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Contributo OPP 
Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 
 
O presente documento surge na sequência de uma solicitação de contributo, por parte da Senhora 
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a propósito do documento “Estratégia 
Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025” (ENIPD 2021-2025), que se encontra 
em consulta pública. 
 
A ENIPD 2021-2025 pretende consolidar os progressos até agora alcançados e perspectivar o futuro, 
tendo em vista o reforço do compromisso com a inclusão das pessoas com deficiência, assumido pelo 
XXII Governo Constitucional como uma das prioridades da sua acção governativa e enquanto corolário 
de uma sociedade que se quer mais justa, mais solidária, que respeita a diversidade e a encara como 
um factor de riqueza e de progresso. Assim, o documento tem por objectivo o desenvolvimento de 
políticas para a inclusão das pessoas com deficiência, assentes em oito eixos estratégicos e integrando 
os contributos de diversas áreas (incluindo de diferentes ordens profissionais na área da Saúde).  
 
A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos profissionais 
de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a Lei nº 57/2008, de 
4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É missão da OPP exercer o 
controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como elaborar as respectivas normas 
técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP 
incluem ainda defender os interesses gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; 
prestar serviços aos membros em relação à informação e formação profissional; colaborar com as 
demais entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público relacionados 
com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos 
oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão.  
 
Neste sentido, a OPP julga pertinente realizar alguns comentários e oferecer um contributo para a 
reflexão sobre a valorização dos cidadãos, a sua capacitação e maximização de potencial, através 
de uma estratégia para a inclusão das pessoas com deficiência que reforce, em todas as políticas 
públicas, a  sua autonomia  autodeterminação,  inclusão social e  participação cívica. 
 
Em conjunto com outros profissionais, as/os Psicólogas/os dão um contributo essencial na promoção 
das competências e recursos de adaptação das pessoas com deficiência, melhorando a sua qualidade 
de vida e bem-estar, bem como prevenindo situações de risco, vulnerabilidade, discriminação e 
exclusão social. As/os Psicólogos intervêm junto de pessoas com deficiência mental, mas também 
física, motora, sensorial, de comunicação e neurológica, apoiando-as na descoberta e 
desenvolvimento do seu potencial e, dessa forma, a sua autonomia e acessibilidades, a igualdade de 
oportunidades e a participação cívica activa. 
 
Começamos por louvar a estrutura do documento documento “Estratégia Nacional para a Inclusão 
das Pessoas com Deficiência 2021-2025” (ENIPD 2021-2025), os princípios em que se baseia, o 
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alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e os principais eixos estratégicos – 
fundamentais para a integração transversal da inclusão nas políticas públicas. 
 
Em termos gerais, reforçamos o contributo da Psicologia e das/os Psicólogas/os, a partir dos seus 
diferentes contextos de actuação profissional, na promoção da Saúde Psicológica, da autonomia e 
autodeterminação, da inclusão e participação cívica das pessoas com deficiência. O compromisso 
com a defesa dos direitos humanos, da inclusão e da coesão social são princípios orientadores da 
prática profissional das/os Psicólogas/os. 
 
Neste sentido, destacamos a relevância particular da intervenção das/os Psicólogas/os nos seguintes 
eixos estratégicos: 
 

• Eixo Estratégico 1: Cidadania, Igualdade e Não Discriminação. Reforçar e investir no combate 
ao estigma e na prevanção dos preconceitos, bem como da violência contra pessoas com 
deficiência é fundamental. As/os Psicólogas/os podem desempenhar um papel importante 
nesse processo, através de estratégias de sensibilização e consciencialização dos direitos das 
pessoas com deficiência junto da população geral e dos profissionais e agentes directamente 
envolvidos com a pessoas com deficiência, bem como junto dos intervenientes dos contextos 
educativos e comunitários. As/os Psicólogas/os podem ainda desempenhar um papel 
essencial no apoio apoio à reabilitação e reintegração social da pessoa com deficiência; no 
apoio ao desenvolvimento de uma cidadania ativa e na promoção da participação cívica, 
incluindo o que respeita a tomadas de decisão relativas à saúde e educação, à melhoria das 
condições de acesso ao SNS, a estruturas de apoio e reabilitação, aos contextos de formação 
e educação, à participação sociopolítica, ou à educação financeira. 
 

• Eixo Estratégico 2: Promoção de um Ambiente Inclusivo. A promoção da acessibilidade à 
informação e comunicação, nomeadamente através da promoção da Literacia em Saúde, 
sobretudo em Saúde Psicológica e sobre a temática da deficiência (junto das pessoas com 
deficiência, bem como das famílias, escolas, contextos laborais e comunidades) deve ser 
central nesta estratégia e as/os psicólogas/os podem aqui desempenhar um papel 
fundamental. A promoção da Literacia (e a sua importância) poderia, aliás, estar mais 
destacada neste documento, uma vez que é um factor fundamental e um importante 
determinante de Saúde, da inclusão e da cidadania activa. Além disso, os Psicólogos podem 
ainda dar um contributo importante no desenho e desenvolvimento de políticas públicas e 
programas com vista à melhoria das acessibilidades/mobilidade e a estruturas arquitetónicas 
e cidades inclusivas, e dos meios de comunicação, informação, cultura e desporto adaptados. 
 

• Eixo Estratégico 3: Educação e Qualificação. A implementação de  uma educação inclusiva 
onde todos e cada um encontrem respostas para a realização máxima do seu potencial é um 
dever e um investimento no futuro do país no qual as/os Psicólogas/os actuam e se assumem 
como ebaixadores. Considerando que os Serviços de Psicologia e o papel das/os Psicólogas/os 
da Educação devem estar integrados, permanentemente, num modelo multinível de 
organização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, defende-se, um modelo 
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que preveja a intervenção assente na prevenção universal dirigida a toda a comunidade 
educativa, para além das medidas selectivas, de intervenção em grupo e da intervenção 
indicada, mais específica e individualizada. As/os Psicólogas/os podem desempenhar um 
papel fundamental na educação inclusiva, intervindo junto de todos os agentes educativos. 
As/os Psicólogas/os têm também um papel importante na Prevenção e na Intervenção 
Precoce de forma a desenvolver planos integrados com vista à diminuição de fatores de risco 
e promoção de fatores protetores para as crianças e para as famílias, incluindo as fases pré e 
peri-natal. É de referir também o seu papel na transição e integração nos primeiros anos de 
escola, no desenvolvimento de competências sociais, emocionais e para a vida, na 
organização de respostas de tutoria, na literacia e educação psicológica sobre os diferentes 
tipos de deficiência junto das crianças, jovens e educadores, o que permitirá desenvolver 
respostas relacionais, comportamentais, parentais, técnicas e de intervenção mais positivas, 
adaptadas e eficazes, garantir a diferenciação pedagógica e responder com equidade às 
necessidades particulares de cada criança e jovem. E ainda o apoio no acesso ao ensino 
superior e à inclusão também no contexto universitário, promovendo a existência de serviços 
de psicologia que permitam promover e responder a políticas educativas inclusivas e à 
operacionalização de medidas educativas específicas e diferenciadas, bem como o o apoio à 
transição para a vida ativa, facilitando a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade 
no mercado de trabalho… 
 

• Eixo Estratégico 4: Trabalho, Emprego e Formação Profissional. Os sistemas de qualificação 
e formação de adultos, incluindo adultos com deficiência, são fulcrais na continuidade do 
atrás referindo, contribuindo para a promoção da empregabilidade, do desenvolvimento 
pessoal e profissional ao longo da vida e são sistemas onde as/os Psicólogas/os são também 
parte essencial e integrante. As/os Psicólogas/os podem fornecer contributos diversos na 
promoção da inclusão laboral de pessoas com deficiência – no apoio às organizações na 
adaptação e adequação dos  postos e contextos de trabalho (clima e cultura organizacional, 
metodologias de gestão e avaliação de desempenho, recrutamento e selecção, formação, 
etc.); na eliminação das barreiras comunicacionais, comportamentais, metodológicas, 
instrumentais e atitudinais na esfera organizacional (na eliminação de preconceitos, 
estereótipos e estigma associados às pessoas com deficiência); na sensibilização e capacitação 
de gestores e colaboradores, clarificando peculiaridades e mitos; na elaboração de 
intervenções, sobretudo diagnósticas e educativas, que viabilizem o acesso, a permanência,  
a produtividade e  o bem-estar das pessoas com deficiência nos contextos laborais. Ou ainda 
realizando processos de reabilitação vocacional e profissional, sobretudo quando se trata de 
uma deficiência ou incapacidade adquirida, bem como trabalho junto dos empregadores, 
ampliando o impacto das suas opções de inclusão e orientando o desenvolvimento de 
projetos e de estratégias de inclusão e diversidade. 
 

• Eixo Estratégico 5: Promoção da Autonomia e Vida Independente. A Saúde Psicológica é 
particularmente importante ao bem-estar das pessoas e à coesaõ social e é-o particularmente 
nas pessoas com deficiência. As/os Psicólogas/os são uma mais-valia na prevenção e 
promoção da saúde psicológica através de intervenções que têm como objectivo potenciar o 
desenvolvimento e o funcionamento óptimo de todos os indivíduos nas suas diferentes 
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dimensões (por exemplo, formativas, sócio emocionais, comportamentais e vocacionais e de 
carreira), evitando a ocorrência de problemas e promovendo a sua adaptação aos diferentes 
contextos de vida (família, trabalho, comunidade). Especificamente, as/os Psicólogas/os 
podem contribuir para o desenvolvimento de medidas de apoio específicas para acompanhar 
as pessoas com deficiência num processo de envelhecimento activo. Seria igualmente 
benéfico promover o acesso das pessoas com deficiência a apoio psicológico, aumentando o 
número de Psicólogas/os no Sistema Nacional de Saúde.  É ainda de sublinhar o papel das/os 
Psicólogas/os na promoção da autonomia e vida independente, com referência ao trabalho 
ao nível da participação em políticas de acesso à habitação e emprego e na capacitação da 
pessoa com deficiência para a gestão doméstica e financeira autónoma, bem como na 
formação das famílias e cuidadores informais no sentido de promover competências e a 
autonomia do portador de deficiência ou incapacidade, entre outras competências e 
mecanismos de apoio aos cuidadores informais nos casos em que a autonomia da pessoa com 
deficiência é muito reduzida. As/os Psicólogas/os desempenham também um papel 
importante no apoio à promoção de processos de desinstitucionalização e de não 
institucionalização, com base na capacitação e autonomização, na capacitação da 
Administração Púbilca para respostas sociais de atendimento ao público às necessidades de 
autonomia da pessoa com deficiência e na promoção da saúde sexual e reprodutiva das 
pessoas com deficiência. 
 

• Eixo Estratégico 8: Conhecimento, Investigação, Inovação e Desenvolvimento. A 
investigação é outra área essencial nesta área, quer na consideração da melhor utilização da 
evidência e do comnhecimento disponível, quer na evolução do mesmo, procurando-se mais 
e melhores respostas para os desafios complexos nestas áreas. As/os Psicólogas/os podem 
contribuir com a sua prática e reflexão, nomeadamente em torno das realidades individuais e 
sociais das pessoas com deficiência, da sua saúde física/psicológica/mental e bem-estar, do 
impacto de medidas de saúde, educação, emprego, institucionalização, cuidados formais e 
informais, sobre situações de pobreza e exclusão social, sobre segurança rodoviária ou sobre 
o impacto ambiental na incidência de deficiências. Podem fazê-lo integradros em equipas 
(multidisciplinares) no sentido, de criar / aprofundar conhecimento que possa fundamentar o 
desenvolvimento de políticas públicas adaptadas, bem como  a concepção e implementação 
de intervenções custo-efectivas. 

 

Por último, e de modo transversal, as/os Psicólogas/os podem colaborar no trabalho multidisciplinar 
junto das pessoas com deficiência, na consultoria a equipas multidisciplinares e na formação de 
técnicos e profissionais que trabalhem com pessoas com deficiência, aumentando o envolvimento de 
todos nos processos de inclusão.  
 
A OPP sublinha a sua disponibilidade para funcionar como um parceiro activo da Estratégia Nacional 
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, contribuindo com comunicação, consultoria e partilha 
de informação e conhecimento, no sentido de promover a Inclusão, a Saúde Psicológica, a autonomia 
e a participação cívica de todos os cidadãos portugueses. 
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