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Actividades Significativas
para a Profissão
Estágios Profissionais
Curso de Formação e Sessões
de esclarecimento sobre Estágios

Abertura do Gabinete de Estudos
e Observatório de Empregabilidade

//EDITORIAL

Telmo Mourinho Baptista
Bastonário

Apresento-vos a newsletter da Ordem dos Psicólogos
Portugueses. A primeira das publicações regulares que
a Ordem terá disponível para os seus membros. Será
uma forma de divulgação das actividades da Ordem e de
assuntos de interesse para os profissionais.

mostrando o nosso apoio e promovendo as iniciativas
dos psicólogos. A visibilidade da prática da psicologia
precisa de crescer, de forma a demonstrarmos o contributo fundamental que a psicologia tem para dar às
pessoas e à sociedade.

Criar uma Ordem é uma tarefa exigente, difícil e desafiadora. Tudo está por fazer e é necessário criar as estruturas que sustentarão o edifício de representação dos
psicólogos para, com isso, fazer a afirmação dos psicólogos.

A OPP tem a decorrer o programa de estágios profissionais, com 7 cursos a decorrer e quatro já terminados. E
teremos lançado 25 cursos até final de Março deste ano.
É-nos grato verificar a enorme resposta que tivemos ao
pedido de orientadores de estágio, feito aos psicólogos
com mais experiência. As cartas, telefonemas e e-mails
diários são testemunho da disponibilidade que precisamos de todos os profissionais.

Estamos a realizar um trabalho em prol dos profissionais que nem sempre tem a devida visibilidade, por isso
pretendemos, com esta publicação, dar a conhecer mais
profundamente quais os caminhos que estamos a trilhar.
Os psicólogos têm hoje uma organização que é interlocutora de outras organizações e do poder político.
Passámos a representar os psicólogos em estruturas de
saúde, de educação e outras, das quais sempre estivemos ausentes. Defendemos a profissão e as suas boas
práticas em todas as dimensões externas e internas. Temos em pleno funcionamento o Conselho Jurisdicional
que actua nas queixas feitas à Ordem.
A OPP está presente em muitos eventos da psicologia,

Estamos na fase final da criação do Código Deontológico,
que se encontra em discussão pública até dia 24 de Fevereiro de 2011, para que em Março possamos ter a versão
oficial do nosso Código Deontológico. Completar-se-á
assim um marco fundamental dos trabalhos da Ordem.
De tudo isto poderão tomar conhecimento nesta newsletter e no sítio da Ordem. Agradeço o vosso empenho
e participação. Só assim poderemos recuperar o tempo
perdido, e afirmar os psicólogos.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
da Ordem dos Psicólogos
Portugueses
ENCONTRA-SE EM DISCUSSÃO PÚBLICA, ATÉ AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011, A
PROPOSTA DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES. ESTE É UM DOCUMENTO FUNDAMENTAL À PRÁTICA DOS PSICÓLOGOS, ESTABELECENDO PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

RECEPÇÃO DA OPP
PELO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Recepção da OPP pelo Presidente da República em Julho de 2010 – o Bastonário apresentou os seus cumprimentos
e deste encontro saiu o compromisso da OPP em elaborar um documento sobre a importância da Psicologia na intervenção relativa à Crise.

RECEPÇÃO
DO BASTONÁRIO

por parte dos Governos
Regionais da Madeira
e Açores

//Julho 2010

› Recepção da OPP pelo Presidente do
Governo Regional da Madeira – foi um
encontro em que o Presidente do Governo Regional da Madeira manifestou
bastante interesse nas actividades dos
psicólogos e salientou a importância que
estes profissionais tiveram na intervenção, junto da população, face à catástrofe
natural que ocorreu, na Madeira, em Fevereiro.

Para este trabalho contribuíram um conjunto de reputados especialistas em diversas
áreas do conhecimento e intervenção psicológica, que deram os seus contributos ao
longo de múltiplas reuniões, de forma a se chegar ao documento actual. Houve a preocupação de disponibilizar aos membros da Comissão Preparatória do Código Deontológico uma tipologia dos problemas e queixas apresentados ao longo de alguns anos
à, na altura, Associação Pró-Ordem dos Psicólogos, que serviu para dar a conhecer a
sensibilidade dos utilizadores dos serviços de Psicologia e dos psicólogos para estes
assuntos.
Participaram na elaboração desta proposta de Código Deontológico: Professor Doutor Mário R. Simões (que presidiu aos trabalhos), Professora Doutora Ana Margarida
Veiga Simão, Professora Doutora Carla M. Moleiro, Professor Doutor José Frederico
Marques, Dr. Miguel Ricou, Dr.ª Rute Agulhas, e Professor Doutor Telmo Mourinho
Baptista.
Os contributos poderão ser feitos, até ao dia 24 de Fevereiro de 2011, para o endereço
electrónico: codigo@ordemdospsicologos.pt. Após o período de consulta pública, proceder-se-á a uma revisão do texto do projecto que será submetido à apreciação da Assembleia de Representantes para aprovação, após parecer do Conselho Jurisdicional.

CONSELHO JURISDICIONAL

Este órgão já deliberou, em reuniões
várias, temas fundamentais para o funcionamento da OPP, como por exemplo:
aprovação do orçamento e plano de actividades, aprovação do regulamento de
estágios, aprovação do regulamento de
taxas e quotas e aprovação do modelo
da cédula profissional. Foi recentemente
apreciado e votado o orçamento para 2011.

OBRIGATORIEDADE
DE INSCRIÇÃO

//Em funções desde Maio de 2010
Com base na Lei Nº 57/2008, do Conselho Jurisdicional fazem parte cinco psicólogos e
um Assessor Jurídico. Os trabalhos deste órgão são fundamentais na salvaguarda dos
interesses dos utentes da psicologia.

CONSELHO
JURISDICIONAL

Isabel Sá

Miguel Ricou

Mário Simões

Ana Loya

› Recepção da OPP pelo Presidente do
Governo Regional dos Açores – o Governo Regional dos Açores manifestou a sua
disponibilidade para a colaboração com a
OPP.
Mário Jorge Silva

ASSEMBLEIA
DE REPRESENTANTES
DA OPP

na Ordem dos Psicólogos
Portugueses
Desde o início de Janeiro de 2011 que a
OPP solicitou a várias instituições que
remetam à Ordem os dados de todos os
psicólogos que se encontram em funções
nessas instituições. O objectivo é garantir que o exercício da Psicologia é apenas
feito pelos detentores do título profissional, regulado pela OPP, e que tenham a
sua situação regularizada. Este é um dos
passos fundamentais para a promoção
da profissão e da melhoria dos serviços
prestados, assegurando que todos os
psicólogos se encontram em regime de
igualdade no cumprimento legal.

INAUGURAÇÃO DO OBSERVATÓRIO
DE EMPREGABILIDADE

EM OUTUBRO DE 2010 A ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES INAUGUROU DUAS
VALÊNCIAS IMPORTANTES PARA A AFIRMAÇÃO DOS PSICÓLOGOS, NOMEADAMENTE,
O GABINETE DE ESTUDOS E O OBSERVATÓRIO DA EMPREGABILIDADE.
Estas duas estruturas têm como objectivo a realização de estudos e a recolha de
dados que permitam, por um lado, a descrição do exercício profissional da psicologia no nosso país e, por outro, a análise
adequada de dados para as tomadas de
posição que a OPP necessitará de assumir ao longo da sua existência.
Para cumprir a sua missão, contar-se-á
com um técnico a tempo inteiro e outro a
meio tempo. Numa primeira fase, o Gabinete de Estudos irá proceder à recolha de
dados para, posteriormente, publicar um
guia sobre a evolução do crescimento do
número de profissionais e o seu percurso
profissional em Portugal, situando o nosso país no contexto europeu.

Serão também analisados dados que
possam servir de suporte às decisões necessárias para a implementação dos Colégios de Especialidade. Também numa
primeira fase, o Observatório da Empregabilidade realizará e publicará um
estudo sobre a empregabilidade dos psicólogos e analisará o impacto que a realização de um estágio curricular apresenta
para a empregabilidade dos psicólogos.
O observatório também irá realizar estudos comparativos relativamente à empregabilidade na União Europeia, com vista à
criação de um índice de empregabilidade
e de crescimento do número de profissionais de psicologia nos países membros.

INEM
//Junho 2010
A Ordem dos Psicólogos Portugueses
(OPP) manifestou a sua preocupação
com a decisão do Ministério da Saúde em
deixar a população sem apoio psicológico em situação de emergência ao retirar,
aos psicólogos do INEM, a possibilidade
de intervirem no local, em situações de
crise como, por exemplo, acidentes de
viação, catástrofes naturais, tentativas de
suicídio, violência doméstica, etc. remetendo-os para funções administrativas.
Sensibilizou para o aumento dos custos do Estado através de uma maior
utilização de urgências psiquiátricas,

maior utilização de recursos humanos
nos hospitais, maior utilização de apoio
psicológico em centros de saúde, e que
esse acompanhamento psicológico irá
acarretar maiores encargos financeiros.
Tudo evitável com a permanente e imediata intervenção, no local, dos psicólogos do INEM em situações de crise.
O resultado desta intervenção da OPP foi
a regularização da situação laboral dos
psicólogos do INEM e a eficaz intervenção dos mesmos em situações de crise,
fundamental para a população.

PSICOLOGIA
DA
EDUCAÇÃO
Em Outubro de 2011, o Bastonário manifestou, junto da Senhora Ministra da Educação, as preocupações em relação às habilitações para a docência, à situação dos
psicólogos nas escolas e a avaliação dos
profissionais. A situação que levanta mais
questões tem sido as habilitações para
a docência sendo que a partir de 1995 os
psicólogos ficaram impedidos leccionar a
disciplina de Psicologia. “O quadro legal
que estabelece as Habilitações para a Docência parte de uma lógica que combina
uma qualificação pedagógica e uma qualificação científica. Será particularmente
premente considerar que os profissionais
que actualmente exercem o Ensino da
Psicologia no Ensino Secundário são desprovidos de qualificação científica para o
mesmo exercício, sendo que a maioria dos
cursos que frequentaram não tinham uma
única disciplina de Psicologia.” A Ordem
está a desenvolver todos os esforços para
a criação da portaria que permite conhecer
os critérios para obtenção de habilitação
para a docência, por parte dos psicólogos.
Por outro lado, a redução do número de
Serviços de Psicologia pode diminuir a
qualidade das intervenções desenvolvidas
em contexto escolar. Em muitos agrupamentos a falta de existência de Serviços
de Psicologia debilitará o normal funcionamento em áreas tão sensíveis como as
necessidades educativas especiais.
A OPP defendeu ainda a criação de sistemas de avaliação dos profissionais de
psicologia, nas suas várias áreas de intervenção, como um garante da qualidade dos
serviços prestados e uma forma de afirmação da Psicologia enquanto profissão.

SESSÕES DE
ESCLARECIMENTO
SOBRE ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS

ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS

Curso de Formação Associado
aos Estágios Profissionais da OPP
No dia 4 de Dezembro, em Lisboa, a
Ordem dos Psicólogos Portugueses
iniciou a realização dos cursos de formação associados aos estágios profissionais. Com a duração de 40 horas, o
curso versará vários temas relativos à
ética e deontologia dos profissionais de
Psicologia, à situação profissional dos
psicólogos em Portugal, ao papel do
empreendedorismo na nossa profissão,
culminando com uma abordagem à gestão de projectos.

Durante o mês de Dezembro, foram abertas as inscrições para 2 cursos, a decorrer em Lisboa e no Porto. Em Janeiro foram inaugurados os cursos de Coimbra e
Braga, para além das edições adicionais
em Lisboa e no Porto. Estão actualmente abertas as inscrições para o curso em
Évora. Futuramente (provavelmente durante o mês de Março), o curso de formação será efectuado em Faro, Funchal
e Ponta Delgada. A realização de cursos
de formação em outros locais do país dependerá das necessidades identificadas.

Cada edição do curso terá 15 vagas disponíveis, sendo dada prioridade na inscrição aos
membros estagiários que estejam inscritos
na modalidade de reconhecimento de estágio profissional e de experiências profissionais com a possibilidade de ver 12 meses
reconhecidos pela Comissão de Estágios.
Esta prioridade permitirá a quem obtenha este reconhecimento, e seja aprovado
no curso de formação, a possibilidade da
passagem à categoria de membro efectivo.
Também durante o mês de Março, terão início os cursos em horário laboral, pensados
para quem se encontra na modalidade de
realização de estágio profissional da OPP.
Os cursos de formação, associados aos estágios profissionais, têm já onze edições,
quatro das quais concluídas, e até ao final
do mês de Março atingir-se-á um total de
25 cursos, distribuídos por todo o país (Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Almada, Évora, Açores e Madeira).

PEPAC (Programa de Estágios Profissionais

da Administração Central e do Estado)
E PEPAL (Programa de Estágios Profissionais
na Administração Local)
A OPP alertou a Direcção Geral da Administração e do Emprego Público para irregularidades relativas à contratação de psicólogos, para estágio profissional, através do PEPAC,
os quais: a) não têm as habilitações superiores necessárias para o exercício da profissão,
e b) não estão inscritos na OPP, não cumprindo uma obrigação legal para esse mesmo
exercício.
No mesmo sentido, e no contexto da abertura de vagas para estágios profissionais através
do PEPAL, a OPP alertou a Direcção Geral das Autarquias Locais (GDAL), informando dos
requisitos legais e deontológicos, relativos à contratação de profissionais de psicologia.
Alertou também os Municípios acolhedores de psicólogos estagiários, nomeadamente
Aljustrel, Bragança, Coimbra, Coruche, Crato, Estarreja, Freixo de Espada à Cinta, Gondomar, Lousã, Montemor-o-Velho, Odemira, Penalva do Castelo, Viseu, Campo Maior e
Sabrosa, e ainda para as juntas de freguesia de Baguim do Monte, Lavra, Guifões e Oleiros.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses
tem participado, a convite de várias entidades, num conjunto de iniciativas de
esclarecimento sobre o seu funcionamento, particularmente sobre os estágios profissionais e o acesso à categoria
de Membro Efectivo. Desta forma, a OPP
realizou, no dia 26 de Setembro, a convite do Gabinete de Apoio Psicopedagógico dos Estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, uma
sessão de esclarecimento sobre a transição para o mundo do trabalho na área
da Psicologia, incidindo especialmente
sobre a questão dos estágios profissionais. Esta sessão contou com a presença de 90 participantes. No dia 7 de Outubro, a OPP foi convidada a participar
numa reunião do Fórum de Psicólogos
Escolares, que decorreu no Colégio São
João de Brito, contando com a presença
de 23 psicólogas que exercem profissionalmente em Estabelecimentos de
Ensino Privado. A participação da OPP
teve como objectivos esclarecer sobre
várias temáticas do seu funcionamento,
bem como identificar possíveis pontos
de colaboração entre estas profissionais
e a Ordem. Finalmente, no dia 10 de Novembro, a Ordem esteve presente numa
iniciativa do Núcleo de Estudantes do
Instituto Superior da Maia, realizando
uma sessão sobre um conjunto de tópicos que incluíam o processo de criação
da Ordem dos Psicólogos Portugueses
(OPP) e o seu funcionamento dos estágios profissionais da OPP. Esta sessão
contou com um grande número de participações – 150 profissionais e estudantes de Psicologia - tendo sido apresentado um conjunto diversificado de
dúvidas, bem como inúmeras sugestões.

PLATAFORMA DE ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS

ORIENTADORES
DE ESTÁGIO

FOCUS GROUP
na área de Psicologia
das Organizações

Em Novembro de 2010, no seguimento da publicação do Regulamento de Estágios da Ordem dos Psicólogos (Despacho Nº 15866/2010), a OPP disponibilizou aos
membros estagiários a Plataforma de Estágios Profissionais. Nesta plataforma será
possível a gestão de todo o processo de estágio profissional por parte dos membros
estagiários, do orientador de estágios e da Comissão de Estágios. As etapas deste
processo são: registo do membro estagiário, registo do orientador, registo do projecto de estágio, validação do projecto por parte da Comissão de Estágios, acompanhamento e avaliação.
A plataforma existe com o objectivo fundamental de agilizar os procedimentos relativos ao estágio profissional assim como estabelecer uma estreita comunicação
entre todas as partes do processo. Contamos que a Plataforma esteja a funcionar
em pleno a partir do próximo dia 18 de Fevereiro.

Em Janeiro de 2011, o Bastonário da
Ordem dos Psicólogos Portugueses, Telmo
Baptista, apelou à mobilização voluntária
dos psicólogos seniores, no sentido de
prestarem apoio na formação profissional
dos psicólogos mais jovens, enquanto
orientadores de estágio profissional da OPP.
Em carta dirigida aos psicólogos com mais
de cinco anos de experiência profissional,
e num contexto de afirmação da Psicologia, o Bastonário alerta para a necessidade
de aquisição de experiência, devidamente
orientada, em contexto profissional, que
promova a inserção profissional dos psicólogos e a melhoria na qualidade dos serviços prestados.

//Novembro 2010

DEBATES
A OPP deu início a um ciclo de Debates
tendo o primeiro sido subordinado ao tema
“Os psicólogos e a saúde mental em Portugal: Desafios e Ameaças”. Foi um encontro
que contou com a presença de centenas
de pessoas, quer na sala onde decorreu o
Debate, quer através da transmissão em
directo possível de efectuar pelo site oficial
da Ordem. O contributo dos psicólogos e de
todos os interessados foi fundamental para
a reflexão conjunta sobre a saúde mental
em Portugal.

OUTRAS ACTIVIDADES NÃO PLANEADAS
MAS SIGNIFICATIVAS PARA A PROFISSÃO
› Contributo da OPP para o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2011-2016 – recomendações
gerais para a construção do PNS e recomendações específicas em que se evidencia o
papel da OPP e dos psicólogos no planeamento e implementação de acções que visem a
promoção da saúde dos portugueses.
› Contributo da OPP para IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica – áreas estratégicas: 1) informar, sensibilizar e educar; 2) Proteger as vítimas e promover a integração
social; 3) Prevenir a reincidência: intervenção com os agressores; 4) Qualificar os profissionais; 5) Investigar e Monitorizar a Problemática
› Solicitação de alteração legislativa à Lei Nº 57/2008, relativamente à data limite legal
para apresentação, por parte dos candidatos a inscrição na Ordem, de comprovativos de
experiência profissional
› Audiência com a Ministra da Saúde onde foram debatidos, entre outros, os seguintes
assuntos: a situação dos psicólogos no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o contexto dos psicólogos nos Centros de Saúde e os psicólogos que trabalham actualmente
no INEM.
› Representação da OPP no Conselho Nacional de Saúde Mental

QUOTAS E TAXAS
A PAGAMENTO
Ao abrigo do Regulamento de Taxas e Quotas da Ordem dos Psicólogos, as quotas
encontram-se a pagamento desde o passado dia 2 de Fevereiro.
À excepção do pagamento da inscrição, sendo este um pagamento único, as quotas
são a principal fonte de financiamento da OPP. Elas são essenciais para a realização
de um conjunto de actividades que permitam a todos os profissionais, e à população
portuguesa, maiores garantias na prestação de serviços de Psicologia, nomeadamente através da sensibilização e promoção da profissão nos vários sectores da
sociedade, cumprindo assim a sua missão. Relembramos ainda que a OPP não é
financiada, nem foi até aqui, directa ou indirectamente pelo Orçamento de Estado.

A DEDUÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS
E O ORÇAMENTO
DE ESTADO
No seguimento da aprovação do Orçamento de Estado para 2011 e as consequências
directas da aplicabilidade do mesmo, nomeadamente em relação a profissionais
liberais, como é o caso de muitos psicólogos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses
juntou-se à Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas, à CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, a AHRESP – Associação
da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, a Associação PME Portugal, a
Associação Portuguesa da Imprensa, a
ANPME – Associação Nacional das PME’S,
e a APECA – Associação Portuguesa das
Empresas de Contabilidade e Administração, num comunicado conjunto dirigido ao
Governo e Grupos Parlamentares.

› Foi aceite a candidatura da OPP como membro da FIAP (Federação Ibero Americana de
Psicologia) – a Ordem dos Psicólogos Portugueses irá assumir a presidência da FIAP em
2014 ficando, por isso, responsável pela organização do congresso da FIAP nesse mesmo
ano, em Portugal.
› Reunião da OPP com a Ordem dos Psicólogos Italiana – nesta reunião foram abordados
temas sobre a prática da Psicologia em ambos países, as lacunas nas organizações de
psicologia e a formação contínua dos psicólogos.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses
(OPP) realizou um Focus Group, com a
participação de um conjunto de profissionais da Psicologia, que trabalham
em diversas e prestigiadas organizações, nomeadamente Samuel Antunes
(Vice-Presidente da OPP), Paula Lourenço, Susana Simões, Cristina Horta,
Luís Antunes e Margarida Barreto. O
objectivo deste encontro foi efectuar o
levantamento de informação acerca das
necessidades de regulamentação desta
área específica da psicologia, das Organizações e do Trabalho, e dos possíveis
critérios a incluir neste Colégio de Especialidade.
Este espaço de reflexão foi fundamental na medida em que os profissionais
sabem identificar, de forma mais adequada as lacunas e a pertinência de
alguns conceitos empresariais como:
recrutamento, fusão, confiança e proximidade com os trabalhadores, certificação, empreendedorismo, credibilidade, formação para tarefas específicas
como a aplicação de provas exclusivas
da psicologia, inteligência emocional,
gestão de recursos e gestão orientada
para processos, liderança, modelos de
intervenção, concretização de objectivos
e mobilização de equipas.

CALENDARIZAÇÃO INICIATIVAS
//EVENTOS

//FUTURAS

› 12.Novembro.2010

› 24.Fevereiro.2011

Bastonário no “ X encontro de Psicologia Clínica do Hospital Pulido Valente

› 16.Novembro.2010

Telmo Baptista na Cerimónia de abertura
do Congresso “ Horizontes e Odisseias em
Grupanálise”
Organizado pela Sociedade Portuguesa de
Grupanálise.

› 27.Novembro.2010

Bastonário no 6º Encontro Anual de
Psoríase
Onde foi abordado o tema: “O preconceito
na Psoríase”.

› 04.Dezembro.2010

Abertura do 1º Curso de Formação dos
Estágios Profissionais, em Lisboa

› 11.Dezembro.2010

Constança Biscaia na Sessão de Encerramento do 1º Seminário de Investigação
em Psicologia da FPCE-UL
Presença de Constança Biscaia, membro
da direcção da OPP, na Sessão de Encerramento do 1º Seminário de Investigação
em Psicologia da Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa.

Bastonário na Universidade da Madeira
Telmo Baptista em conferência: “A Psicologia em Portugal, uma nova realidade: A
Ordem dos Psicólogos” - Universidade da
Madeira das 14h às 16h.

› 08.Abril.2011

Bastonário no IV Congresso Internacional
de Psicologia da Educação - ULHT
Telmo Baptista apresenta uma conferência,
subordinada ao tema perspectivas futuras
da Psicologia em Portugal, na sessão de
encerramento do IV Congresso Internacional de Psicologia da Educação, organizado
pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT).

//FICHA TÉCNICA
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› 18.Maio.2011

Bastonário no 12th Congress of the European Association for Paliative Care
Telmo Baptista fará parte da Comissão de
Honra e Sessão de Abertura do 12th Congress of the European Association for Paliative Care, em Lisboa.

› 07.Junho.2011

Telmo Baptista nas VI Jornadas de Psicologia em Viseu
Bastonário na sessão de abertura das VI
Jornadas de Psicologia, organizadas pelo
Instituto Piaget de Viseu.

Sarah Freire
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› 17.Dezembro.2010

Reunião da Assembleia de Representantes da OPP, em Lisboa

› 21.Dezembro.2011

Telmo Baptista em Coimbra - abertura de
cursos de formação associados aos estágios
Abertura, em Coimbra, de cursos de formação associados aos estágios profissionais.

› 21.Dezembro.2011

Bastonário na sessão de abertura do 1º
Congresso do CEPO
O 1º Congresso do Centro de Estudos em
Psicologia Oncológica (CEPO), no Porto,
contou com a presença de Telmo Baptista
na Sessão de Abertura.

› 08.Fevereiro.2011

Bastonário no ISPA
Telmo Baptista na apresentação do livro
“Psicologia Aplicada”, pelas 17 horas.

› 04 a 08.Julho.2011

Ordem dos Psicólogos estará presente no
12º Congresso Europeu de Psicologia da
EFPA
Istambul – Turquia

› PROPRIETÁRIO
Ordem dos Psicólogos Portugueses
– Fevereiro de 2011

ORDEM DOS PSICÓLOGOS SEDE
Travessa da Trindade, Nº 16, 5º A
1200-469 LISBOA
Tel. 213 400 250/1 (9h-13h / 14h-18h)
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