
Instituição do Dia do Psicólogo em Portugal 

Considerando que: 

1. A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) manifestou-se, por carta dirigida à Assembleia

da República, no sentido de que fosse instituído, em Portugal, o Dia do Psicólogo.

2. O dia 27 de agosto - que tem sido assinalado pela comunicação social em Portugal como o

Dia do Psicólogo - tem, na verdade, origem no Brasil uma vez que é nesta data que se

assinala a regulamentação desta profissão nesse país e logo do ponto de vista simbólico não

tem significado em Portugal.

3. A data então proposta pela OPP para assinalar o Dia do Psicólogo foi 4 de setembro, uma

vez que, nesta data, foi criada a OPP, com a publicação da Lei n.º 57/2008, de 4 de

setembro em Diário da República.

4. Se pretende com a instituição deste dia o reconhecimento público do contributo e do papel

da Psicologia, bem como dos cerca de 20.000 Psicólogos portugueses para a nossa

sociedade, designadamente atendendo à importante função social desta profissão e à

inegável relevância da aplicação das ciências psicológicas para o bem-estar dos portugueses

e para a resposta aos principais desafios que se lhes colocam.

5. Que tendo em conta o crescente interesse da sociedade civil pela ciência psicológica e pela

atividade dos psicólogos se beneficiaria da existência de um dia dedicado à Psicologia e aos

Psicólogos, à semelhança do que sucede com outras datas que são dedicadas em Portugal a

outras profissões, entre as quais se incluem algumas da área da saúde.

6. Que se considera que esta comemoração pode constituir mais uma oportunidade para dar a

conhecer o objeto de estudo da Psicologia e o papel dos Psicólogos na sociedade nas

diferentes áreas de atuação, junto de vários grupos populacionais, procurando-se clarificar,

por esta via, os diversos papéis e práticas desenvolvidas pelos Psicólogos, tendo em vista,

designadamente, que seja alcançado um maior reconhecimento e uma maior acessibilidade

dos diferentes grupos populacionais e organizacionais aos serviços de Psicologia.

7. Que a Psicologia e os Psicólogos em Portugal saem reforçados na sua identidade e presença

no espaço público com a instituição do seu dia.



 

Manifesto a minha intenção de que seja submetido a discussão e aprovação na Assembleia da 

República o projeto de instituir, em Portugal, o Dia do Psicólogo, na data de 4 de setembro, já a 

partir de 2018, para que todos possamos comemorar o Dia do Psicólogo em Portugal e, com ele, 

o inestimável contributo desta profissão e destes profissionais para o nosso país. 

 

O(A) Deputado(a) 


