 
registado nos Fundos Patrimoniais, em Excedentes de Revalorização de Activos Fixos Tangíveis 
e Intangíveis, no valor de 1.197.566 euros.  
Os excedentes de revalorização realizados no exercício de 2018 ascendem a 12.872 euros. (ver 
nota 8). 

Descrição 01.01.2018 Aumentos Regul./Transfª Alienações 31.12.2018
Activo fixo tangível  Bruto

 Terreno (sede) 1.167.500 1.167.500
 Edifício (sede) 3.502.500 3.502.500
 Equipamento básico 3.346 6.099
 Equipamento administrativo 673.437 11.264 -1.722 682.979
 Outros activos fixos tangíveis 11.890 11.890

5.358.673 11.264 -1.722 0 5.370.968
Depreciações acumuladas

 Bens imóveis -72.152 -72.152
 Equipamento básico -2.780 -561 -3.341
 Equipamento administrativo -495.355 -57.711 -553.065
 Outros activos fixos tangíveis -11.382 -298 -11.680

-509.517 -130.721 0 0 -640.238
Investimentos em curso
 Activos fixos tangíveis em curso

 Terreno (DRN) 87.500 87.500
 Edifício (DRN) 262.500 262.500

350.000 0 0 0 350.000

Activo fixo tangível  Liquido 5.199.156 -119.457 -1.722 0 5.080.730

Descrição 01.01.2017 Aumentos Regul./Transfª Alienações 31.12.2017
Activo fixo tangível  Bruto

 Terreno (sede) 594.778 572.722 1.167.500
 Edifício (sede) 2.808.782 693.718 3.502.500
 Equipamento básico 3.346 3.346
 Equipamento administrativo 635.576 38.593 -732 673.437
 Outros activos fixos tangíveis 11.134 756 11.890

4.053.615 1.305.790 0 -732 5.358.673
Depreciações acumuladas

 Bens imóveis -21.310 -58.764 80.074
 Equipamento básico -2.362 -418 -2.780
 Equipamento administrativo -418.226 -77.477 -384 732 -495.355
 Outros activos fixos tangíveis -10.328 -1.054 -11.382

-452.226 -137.713 79.690 732 -509.517
Investimentos em curso
 Activos fixos tangíveis em curso

 Terreno (DRN) 87.500 87.500
 Edifício (DRN) 262.500 262.500

350.000 0 0 0 350.000

Activo fixo tangível  Liquido 3.951.389 1.168.077 79.690 0 5.199.156
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A 21 de julho de 2016 foi celebrada a escritura para aquisição, em Leasing, do imóvel para a 
DRN (Direção Regional Norte), sito na Avenida de França, 55, no Porto. O valor de aquisição 
ascendeu a 350.000 euros. O imóvel foi reconhecido como Activo Fixo Tangível em Curso, dado 
que é necessário proceder a obras de remodelação e adaptação. 
Tendo o imóvel sido adquirido em 2016 e encontrando-se registado em Activos Fixos Tangíveis 
em Curso, o valor reconhecido é o valor de mercado pelo que não foi alvo de avaliação, no 
exercício de 2017. No exercício de 2018 a situação deste imóvel mantém-se inalterada. 

7 – Activos intangíveis: 

7.1 – Divulgações para cada classe de activos intangíveis, distinguindo entre os activos 
intangíveis gerados internamente e outros activos intangíveis: 

a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas
de amortização usadas;
Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas
amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

b) Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com as vidas úteis finitas;
As amortizações dos activos intangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o
método da linha recta fraccionada em duodécimos. As taxas de depreciação foram utilizadas em
conformidade com a tabela constante na Nota 3.2.

c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com as
perdas por imparidade acumulada) no começo e fim do período:

Descrição 01.01.2018 Aumentos Regul./Transfª Alienações 31.12.2018

Activo fixo Intangível  Bruto
Projectos em desenvolvimento 61.992 61.992
Programas de Computadores 292.376 16.841 309.217
Outros activos Intangíveis 3.075 3.075

357.443 16.841 0 0 374.284
Depreciações acumuladas

Projectos em desenvolvimento -61.992 0 -61.992 
Programas de Computadores -224.588 -33.357 0 -257.945 
Outros activos Intangíveis -3.075 0 -3.075 

-289.655 -33.357 0 0 -323.012 
Investimentos em curso

Programas de Computadores 14.760 15.221 29.981
14.760 15.221 0 0 29.981

Activo fixo intangível  Liquido 82.548 -1.295 0 0 81.253
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O valor incluído na rubrica de activos intangíveis em curso inclui apenas a Solução Business 
Inteligence, tendo durante o exercício de 2018 havido um aumento deste valor, conforme 
trabalhos realizadas, mas ainda não concluídos.     

d) Depreciações e amortizações do Exercício

8 – Locações 

Existem responsabilidades reflectidas na demonstração da posição financeira a locadoras. 

8.1 – Para locações financeiras, os locatários devem divulgar para cada categoria de 
activo, a quantia escriturada líquida á data do balanço. 

Descrição 01.01.2017 Aumentos Regul./Transfª Alienações 31.12.2017

Activo fixo Intangível  Bruto
Projectos em desenvolvimento 61.992 61.992
Programas de Computadores 227.401 64.975 292.376
Outros activos Intangíveis 3.075 3.075

292.468 0 64.975 0 357.443
Depreciações acumuladas

Projectos em desenvolvimento -51.655 -10.337 -61.992 
Programas de Computadores -151.681 -73.290 384 -224.588 
Outros activos Intangíveis -2.391 -684 -3.075 

-205.727 -84.311 384 0 -289.655 
Investimentos em curso

Programas de Computadores 79.735 64.975 14.760
79.735 0 64.975 0 14.760

Activo fixo intangível  Liquido 166.475 -84.311 130.332 0 82.548

Depreciações:
2018 2017

Activos fixos tangíveis 130.731 137.713

 Terrenos e recursos naturais 
 Bens imóveis 72.152 58.764
 Equipamento básico 561 418
 Equipamento administrativo 57.720 77.477
 Outros activos fixos tangíveis 298 1.054

Activos intangíveis 33.348 84.311

 Projectos de desenvolvimento 10.337
 Programas de computador 33.348 73.290
 Licenças 684

TOTAL 164.078 222.023
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Conforme referido no ponto 6 em 31 de dezembro de 2017 foi reconhecida a avaliação do imóvel 
da sede, tendo as depreciações sido anuladas por contrapartida da quantia escriturada bruta do 
activo, encontrando-se o diferencial entre a quantia líquida reexpressa e a quantia revalorizada 
registado nos Fundos Patrimoniais, em Excedentes de Revalorização de Activos Fixos Tangíveis 
e Intangíveis. 
O movimento ocorrido durante o exercício de 2018 relativo às depreciações e excedentes de 
revalorização está discriminado da seguinte forma: 

8.2 – Para locações financeiras e operacionais, os locatários devem divulgar uma 
descrição geral dos acordos de locação significativos incluindo, pelo menos, o seguinte: 

Total dos pagamentos mínimos da locação à data do balanço 

Conforme escritura celebrada em 21 de março de 2014, foram adquiridas por leasing (Contrato 
de locação financeira n.º 450010964 - Millennium BCP, celebrado por 20 anos), as fracções 
relativas às futuras instalações da Ordem, na Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 19 em Lisboa. 
Em 31 de Julho de 2015 foi tomada a decisão de adjudicação através de concurso público 

Valor inicial Valor actual Valor Residual

Activo Fixo Tangível
Terreno (sede) 550.000 550.000
Edificios e Outras Construções (sede) 1.650.000 1.948.687 44.000

2.200.000 2.498.687 44.000

Valor inicial Valor actual Valor Residual

Investimentos em Curso / Ativo Fixo Tangível
Terreno (DRN) 87.500 87.500
Edificios e Outras Construções (DRN) 262.500 213.665 7.000

350.000 301.165 7.000

Identificação do imóvel:  Av. Fontes Pereira de Melo,19 - Lisboa

Identificação do imóvel:  Av. de França, 505 - Porto

Contrato de locação financeira n.º 450010964 (Millennium BCP)
Fim de Contrato 15-03-2034

Contrato de locação financeira n.º 1012972 (Banco Santander Totta) 
Fim de Contrato 15-07-2031

Imóvel da Sede Valor Inicial
Gastos de 

Depreciação e 
Amortização

Exedente de 
Revalorização Valor fim Antes da 

Revalorização Revalorização Após a 
Revalorização

Valor do Excedente de Revalorização
1.197.566

  Valor Contabilistico do imóvel 1.167.500 3.552.509 1.117.491 4.670.000
  Terreno 1.167.500

     Bens imóveis 3.502.500 3.502.500
  Valor da Depreciação do imóvel -59.250 -12.872 -72.152

-80.074 80.074
  Valor Liquido do Imóvel 4.670.000 -59.250 1.184.694 4.597.848 3.472.434 1.197.566 4.670.000

2018 2017

Descrição 2019  
(curto Prazo)

>1 ANOS <= 5 
ANOS 

(Médio Prazo)

> 5 ANOS
(Longo Prazo) Total

Contrato de locação financeira n.º 450010964 (Millennium BCP) 134.808 726.931 1.636.949 2.498.687 
Contrato de locação financeira n.º 1012972 (Santander) 20.219 109.026 171.919 301.164 

155.027 835.958 1.808.867 2.799.852
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(CP01/COM/2015) da Empreitada de Requalificação da futura sede da Ordem sendo a 
celebração do contrato efetuada em 24 de agosto razão pela qual foi efectuado um aditamento 
ao contrato de locação financeira no qual os custos da empreitada estão previstos. 
Os juros de financiamento estimados até ao fim do contrato nº 450010964 de locação financeira 
são de 513.991 euros. 

Conforme escritura celebrada em 21 de julho de 2016, foram adquiridas por leasing (Contrato de 
locação financeira n.º 1012972 – Banco Santander Totta SA, celebrado por 15 anos), o edifício 
relativo às futuras instalações da DRN, na Av. de França nº 505, Cedofeita, Porto.  

Os juros de financiamento estimados até ao fim do contrato nº 1012972 de locação financeira 
são de 52.328 euros, tendo como base o plano inicial disponibilizado pela locadora. 

As obrigações financeiras por locação são garantidas pela reserva de propriedade dos bens 
locados. 

9 – Inventários 

9.1 – Politicas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de 
custeio usada. 

As Mercadorias incluem vinhetas, livros e merchandising e foram valorizadas ao preço de 
aquisição mais despesas de transporte e outras necessárias até ao armazenamento das 
mesmas. 
O Custo das mercadorias vendidas é calculado pelo Custo médio e a Ordem utiliza o sistema de 
inventário permanente. 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os inventários da entidade, detalham-se conforme quadro 
que se segue: 

10– Rédito 

10.1 – Politicas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os 
métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam 
a prestação de serviços. 
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 
O rédito das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos e pelo justo valor a 
receber. 

Descrição 2018 2017
Mercadorias

Existência Inicial 14.270 17.955
Compras 10.830 6.150
Regularização -890 -2.266
Existência Final 12.650 14.270

Gastos no período 11.560 7.570
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10.2 – Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período 
incluindo o rédito proveniente de: 

 

O valor incluído na conta de Vendas decompõe-se do seguinte modo: 

Descrição 2018 2017 Variação

Vendas 22.934 14.718 8.216

Serviços Prestados 3.086.735 2.809.299 277.436

Total 3.109.669 2.824.017 285.652

Vendas e Serviços Prestados

Esta rubrica decompõe-se do seguinte modo:

Vendas

Descrição 2018 2017 Variação
Vendas

Mercadorias
Vinhetas 12.760 11.450 1.310
Livros 10.174 3.268 6.906
Outras

Total 22.934 14.718 8.216
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O valor incluído na conta de Prestações de Serviços decompõe-se do seguinte modo: 

Prestações de Serviços

Descrição 31.12.2018 31.12.2017 Variação
Quotas dos utilizadores 2.449.824,42 2.372.615,40 77.209,02

Quotas - Psicólogos com mais de 5 anos -288,00 288,00
Quotas - Psicólogos com menos de 5 anos -48,00 48,00
Quotas - Psicólogos com mais de 8 anos 2.020.924,52 1.943.191,40 77.733,12
Quotas - Psicólogos entre 2 e 8 anos 414.299,90 417.992,00 -3.692,10 
Quotas - Psicólogos com menos de 2 anos 11.444,00 9.356,00 2.088,00
Quotas - Psicólogos reformados e pensionistas 3.156,00 2.516,00 640,00
Quotas A1 -104,00 104,00

Serviços secundários 636.542,60 430.929,00 205.613,60

Registo e Inscrições 179.380,00 97.700,00 81.680,00
Declarações 1.440,00 1.025,00 415,00
Certidões 130 60,00 70,00
Lauda acrescida ao emolumento 2 0,50 1,50
Cédula profissional - 2.ª via 1.120,00 1.045,00 75,00
Cédula profissional efectivo após estágio 13.395,00 13.745,00 -350,00 
Reclamação de decisão final do processo de inscrição 1.080,00 1.140,00 -60,00 
Reclamação ou recurso administrativo de decisão de processo de estágio 60,00 60,00

Estágios
Inscrições em estágios (Semestres) 133.450,00 149.805,00 -16.355,00 
Mudança de supervisor - IE profissional 165 145,00 20,00
Mudança de nome abreviado 860 500,00 360,00
Entrega de relatório de estágio 59.080,00 63.270,00 -4.190,00 
Prorrogação de estágio 180,00 130,00 50,00
Repitição de Estágio Profissional 840,00 840,00
Frequência do curso de formação do estágio profissional 1.920,00 2.080,00 -160,00 
Pedido de Reconhecimento de Equip de Estágio Profissional 2.100,00 2.100,00

Atribuição de título de Psicólogo Especialista
  Atribuição simples 985 510,00 475,00
  Atribuição de título e respectivo averbamento 1.200,00 250,00 950,00
  Alteração Certificado Esp Geral ou Avançada 50,00 50,00
  Atribuição de titulo de especialidade avançada 450,00 450,00
  Atribuição do Título de Psicologo Especialista 450,00 450,00
  Equiparação 25,00 -25,00 
  Alteração Certificado Esp Geral ou Avançada 120,00 -120,00 
  Atribuição de titulo de especialidade avançada 150,00 -150,00 

Workshops 2.420,00 2.250,00 170,00
Fóruns de Empregabilidade 2.930,00
Healthy Workplace 800
Congressos/Eventos 133.480,60 10.715,00 122.765,60
Formação E-Learning 22.150,00 -22.150,00 
Formação B-Learning 72.030,00 45.510,00 26.520,00
Acreditação de entidades 26.545,00 18.603,50 7.941,50

Outros 367,56 5.754,62 -5.387,06 
Outros 367,56 5.754,62 -5.387,06 

Total 3.086.734,58 2.809.299,02 277.435,56
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11 – Subsídios, doações e legados à exploração 

11.1 – Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os 
métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras. 
Os Subsídios à Exploração são contabilizados na conta própria e considerados rendimentos no 
período em causa. 

11.2 – Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações 
financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade 
directamente beneficiou. 

12 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio 
Os efeitos das taxas de câmbio não são relevantes. 

13 – Impostos sobre o rendimento 

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na demonstração dos resultados dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 estão detalhados no mapa abaixo: 

Descrição 2018 2017 Variação
Subsídios, doações e legados à exploração
 Subsídios de outras entidades 3.947

3.947 0 3.947

Resultado antes de impostos 41.762 (429.767)
Resultado isento 9.773 (434.408)
Resultado sujeito 31.988 4.641
Imposto esperado 21,00% 6.718 21,00% 975
Derrama 0,00% 0,00%
Tributações autónomas NA NA

Taxa nominal 16,1% 6.718 0,2% 975

2017
Valores

2018
Valores
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14 – Benefícios dos empregados 

14.1 – Numero médio de pessoas ao serviço da empresa, no período. 

A 31 de dezembro de 2018 o número de colaboradores ao serviço da Ordem ascendia a 52 e 34 
órgãos sociais, remunerados e não remunerados, coincidente com o exercício de 2017, embora 
tenham ocorrido admssões e demissões o número de colaboradores manteve-se. 

A rubrica de despesas com o pessoal decompõe-se do seguinte modo: 

Na rúbrica de outros gastos com o pessoal estão incluídos os Seguros de Saúde, Formação de 
pessoal, Fardamento e Higiene e Segurança no trabalho 

15 – Outras Informações 

15.1 Investimentos Financeiros 

A conta de Investimentos Financeiros apresentava a seguinte composição: 

O valor incluído nesta conta refere-se à contribuição para o FCT de acordo com a Lei n.º 70/2013 
de 30 de agosto, que entrou em vigor em 01 de outubro de 2013, que estabelece os regimes 
jurídicos do fundo de compensação do trabalho, do mecanismo equivalente e do fundo de 
garantia de compensação do trabalho. 

Número de 
colaboradores 

no final do 
período

Média de 
colaboradores 

durante o 
período

Número de 
colaboradore
s no final do 

período

Média de 
colaboradores 

durante o 
período

Membros dos órgãos diretivos 34 34 34 34
Empregados 52 52 52 52

86 86 86 86

Colaboradores durante o período

20172018

Descrição 2018 2017 Variação
Remunerações dos orgãos sociais 280.843 274.372 6.471
Remunerações do pessoal 921.480 825.606 95.875
Indemnizações 6.802 23.090 -16.289
Encargos sobre remunerações 254.089 236.902 17.188
Seguros de acidentes de trabalho 5.165 5.165 0
Outros gastos com pessoal 23.300 26.990 -3.690

Total 1.491.679 1.392.125 99.555

2018 2017
Investimentos financeiros

 Fundo de compensação do trabalho 11.317 7.775
11.317 7.775
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15.2 Créditos a Receber (Membros) 

Esta conta apresentava a seguinte composição: 

Aumentos/reduções de justo valor:

Saldo a 01/01/2017 6.150
Entradas 2017 1.376

7.526
Valorização unidades de participação 249

Saldo a 31/12/2017 7.775

Saldo a 01/01/2018 7.775
Entradas 2018 3.283

11.058
Valorização unidades de participação 259

Saldo a 31/12/2018 11.317

Valorização FCT

2018 2017
Clientes e utentes

 Clientes e utentes c/c
 Clientes gerais - membros 663.357 1.264.239
 Clientes gerais - não membros 320 320
 Clientes gerais - empresas 26.572 16.937
 Clientes gerais - outros

 Clientes cobrança duvidosa 32.297 64.353

722.546 1.345.849

Perdas por Imparidades Acumuladas -32.297 -64.352

Líquido 690.250 1.281.497
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15.3 Imparidades 

A variação de ocorrida é a seguinte: 

Utilizando o critério do ano anterior (2017) foram considerados incobráveis cerca de 5% da dívida 
de quotas deduzida de plano de pagamento, referente aos anos de 2011 a 2018, pelo que o valor 
da reversão ascende a 32.056 euros. 

Estando desde o ano anterior o valor de clientes de cobrança duvidosa de 64.352 euros assim, 
ficamos ainda com um valor de 32.297 euros. 

15.4 Estado e Outros Entes Públicos 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a conta Estados e Outros Entes Públicos apresentava a 
seguinte decomposição: 

2018 2017
 Saldo Inicial 64.352 64.352
 Aumento 
 Reversão -32.056
 Saldo Final 32.296 64.352

2018 2017
Saldos devedores:
 IRS - retenção na fonte 625
 IVA - Valor a Recuperar 4.002

Total 0 4.627

Saldos credores:
 IRC - a pagar 6.718 975
 IRS - retenção na fonte 22.171 15.220
 IVA - a pagar 792
 Segurança Social - a pagar 30.788 28.606
 Fundo de Compensação do Trabalho 306 256
 Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho 25 21

Total 60.800 45.078
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15.5 Créditos a Receber (Outros Activos Correntes) 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a conta Créditos a Receber apresentava a seguinte 
decomposição: 

15.6 Diferimentos 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a conta Diferimentos apresentava a seguinte decomposição: 

2018 2017
Outros Activos Correntes (Créditos e receber)

 Saldos devedores de fornecedores 13.311 13.200
 Pessoal - outras operações 3.546 2.137
 Devedores diversos

 Cauções 7.539 7.731
 Outros 38.627 65.616

63.023 88.683

2018 2017
Saldos devedores:

 Gastos a reconhecer
 rendas 1.954 2.878
 seguros 2.288 29.407
 outros gastos 44.601 7.910

Total 48.843 40.194

Saldos credores:
  Rendimentos a reconhecer
  Outros rendimentos a reconhecer 17.854

Total 17.854 0
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15.8 Caixa e Depósitos Bancários 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a conta Caixa e Depósitos Bancários apresentava a seguinte 
decomposição: 

15.9 Fornecedores 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a conta Fornecedores apresentava a seguinte decomposição: 

2018 2017
Caixa:
 Caixas da sede:
 Caixas sede - Numerário 1408 251
 Caixas Sede - SEK USD Dolares 270
 Caixas Sede - Estágios 272 225
 Caixas das Delegações:

 Caixa Açores 97 39
 Caixa Madeira 166 163
 Caixa Centro 238 158
 Caixa Sul 280 198
 Caixa Norte 154 123
 Caixa operações 12 72

2.898 1.229
Depósitos bancários:
 Depósitos à ordem
 CGD - Conta 2168020468130 35.349 76.220
 MG - Conta 16810006416 2.193 2.829
 MG - Conta Recuperação 3.389 1.867
 Banco Comercial Português:

 BCP - Sede - 45377498512 10.167 31.516
 BCP - Sede - 45430288919 1.462
 BCP - SIBS - 45440337149 67.945 32.735

 BES - Conta 000056644897 1.461 1.459
 Santander Totta - 0018000342320002020 1.690 1.330

123.657 147.956
126.555 149.186
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15.10 Financiamentos Obtidos 

Conforme indicado na nota 8.2., os financiamentos referentes a Leasing, no montante total de 
2.799.908 euros, referem-se aos contratos em vigor relativos às instalações da sede e da 
Delegação do Norte. 

As obrigações financeiras por locação são garantidas pela reserva de propriedade dos bens. 

2018 2017
Fornecedores

 Fornecedores c/c 123.017 362.745
123.017 362.745

Financiamentos Obtidos 2018 2017

Não corrente
Leasing Imobiliário - BCP 2.363.880 2.498.687
Leasing Imobiliário - BST 280.945 301.335

2.644.825 2.800.022

Corrente
Financiamenos Obtidos -BCP 77.000
Financiamenos Obtidos -NB 80.730 67.788
Financiamenos Obtidos - CGD 70.000
Financiamentos Obtidos  - MG 67.500
Financiamentos Obtidos  - BCP Livrança 400.000 200.000
Financiamentos Obtidos  - CGD Livrança 450.000
Descoberto Bancário 4.887
Leasing Imobiliário - BCP 134.808 131.483
Leasing Imobiliário - BST 20.219 19.511

635.757 1.088.169

Total Financiamentos 3.280.582 3.888.191

Menos de 1 
ano

 1 ano a 5 
anos > 5 anos

Financiamenos Obtidos -NB 80.730
Financiamentos Obtidos  - BCP Livrança 400.000
Leasing Imobiliário - BCP 134.808 726.931 1.636.949 
Leasing Imobiliário - BST 20.219 109.026 171.919 

635.757 835.958 1.808.867

2018
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15.11 Outros passivos correntes 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a conta Outros Passivos Correntes apresentava a seguinte 
decomposição: 

2018 2017
Outros passivos correntes

 Saldos credores de membros 20.159 17.567
 Pessoal - outras operações 980 5.054
 Fornecedores de investimentos 24.048 7.681
 Credores diversos 26.548 56.626
 Credores por acréscimos de gastos

 Remunerações 194.389 176.494
 Outros credores por acréscimos de gastos 36.127 13.428

302.252 276.851
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15.12 Fornecimentos e serviços externos 
 
Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2018 2017 Variação

Trabalhos especializados 336.696 570.095 -233.398
Publicidade e propaganda 35.238 37.537 -2.299
Vigilância e segurança 11.599 30.657 -19.058
Honorários 193.738 264.374 -70.636
Conservação e reparação 4.148 11.393 -7.245
Serviços bancários 63.257 57.881 5.376
Outros Serviços 2.575 35 2.540
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 3.251 3.351 -100
Livros e documentação técnica 1.313 404 909
Material de escritório 17.960 24.283 -6.324
Material para oferta 19.444 7.710 11.735
Material e consumíveis de informática 65 -65
Material limpeza, higiene e conforto 76 117 -41
Outros 9.080 9.257 -178
Eletricidade 27.894 28.027 -132
Combustiveis 5.718 5.325 393
Agua 4.064 4.774 -710
Deslocações e Estadas 275.934 209.141 66.793
Transportes de mercadorias 345 1.171 -826
Outros 200 -200
Rendas e Alugueres 137.873 113.428 24.445
Comunicação 101.501 123.339 -21.839
Seguros 8.947 30.677 -21.730

  Contencioso e Notariado 2 64 -62
Limpeza, higiene e conforto 29.307 26.348 2.959
Outros serviços 42.579 19.325 23.254

Total 1.332.540 1.578.979 -246.439
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15.13 Outros rendimentos 

Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

De acordo com o Art. 6º do Regulamento de Quotas e Taxas da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, publicado no Diário da República a 22 de Fevereiro de 2018, são calculados juros 
de mora aos membros que não procedam ao pagamento atempado das quotas, à taxa de juro 
de 4,857%, conforme Aviso nº 235/2018, de 4 de janeiro de 2018. Este valor representa o valor 
efectivamente facturado e recebido de Juros de Mora, tendo sido efectuada uma correcção do 
valor facturado mas não pago, sendo diferido para reconhecimento aquando do respectivo 
pagamento. 

15.14 Outros Gastos 

Descrição 2018 2017 Variação
Outros rendimentos
 Rendimentos suplementares

 Aluguer/venda de publicidade (Nacional) 3.382 2.160 1.222
 Direiros de Autor 678 1.207 -530
 Aluguer de Espaços 2.341 1.024 1.317
 Eventos 1.338 1.338
 Alienações 300 -300

 Correcções de Exercicios anteriores 20 20
 Outros 25.466 49.651 -24.185

Sub-total 33.225 54.343 -21.117

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

 Juros obtidos
 Juros de mora - quotas (1) 18.823 43.153 -24.330

Sub-total 18.823 43.153 -24.330

Total 52.049 97.496 -45.448

Descrição 2018 2017 Variação
Outros Gastos

Impostos 12.745 7.934 4.810
Perdas em inventários 90 90
Correcções de Exercicios anteriores 1.741 -1.741
Donativos 2.500 2.500
Quotizações 35.122 32.295 2.827
Perdas em Investimentos Financeiros 425 -425
Diferenças de Câmbios desfavoráveis 1 -1
Ofertas e amostras de inventários 810 2.265 -1.456
Outros 9.715 3.899 5.816

Total 60.981 48.560 12.846
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15.15 Juros e gastos similares suportados 

Esta conta inclui os juros suportados no exercício relativos aos contratos de locação financeira 
indicados na nota locações (ver Nota 8). 

16. Garantias Prestadas

No exercício de 2018 não existiram Garantias Prestadas. 

17. Informações Exigidas por Diplomas Legais

A Direção informa que a situação da Ordem perante a Autoridade Tributária e Segurança Social 
está regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

Os honorários relativos à Revisão de Contas, faturados no exercício ascendem a quatro mil 
novecentos e cinquenta euros, acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. A 31 de dezembro o 
montante por liquidar ascendia a novecentos euros acrescidos de IVA. 

18. Acontecimentos Após a Data de Balanço

Após a data do Balanço, e até à aprovação deste relatório não temos conhecimento de tenha 
ocorrido algo de relevante, que possa afetar os activos, passivos e divulgações incluídas nas 
demonstrações financeiras do período. 

19. Outras informações

A Ordem não tem processos judiciais em curso que possam implicar a constituição de provisões. 

Encontra-se a decorrer o processo de apuramento de responsabilidades pelo atraso e acréscimo 
no valor da obra de adaptação da nova sede da Ordem resultante e conforme relatório da 
fiscalização que identifica erros de projecto. 

De modo a mitigar estes riscos e incertezas, a Direcção monitoriza periodicamente os 
indicadores macroeconómicos e sectoriais mais relevantes.  

Descrição 2018 2017 Variação
Juros Suportados
 Juros de financiamentos obtidos 22.990 24.769 -1.778
Juros de locação financeira 72.388 77.502 -5.113

Total 95.379 102.270 -6.892

Juros e Gastos similares suportados
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Aprovação das Demonstrações Financeiras 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Direcção e autorizadas para emissão 
em 28 de Fevereiro de 2019. Contudo as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela 
Assembleia de Representantes. 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019 

O Contabilista Certificado A Direcção 













ANEXO II

 

Tendo em consideração os procedimentos vigentes e o cumprimento dos 
mesmos, apresenta-se na página 104 do Relatório e Contas da OPP 2018 
um conjunto de dados relativos a procedimentos de aquisição que cremos 
necessitarem de ser detalhados a dois níveis. Desde logo, importa ter 
presente que nas contas devem referir-se para o ano em causa valores dos 
procedimentos totais, independentemente de todo esse valor corresponder 
ou não ao ano de 2018 (por exemplo, num contrato de 3 anos em que 
apenas 1/3 do contrato se refira a 2018 deve surgir a totalidade do seu valor) 
ou mesmo na condição desse procedimento já ter terminado em 2017 mas 
ainda haja algum pagamento referente ao mesmo em 2018. Depois, importa 
também clarificar os valores presentes na sua referência à inclusão / não 
inclusão de IVA. Assim apresentamos o seguinte esclarecimento aos 
representantes: 

No ano de 2018 foram efectuados 7 procedimentos por consulta prévia, cujo 
montante global ascendeu a 252.103 euros acrescidos de IVA à taxa em 
vigor. Deste total foram pagos no ano 2018, 46.130 euros e executaram 
orçamento 51.763 euros (valores com IVA incluído). Resta um valor de 
246.143 euros de pagamentos a efectuar, até pelo menos 2021 (valores 
também com IVA incluído). 

No ano de 2018 registam-se 46 procedimentos por ajuste direto (32 
procedimentos iniciados em anos anteriores, entre os anos de 2014 a 2017, e 
14 procedimentos iniciados em 2018), cujo montante global ascendeu a 
1.155.838 euros.  Deste total foram pagos no ano 2018, 496.838 euros e 
executaram orçamento 360.447 euros (valores com IVA incluído). Resta um 
valor de 300.356 euros de pagamentos a efectuar, até pelo menos 2021 
(valores com IVA incluído), tendo já sido efectuados em anos anteriores 
pagamentos no valor de 565.559 euros (valores com IVA incluído), 
respeitantes aos procedimentos iniciados antes de 2018. 

Deste modo, cerca de 13% dos procedimentos celebrados foram efetuados 
através do procedimento consulta prévia no ano de 2018, e dos restantes 
87% por ajuste direto, 61% são procedimentos referentes a anos anteriores e 
apenas 26% são referentes ao ano de 2018. 



w w w . o r d e m d o s p s i c o l o g o s . p t



ERRATA – RELATÓRIO E CONTAS OPP 2018 
 
 
 
- “Representações OPP” (página 7, 8 e 9) rectificadas, nomeadamente, a ordem e eliminação 
do “Plano de Trabalho OPP e ACSS”, “Comissão de Acompanhamento da Informação Clínica”, 
“Directiva 2011/24/EU relativa ao exercício dos doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços” e “DGS – Revisão do Manual de Boas Práticas em Hemodiálise”.  
 
 
- Na Página 30 (Provedora do Psicólogo Júnior) foi introduzido o seguinte parágrafo: “No ano 
de 2018, a Provedora do Psicólogo Júnior recebeu 3 contactos via e-mail e LinkedIn a 
propósito de dúvidas relacionadas com o ano profissional júnior (posteriormente encaminhadas 
ao Espaço psicólogo Júnior). Deu ainda continuidade à sua colaboração com a PSIS21 (na 
qual é autora de uma coluna) e esteve presente em duas reuniões com o Bastonário, bem 
como numa reunião conjunta entre a Comissão de Estágios e o Grupo Consultivo do Psicólogo 
Júnior. Participou também no 4º Congresso Nacional da OPP, colaborando na dinamização da 
sessão Conversas EmCarreira: “O Ano Profissional Júnior enquanto rampa de lançamento da 
minha Carreira”. 
 
 
- Nas Demonstrações Financeiras (DF) onde diz A Administração/Gerência devia ler-se A 
Direcção 
 
 
- Na Nota 15.10, onde se lê (página 25): 
 
“Conforme indicado na nota 8.2., os financiamentos referentes a Leasing, no montante total de 
2.799.908 euros, referem-se aos contratos em vigor relativos às instalações da sede e da 
Delegação do Norte”. 

 
Devia ler-se: 
 
“Conforme indicado na nota 8.2., os financiamentos referentes a Leasing, no montante 
total de 2.799.852 euros, referem-se aos contratos em vigor relativos às instalações da 
sede e da Delegação do Norte”. 

 
 
- Na Página 98, onde se lê: 

 
“1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício do período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2018 e 31 de Dezembro de 2018 com um total de balanço de 
6.114.620 euros e um total de Fundos Patrimoniais de 2.295.072 euros”. 

 
Devia ler-se:  
 
“1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício do período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2018 e 31 de Dezembro de 2018 com um total de balanço de 
6.114.620 euros e um total de Fundos Patrimoniais de 2.330.116 euros”. 

 



- Na pagina 9 do Anexo onde se lê: 
 
“Os “Clientes” e as “Outros créditos a receber” encontram-se registadas 
inicialmente pelo seu justo valor e subsequentemente pelo seu valor nominal e são 
apresentadas no balanço deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas 
na rubrica “Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões), de forma a reflectir o 
seu valor realizável líquido” 

 
Devia ler-se: 
 
“Os “Membros e créditos a receber” encontram-se registadas inicialmente pelo seu 
justo valor e subsequentemente pelo seu valor nominal e são apresentadas no balanço 
deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica “Imparidade 
de dividas a receber (perdas/reversões), de forma a reflectir o seu valor realizável 
líquido”. 

	


