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A Ordem dos Psicólogos Portugueses (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.  

 

A OPP entendeu pertinente pronunciar-se sobre as questões relativas ao financiamento do SNS. 

 

Os grandes desafios de Saúde Pública que enfrentamos (a obesidade, a diabetes ou o aumento dos 

problemas de Saúde Mental, por exemplo) podem ser eliminados ou reduzidos através de 

estratégias de prevenção que facilitem mudanças comportamentais saudáveis. 

 

Neste sentido, é urgente e prioritário criar uma agenda para a prevenção e a promoção do 

desenvolvimento e da saúde dos portugueses. O investimento em políticas de prevenção, mudando 

o paradigma remediativo actual, aplica-se sobretudo ao Sistema Nacional de Saúde (SNS) e ao seu 

financiamento. 

 

É necessário uma estratégia integrada que permita responder com eficácia à realidade e à 

(in)sustentabilidade do SNS quando  a despesa total em saúde em percentagem do PIB apresentou 

uma tendência decrescente nos últimos anos, diminuindo de 9,9% do PIB em 2009 para 8,9% do PIB 

em 2016, estando agora ligeiramente abaixo da média dos países da OCDE. Nomeadamente quando 

a maior fatia dessa despesa é utilizada com os cuidados curativos, de reabilitação e continuados 

(77,4% das despesas em 2015 – 7,1 mil milhões de euros) e quando os cuidados preventivos 

representam apenas um valor um pouco superior a 1% da despesa (105,5 milhões de euros em 

2015). 

 

E também quando sabemos, por exemplo: 

 Que os portugueses compraram 20 milhões de embalagens de psicofármacos em 2016 (mais 

de 216 milhões de euros gastos); 

 Que as perturbações mentais e do comportamento ocupam a 5ª posição nas causas de 

morte em Portugal em 2015;  

 Que as perturbações mentais e do comportamento ocupam a 2ª posição (17,7% do total) da 

morbilidade medida em anos vividos com incapacidade (YDL) e a 4ª posição (8,9% do total) 
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da carga global de doença medida em anos de vida ajustados à incapacidade (DALY), em 

Portugal, em 2015; 

 Que este encargo económico, que estas taxas de mortalidade e a morbilidade e que este 

sofrimento individual e familiar poderia ser evitado. 

 

Uma agenda para a prevenção é uma condição fundamental não só do bem-estar e do 

funcionamento equilibrado dos indivíduos e das organizações, mas também da coesão social e do 

crescimento económico. Os custos elevados do não investimento na prevenção traduzem-se numa 

carga social, económica e política insustentável para a sociedade portuguesa. 

 

Quando a evidência científica mostra que existem abordagens preventivas custo-efectivas, 

incluindo intervenções que respondem aos determinantes sociais da Saúde e promovem 

comportamentos saudáveis (por exemplo, quando aponta para retornos económicos de €1.33 a 

€12.57 por cada €0.75 investido em estratégias de prevenção e promoção da Saúde Psicológica na 

infância, com benefícios associados não só à Saúde, mas também à justiça ou à educação) é válido 

perguntarmo-nos se estamos a usar eficazmente os recursos que temos, alocando-os às estratégias 

para a Saúde mais (custo) eficazes? 

 

Geralmente preferimos receber um benefício financeiro agora do que mais tarde (damos mais valor 

a receber 100 euros hoje do que daqui a um ano). O mesmo princípio se tem aplicado à saúde: 

atribuímos um valor mais elevado a benefícios imediatos na saúde comparativamente àqueles que 

poderemos receber no futuro. Décadas de cortes na saúde e suborçamentação dos gastos do SNS 

contribuem para suportar esta afirmação.  Por exemplo, consumimos os recursos disponíveis no 

tratamento remediativo do excesso do de peso e da obesidade, mas assegurar que a epidemia da 

obesidade não afectará as crianças das gerações futuras implica tomar medidas preventivas agora. 

Medidas estas cujo sucesso apenas se fará sentir nos próximos 10 a 20 anos. 

 

Num orçamento para a Saúde o tratamento e a prevenção não podem operar em silos, mas serem 

pensados adoptando uma perspectiva sistémica, que valorize o retorno do investimento a médio e 

longo prazo e trazendo maior igualdade entre a alocação de recursos ao tratamento e à prevenção 

da doença, considerando que a custo-efectividade não significa apenas a poupança dos custos 

económicos associados à prestação dos serviços de Saúde, mas também é expressa em mais anos 

de vida e em maior qualidade de vida. 

 

O contributo da Psicologia e dos Psicólogos é indissociável de uma agenda nacional nesta matéria, 

em particular na promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis e na prevenção dos 

factores de risco e dos determinantes económicos e sociais da Saúde. A evidência científica 

demonstra a eficácia e os resultados positivos, estáveis e duradouros da intervenção psicológica 

no desenvolvimento saudável e no bem-estar (físico e psicológico) dos cidadãos; no aumento da 

qualidade e da satisfação com a vida, da resiliência; na diminuição da mortalidade/morbilidade e das 

desigualdades em Saúde. 

 

Neste sentido, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem vindo a insistir no seguinte conjunto de 

recomendações: 
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 Apostar numa agenda orientada para servir as prioridades em Saúde, ou seja, para a 

prevenção, o desenvolvimento das pessoas e a coesão social, adoptando políticas custo-

efectivas e um modelo de desenvolvimento económico em saúde sustentável. 

 

 Mudar o paradigma de intervenção no SNS, privilegiando a prevenção em detrimento da 

remediação. 

 

 Alargar e optimizar os recursos do SNS, nomeadamente no que diz respeito aos profissionais 

da Psicologia.  
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