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Preâmbulo 

 

O presente documento responde à solicitação de emissão de parecer relativo ao documento 

“Referencial – Psicologia e Orientação em contexto escolar”, da Direcção Geral de Educação (DGE). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após várias décadas de práticas de psicologia nas escolas, provenientes de diversas e distintas áreas 

de formação (dos diferentes campos da psicologia aos diferentes campos da educação) e de uma 

variedade de títulos profissionais exibidos (do perito de orientação ao psicopedagogo), impõe-se 

final e obrigatoriamente a necessidade de reconhecer, regular e divulgar a Psicologia Escolar e da 

Educação e o papel, funções e actividades do/a Psicólogo/a Escolar em Portugal. 

 

Sobre o Referencial para a Psicologia em contexto escolar, elaborado e sob análise da OPP para 

emissão de parecer, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) congratula a Direcção Geral de 

Educação (DGE) pela iniciativa, ampla reflexão e aprofundado trabalho aqui manifestos. 

 

Na verdade, trata-se de um documento valioso, que mereceu à OPP uma atenção muito positiva (a) 

pelo caracter normativo que encerra, (b) porque favorece a identidade profissional dos/as 

psicólogos/as escolares, e (c) porque explicita, oferece uma visão, e baliza, através do seu racional 

teórico e orientações, a acção dos/as profissionais de Psicologia nas escolas. 

 

A OPP entende ser este um documento pautado por rigor teórico-conceptual, que respeita os 

princípios de ética subjacentes ao exercício da profissão, que tem em conta a legislação atual em 

vigor, que reconhece o papel dos/as psicólogos/as em contexto escolar, e que constitui, deste modo, 

um excelente contributo à melhoria dos serviços prestados neste âmbito. De uma forma mais ampla 

e séria, o documento tende a ser integrador da acção dos/as psicólogos/as escolares e sublinha as 

oportunidades e os potenciais ganhos que poderão advir das abordagens múltiplas à sua 

intervenção. O Referencial constituirá, certamente, um guião orientador de suporte ao trabalho 

dos/as psicólogos/as escolares, contribuindo para a equidade e a qualidade dos Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO). 

 

Por fim, a OPP crê tratar-se de um documento que pode, além disso, auxiliar a comunicação entre 

profissionais de Psicologia Escolar, e entre estes e outros agentes da comunidade. Ao envolver 

profissionais do terreno na sua elaboração, reflecte uma dinâmica nova que se está a operar no seio 
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dos SPO, com uma intenção positiva clara por parte dos órgãos de gestão nacionais que operam no 

domínio da Educação, muito louvável e necessária, a prosseguir. Trata-se, pois, de um instrumento 

muito valioso que deve ser encarado, a nosso ver, como caracterizador da política e progresso no 

terreno dos SPO. 

 

Fundamentação para a elaboração do parecer 

 

Para a elaboração do presente parecer, a OPP teve em conta aspectos legais, éticos e técnico-

científicos, em respeito pelas orientações nacionais e internacionais no âmbito do exercício da 

Psicologia, em geral, e da Psicologia Escolar e da Educação, em particular: 

 

- Normativos legais, em particular, o Decreto-Lei 190/91, de 17 de maio, legislação referente ao 

perfil, atribuições e competências dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); 

 

- Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que integra os princípios éticos da 

actividade profissional em Psicologia, em qualquer área de aplicação e contexto, com o objetivo de 

guiar os psicólogos e as psicólogas no sentido de práticas de excelência; 

 

- Guidelines internacionais relativas à prática da Psicologia Escolar e da Educação (e.g. American 

Psychological Association (APA); European Federation of Psychologist Associations (EFPA); 

International School Psychology Association (ISPA); National Association of School Psychologists 

(NASP)); 

 

- Literatura científica actual relacionada com a área de actuação da Psicologia Escolar e da 

Educação (e.g., Gysbers, N. & Henderson, P. (2012); Markeda L. Newell & Gina Coffee (2015); 

Merrell, R. A., Ervin, G., & Peacock, G. (2012); Spokane, A.R. & Nguyen, D. (2015)). 

 

- Grandes Opções do Plano (GOP) para 2016-19, resultantes dos progressos e lições aprendidas com 

os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (entre 2000 e 2015) e Objectivos estratégicos 20/20. 

 

Sobre este último, a OPP destaca que a Agenda 2030 da ONU – Objectivos do Desenvolvimento 

Sustentável, propõe como objectivo na área da educação assegurar a educação inclusiva, equitativa e 

de qualidade, destacando-se o objectivo de garantir uma escolaridade de 12 anos e uma educação 

de qualidade para todos. A estratégia europeia 2020 para a área da Educação propõe como objectivo 

reduzir as taxas de abandono escolar e aumentar a percentagem da população na faixa etária dos 30-

34 anos que possui um diploma do ensino superior. O Programa POCH define como eixo 1 a 

Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos 

jovens para a empregabilidade, e como eixo 4 a qualidade e inovação do sistema de educação e 

formação, onde se integra a medida de reforço e desenvolvimento dos Serviços de Psicologia e 

Orientação, assumindo como meta de resultado 2023, 1140 alunos por psicólogo/a. As Grandes 

Opções do Plano 2016-2019 definem como opção na área da Educação o combate ao insucesso 

escolar e a garantia de 12 anos de escolaridade, propondo para tal um conjunto de medidas que 

passam pela melhoria da educação pré-escolar, pelo desenvolvimento de um ensino básico 

integrado, global e comum, pela valorização e diversificação da oferta formativa no ensino 

secundário e pela valorização dos profissionais que trabalham nas escolas. 
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O trabalho dos/as psicólogos/as escolares está naturalmente alinhado com os objectivos 

apresentados nestes planos estruturantes e o contributo destes profissionais será fundamental para 

o cumprimento das metas definidas. De notar que o nosso país tem ainda uma taxa de abandono 

escolar precoce importante no contexto da União Europeia e que há uma importante tarefa a realizar 

pelos profissionais da educação no sentido de continuar a inverter esta situação. 

 

APRECIAÇÃO DO REFERENCIAL 

 

1. Aspetos gerais 

 

A OPP reforça a ideia de que o presente Referencial apresenta-se globalmente claro e organizado, 

identificando os aspetos essenciais do planeamento, organização, intervenção e avaliação 

conduzidos pelos psicólogos escolares e pelos SPO. Seguem-se, contudo, algumas indicações que a 

OPP entende poderem contribuir para elevar a qualidade do mesmo, e que serão desenvolvidas nos 

respetivos tópicos abaixo. 

 

A OPP começa por sugerir que seja feita uma revisão da linguagem utilizada ao longo de todo o 

documento, assegurando o respeito pelos princípios da inclusão e da igualdade de género, tal como 

recomendado, quer por várias associações de Psicologia (por exemplo, a APA), quer pela própria 

legislação portuguesa. Assim, e como exemplos não exaustivos, deveriam ser utilizadas 

palavras/expressões como: “o/a psicólogo/a” ou “profissional de psicologia”; “o/a aluno/a” ou 

“estudante”; “o/a professor/a” ou “docente”. 

 

Mais se acrescenta que a OPP partilha da opinião segundo a qual os psicólogos e as psicólogas a 

trabalhar em contexto escolar o fazem no âmbito da Psicologia Escolar, devendo ser designados 

como Psicólogos/as Escolares, razão pela qual foi opção da OPP a utilização explícita desta 

terminologia sempre que doravante se referir ao respetivo campo de estudo e de ação. 

 

2. Análise do documento ponto a ponto 

 

Introdução 

 

Do ponto de vista da sua organização e estrutura, a OPP sugere a reorganização do índice e das 

secções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9 deste documento. Do ponto de vista do seu conteúdo, sugerem-se um 

conjunto de aspetos que, segundo a sequência proposta no Referencial, apresentaremos, ponto por 

ponto, em seguida. 

 

A OPP entende que, aquando da elaboração desta secção, deverão ser tidos em conta alguns aspetos 

que considera serem relevantes, nomeadamente: 

 

 explicitar os princípios teórico-conceptuais gerais que estiveram na base de construção deste 

documento; 

 

 explicitar a metodologia de construção do documento, valorizando o esforço de análise e 

reflexão, a nível nacional, por grupos de trabalho constituídos por psicólogos/as; 
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 indicar em que consiste este documento, os seus objetivos e respetivos destinatários; 

 

 explicitar as situações referentes não só aos serviços de psicologia e orientação, como 

também a psicólogos/as contratados/as ao abrigo de Contratos de Autonomia e programas 

TEIP ou a psicólogos/a que dependam administrativamente de uma Câmara, mas que 

desenvolvam a sua ação na dependência funcional da direção da escola em que se 

encontram sediados, ou ainda outras situações excecionais aqui não contempladas; 

 

 explicitar que este documento constitui um guião orientador, de apoio ao trabalho dos/as 

psicólogos/as em contexto escolar, competindo a estes/as profissionais adequá-lo às 

necessidades e características específicas da comunidade educativa em que estão inseridos. 

 
 

Enquadramento 

 

A OPP constata que a expressão Psicologia e Orientação, - como se uma e outra fossem distintas -, é 

usada ao longo de todo o documento, começando inclusive pelo seu título. Ora, a OPP considera que 

esta distinção não se apresenta consonante com o paradigma, as conceptualizações científicas e 

orientações nacionais e internacionais mais atuais: deveria pois referir-se, ao falar e escrever, à 

Psicologia Escolar, por ser esta a área de aplicação da Psicologia, neste caso, que está em causa. 

Entende-se que esta nomenclatura possa ter sido escolhida para designar os SPO, mas quando se 

refere na atualidade a estes, seria da máxima importância o uso de uma linguagem técnica mais 

atual e adequada, tal como se pode constatar pelos inúmeros documentos equivalentes, entre 

outros (relatórios, publicações de divulgação cientifico-técnica), que são produzidos pelo mundo 

fora, neste âmbito. 

 

Nesta matéria existem dois planos, por assim dizer: (a) a linguagem mais centrada na noção de 

Guidance/Orientação que, em termos muito genéricos, inclui qualquer ação educativa, 

psicoeducativa ou mesmo vocacional, sendo que, na expressão Psicologia e Orientação, a Psicologia 

fica reservada à avaliação psicológica especializada; (b) e a linguagem de técnicos e especialistas, que 

já aboliu o termo Orientação da sua escrita ou mesmo linguagem falada, usando-a apenas para 

comunicar inicialmente com pessoas, grupos ou populações que ainda usam o termo, aproveitando 

logo para o ir substituindo por nomenclatura que traduza, veicule, uma visão mais atual da área de 

comportamento e desenvolvimento humano e das intervenções especializadas neste âmbito, o da 

psicologia vocacional. 

 

A OPP está consciente que, em alguns manuais de Psicologia da Educação e de Psicologia Escolar e 

em alguns artigos de qualidade da Psicologia Vocacional, as questões do desenvolvimento da carreira 

estão ausentes, ou o termo guidance permanece em uso. No entanto, esta não é a conceção, visão 

ou ação que se pratica ou se entende dever continuar a praticar nos SPO, pois nestes serviços, as 

questões da educação e do desenvolvimento vocacional estão integradas e são encaradas como 

finalidades da intervenção dos/as psicólogos/as. 

 

Considera-se, pois, importante sugerir, neste documento, uma mudança de terminologia. Ela será 

fundamental para mudar mentalidades, expectativas e práticas neste domínio da Psicologia Escolar 

e, mais especificamente, da psicologia vocacional. 
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Assim, a OPP entende que a “orientação” é um domínio da intervenção em Psicologia Escolar, mas 

este termo em si mesmo é inadequado, pois nenhum autor/a da literatura vocacional preconiza a 

orientação dos indivíduos. 

 

Esta expressão é utilizada em geral, pelos profissionais dos SPO, para designar simultaneamente, um 

domínio do comportamento ou do desenvolvimento humanos, e um tipo ou nível de intervenção, o 

vocacional ou de carreira. Mas, em cada um destes casos, é desaconselhável o seu uso. 

 

Em relação à intervenção de carreira ou vocacional, existem diferentes modalidades de intervenção: 

informação, seminários de gestão pessoal da carreira, aconselhamento ou consulta psicológica em 

grupo ou individual, sistemas de intervenção vocacional apoiados por computador, programas de 

desenvolvimento vocacional, e educação para a carreira. Mesmo aqui, ao nível das modalidades, 

tem-se abolido o uso do termo orientação. A intervenção para o desenvolvimento de carreira é 

intervenção psicológica que concorre, tal como todos os outros tipos de intervenção psicológica em 

contexto escolar, para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar dos/as estudantes e para a 

promoção da melhoria das interações educativas. 

 

O uso do termo orientação perpetua ideias antigas e pouco úteis acerca da atuação do/a psicólogo/a 

em contexto escolar (modelos de guidance, diretivos, centrados no especialista e numa abordagem 

de ajustamento), e veicula a ideia que o domínio e as intervenções na carreira não são parte 

integrante da psicologia e mais especificamente da Psicologia Escolar. 

 

Em suma, a OPP sugere que se use a expressão Psicologia Escolar, e que a referência ao domínio do 

desenvolvimento vocacional ou às intervenções de carreira ou intervenções vocacionais usem estas 

mesmas expressões em alternativa. 

 

A OPP sugere a criação do ponto Enquadramento Sociopolítico, o qual pode incluir o conteúdo 

relativo aos pontos Pressupostos e Finalidades, por considerar que a formulação dos mesmos, tal 

como apresentada no documento, se centra essencialmente em orientações sociopolíticas. Por outro 

lado, os Princípios deverão ser assumidos como um ponto único e independente, este sim mais 

centrado nos princípios subjacentes à atuação do/a psicólogo/a em contexto escolar. 

 

Analisam-se, em seguida e conjuntamente, os pontos respeitantes aos Pressupostos e Finalidades, 

eventualmente a integrar num Enquadramento Sociopolítico, como sugerido. 

 

No âmbito do Enquadramento Legal, é um facto que o trabalho dos/as psicólogos/as em contexto 

escolar está enquadrado por um conjunto de normativos legais, onde se destaca o diploma da 

criação dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), o Decreto-Lei 190/91, de 17 de maio. Este 

diploma identifica atribuições e competências em áreas diversas de atuação: apoio psicopedagógico, 

apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa e orientação escolar e 

profissional. Posteriormente, foram publicados normativos que ampliam a atuação dos psicólogos 

em contexto escolar1. 

                                                                 
1
 A título exemplificativo, discriminam-se normativos legais de interesse para enquadramento da ação do/a 

psicólogo/a escolar: Lei de Bases do Sistema Educativo, art.º 29, revisão de 2005; Despacho normativo nº 
36/2007; Decreto-Lei n.º3/2008; Decreto-Lei n.º 139/2012A; Decreto-Lei n.º 176/2012; Lei n.º 51/2012; 
Portaria n.º 341/2015; Despacho normativo n.º 10-A/2015. 
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A OPP considera que o Referencial apresenta claramente as atribuições e as competências previstas 

no Decreto-Lei 190/91, enquadrando também as atribuições previstas em legislação posterior, como 

é o caso dos exemplos citados (Lei n.º 51/2012, DL. n.º 176/2012 e DL. n.º 139/2012). Convém aqui 

referir que são exemplos, pois existem outros normativos que atribuem competências aos/às 

psicólogos/as escolares e também normativos que fazem referências a objetivos e áreas de atuação 

que são atribuições do/a Psicólogo/a Escolar, mesmo que nem sempre essa atribuição esteja 

explicitamente referida. Não conviria pois ser-se exaustivo, para que o documento em análise não 

perca a sua atualidade em função das eventuais mudanças de leis e de políticas educativas. Por esse 

motivo e, a título de exemplo, não nos parece necessária a citação, no Referencial, da Portaria nº 

341/2015. 

 

A OPP considera também pertinente alargar o conteúdo relativo ao Enquadramento Organizacional, 

destacando primeiramente a necessidade de aqui se explicitar que também o enquadramento nos 

documentos estruturantes se aplica a todos/as os/as Psicólogos/as Escolares independentemente do 

seu regime de contrato. Neste sentido, poderá ser necessário contemplar outros documentos, como 

por exemplo o Plano Estratégico Educativo Municipal, ou mesmo outros projetos específicos. 

 

Dado o contributo do/a Psicólogo/a Escolar nas decisões pedagógicas, tendo em conta a sua área de 

especialidade, justifica-se também aqui a referência a possíveis formas de participação nos órgãos de 

gestão das escolas, como seja o Conselho Pedagógico. 

 

Sugere-se, ainda, que neste ponto seja especificado que os/as profissionais de Psicologia têm 

autonomia técnica e científica, de acordo com o princípio B e o ponto 3.3 do Código Deontológico da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 

Pressupostos 

 

No que respeita aos Pressupostos, a OPP propõe uma revisão da sua sequencialidade, no sentido de 

uma maior coerência e hierarquização, evitando repetições de ideias. 

 

A OPP considera que o pressuposto relativo ao Bem-estar (7º) poderia ser mais globalizante, fazendo 

referência às políticas de prevenção e promoção da saúde, dirigidas às escolas, mais especificamente 

no domínio da saúde psicológica, recorrendo assim a um discurso mais coerente com o usado nos 

restantes pressupostos listados. Sabe-se que a saúde e o bem-estar psicológico e físico das crianças e 

jovens estão na base do sucesso escolar e vice-versa, condicionando-se reciprocamente, e que a 

escola promotora da saúde psicológica é também uma escola que estimula o desenvolvimento de 

competências de autonomia, responsabilidade, sentido crítico, resiliência e estratégias de coping, 

pelo que se entende que este tópico deva constar na agenda política como área prioritária de 

intervenção na saúde e na educação. 

 

Sendo a escola o ambiente de excelência para a promoção da saúde (DGS, 2006), a atuação dos SPO 

que contribuem direta e indiretamente para a prevenção e promoção do desenvolvimento e bem-

estar dos/as estudantes e demais agentes da comunidade educativa, deverá estar alinhada com o 
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Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE/2015)2, o qual contempla planos e programas de 

intervenção, organizados pelo ciclo de vida dos/as alunos/as e das suas famílias. 

Por fim, a OPP entende que o pressuposto nº 11 poderia ser mais abrangente, prevendo a relação 

entre a participação em atividades de promoção do desenvolvimento (por exemplo, a participação 

em atividades de promoção de competências socio-emocionais) e o envolvimento na Escola e entre 

este e o aproveitamento académico. 

 

Finalidades e Princípios 

 

No que respeita às Finalidades relacionadas com a Educação, Emprego e Equidade Social, referidas 

no documento, a OPP considera que deverão estar integradas com os Pressupostos enumerados, 

tornando mais claro o enquadramento sociopolítico que determina as ações dos SPO. 

 

Neste ponto, a Psicologia Escolar terá pouca possibilidade de analisar os efeitos da sua ação ao nível 

da colocação no emprego dos diplomados no ensino básico ou secundário e mesmo superior, apesar 

de poder recorrer a observatórios de transição. Poderá contudo contribuir para ligar a educação ao 

emprego, oferecendo oportunidades adequadas de formação e educação ao longo (de vários anos) 

da vida de um mesmo estudante/indivíduo e para grupos distintos da população escolar (capital 

social), favorecendo e apoiando intencionalmente o desenvolvimento de atitudes e competências de 

carreira em contexto escolar, bem como a tomada de decisão esclarecida e a adaptação a novos 

contextos de trabalho (favorece a identidade vocacional, a prontidão, adaptabilidade, e 

empregabilidade). 

 

Por fim, no que respeita aos Princípios, como referido inicialmente, a OPP considera que este deve 

assumir-se como ponto único, de modo a salientar os princípios que regem especifica e 

tecnicamente a atuação do/a Psicólogo/a Escolar e dos SPO. 

 

Ainda neste âmbito, e na sequência do princípio referente à Qualidade (7º), a OPP sugere a 

integração de um princípio, o da Avaliação, designadamente referindo a preocupação com a 

avaliação sistemática das práticas e dos serviços e também dos processos e resultados das 

intervenções levadas a cabo pelos seus técnicos, na linha da intervenção eficaz e baseada na 

resposta e prontidão dos/as clientes para receber o que estes técnicos propõem ou desenvolvem, 

em termos de intervenção. Este é um aspeto hoje em dia essencial, ligado à melhoria contínua, à 

qualidade da Psicologia Escolar e à transparência do trabalho efetuado pelos/as psicólogos/as nas 

escolas. Os/As clientes podem ser os mais diretos, como os/as alunos/as, os/as docentes, os/as 

funcionários/as, a gestão escolar ou ainda a comunidade envolvente, nos seus mais variados agentes, 

e cada vez mais é importante ir introduzindo a avaliação de processos e resultados nos serviços e 

intervenções, mas também alargar o tipo de participantes nessas avaliações (e.g., Gysbers & 

Henderson, 2012; Merrell, Ervin, & Peacock, 2012; Spokane & Nguyen, 2015). 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE|2015), aprovado pelo Despacho nº 7/2015, de 20 de julho, 

publicado através do Despacho (extrato) n.º 8815/2015 no Diário da República, 2.ª série, nº 154, de 10 de 

agosto de 2015. 
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Domínios de Intervenção 

 

Pelo facto do primeiro parágrafo deste ponto ter uma função introdutória e contextualizadora dos 

domínios de intervenção, a OPP sugere que a mesma seja reescrita, por forma a considerar e tornar 

sequenciais os diferentes passos envolvidos na intervenção do/a profissional de psicologia; a utilizar 

uma mais clara e adequada linguagem técnica e a complementar com palavras e ideias-chave 

consideradas relevantes, podendo alternativamente resultar no seguinte parágrafo (as propostas de 

alteração apresentam-se em itálico): “O/A psicólogo/a em contexto escolar planifica, desenvolve e 

avalia intervenções e colabora com os diversos intervenientes da comunidade educativa, com base 

em teoria e evidência empírica. Os papéis e funções que desempenha podem ser muito variados, 

incluindo tarefas de informação, avaliação, acompanhamento, aconselhamento em grupo e 

individual, supervisão e consultadoria, entre outras. Importa referir que estas intervenções são 

complementares, podendo corresponder a níveis distintos de intervenção, para responder a 

necessidades de prevenção de dificuldades, promoção do sucesso e bem-estar em contexto escolar e 

intervenção para a resolução de problemas ou crise, nomeadamente por recurso a medidas de 

carácter universal, estratégico e/ou adicional. Considera-se a necessidade de priorizar intervenções 

de caráter preventivo e promocional, destinadas a prevenir situações de insucesso escolar e 

educativo e a promover, desde cedo e ao longo de toda a escolaridade, o sucesso escolar, educativo 

e o desenvolvimento integral de todos os alunos e alunas.” 

 

Em seguida, a OPP felicita a DGE pelo excelente enquadramento e ampla estruturação e descrição 

cuidada e correta dos domínios de intervenção do/a psicólogo/a escolar, tal como apresentados no 

documento. 

 

Ainda assim, a OPP considera que as vertentes Apoio Psicopedagógico a alunos/as, docentes e 

educadores, Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Relações da Comunidade Educativa e 

Orientação, não estão caracterizadas com o mesmo nível de explicitação e desenvolvimento, o que 

pode tornar menos consistente e fiável esta parte do documento. Deste modo, sugere-se que esta 

secção seja reformulada, por forma a evidenciar mais coerência entre partes e um mesmo nível de 

explicitação e aprofundamento dos três domínios de intervenção, evidenciando assim as diferentes 

áreas do comportamento e do desenvolvimento em que o/a psicólogo/a escolar atua. 

 

Por exemplo, no que toca ao Apoio Psicopedagógico, fundamental para garantir sucesso nas 

finalidades e objetivos anteriormente descritos, a questão da intervenção direta está omissa e pouco 

desenvolvida ou especificada. Já nas outras duas vertentes isso não acontece, a nosso ver, bem. A 

OPP recomenda, ainda, que este domínio se passe a designar de “Apoio Psicológico e 

Psicopedagógico”, pois estes dois aspetos estão contemplados na definição. Neste sentido, sugere-

se que se acrescentem às fundamentações e atividades aspetos mais relacionados com a 

intervenção/apoio individual e trabalho com grupos de estudantes para promoção de competências 

(ex: intervir para a resolução de problemas de natureza psicológica ou relacional; desenvolvimento 

de competências sociais e de vida; promoção da saúde mental; promoção do desenvolvimento 

integral dos estudantes). 

 

Por outro lado, a OPP sugere que, à semelhança das opções efetuadas para os domínios Apoio 

Psicopedagógico e Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Relações da Comunidade Educativa, o 

domínio Orientação recorra ao mesmo layout organizador para a definição, descrição de atividades e 
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exemplos de ações passíveis de serem desenvolvidas, bem como para a identificação dos agentes da 

comunidade a quem estas se destinam. Nesta parte do documento, as atividades de Orientação, 

apresentadas desta forma, por nível, por exemplo, 1º nível, iniciam com atividades mais ajustadas 

aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do secundário. Considerar-se-ia necessário que 

fossem dados exemplos de atividades apropriadas para o ensino pré-escolar, primeiro e segundo 

ciclos. Ainda assim, mais adiante, esta questão está contemplada no Quadro 2, dos Objetivos por 

Nível de Escolaridade e de Educação; seria só tornar o texto mais consistente e aqui também dar 

exemplos de objetivos ou atividades do Pré-Escolar/1º/2º ciclos. 

 

Mais se acrescenta que, para uma maior equidade na relevância e descrição técnica dedicadas aos 

diferentes domínios de intervenção do psicólogo escolar, a OPP sugere que, assumindo a sugestão 

anterior relativa ao layout organizador, sejam suprimidos deste documento os 3 níveis de 

intervenção integrados na Orientação, bem como o respetivo anexo referente ao Referencial de 

Orientação ao Longo da Vida, mantendo contudo a referência ao mesmo, mas evitando o surgimento 

de um documento dentro de um outro documento, este último o Referencial em análise. A OPP 

considera que, posteriormente, poder-se-á elaborar documentos orientadores para os vários 

domínios de intervenção, esses sim, mais especificados. Em verdade, considera-se que algumas das 

descrições constantes do domínio de intervenção Orientação parecem estar mais especificadas que 

as anteriores, o que torna o documento pouco harmonioso neste ponto. 

 

Dada a diversidade de atividades passíveis de serem desenvolvidas pelos/as psicólogos/as em 

contexto escolar e a sua natureza exaustiva, entende-se que, para a explicitação dos domínios de 

intervenção, tenha sido opção na construção deste ponto uma seleção de atividades apresentadas a 

título de exemplo. Esta opção está explícita, por escrito, nas listagens referentes ao domínio Apoio 

Psicopedagógico, mas a mesma não está explícita nos domínios apresentados em seguida, podendo 

gerar limitações na sua interpretação. Sugere-se, então, que a opção seja explícita em todos os 

domínios apresentados. 

 

Em todo o caso, ao longo de todo o ponto relativo aos Domínios de Intervenção, parece estar pouco 

evidente um nível de intervenção mais relacionado com a prevenção de problemas como o bullying, 

que têm que envolver toda a escola. Dada a sua relevância atual, seria importante focar 

explicitamente a intervenção ao nível da prevenção de bullying e da violência (por exemplo, a 

violência no namoro), bem como ao nível da educação sexual e de relações interpessoais saudáveis. 

Adicionalmente, a OPP sugere que sejam explicitamente contempladas outras atividades 

desenvolvidas pelos/as psicólogos/as em contexto escolar, pela sua natureza diferenciada e 

pertinente, nomeadamente: 

 

1) atividades de intervisão e atividades de orientação e supervisão de estagiários/as académicos e 

profissionais, colegas ou mesmo de outros colaboradores. Intervisão, orientação e supervisão 

(especialmente a supervisão de grupo) são conceitos atuais, em franco desenvolvimento e estudo no 

âmbito da investigação empírica, conducentes ao desenvolvimento de modelos formais, e 

constituem atividades essenciais ao desenvolvimento pessoal e profissional contínuo dos/as 

psicólogos/as escolares. Quando efetuadas de forma sistemática, com objetivos e metas específicos, 

planificação, desenvolvimento e avaliação, a intervisão, a orientação e a supervisão, assentes num 

trabalho colaborativo e em comunidades de prática, constituem atividades importantes de reunião 
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de perspetivas teóricas, técnicas, metodológicas e experienciais na análise e monitorização das 

intervenções em contexto escolar; 

 

2) atividades de investigação-ação, coerentes com a finalidade de realizar intervenções baseadas na 

teoria e investigação e na evidência cientifico-técnica antesmencionada, sendo que a mesma não se 

poderá consubstanciar, nas várias intervenções, sem aquela componente. 

 

A necessidade do/a psicólogo/a escolar selecionar, planear, implementar e avaliar intervenções 

sustentadas em evidência tem sido defendida por autores diversos e dado origem a variados 

documentos de apoio à tomada de decisão (Brown-Chidsey & Steege, 2010; Rathvon, 2008; Stoiber 

& DeSmet, 2010). Esta posição tem também sido preconizada por diversas associações nacionais e 

internacionais, de que são exemplo a American Psychological Association (APA), a European 

Federation of Psychologist Associations (EFPA), a International School Psychology Association (ISPA), 

a National Association of School Psychologists (NASP) e a própria Ordem dos Psicólogos Portugueses 

(OPP). 

 

O/A psicólogo/a escolar deve usar metodologias científicas para criar, aplicar e avaliar de forma 

apropriada práticas empiricamente validadas. As bases científicas informam a prática escolar, mas 

simultaneamente os resultados dessa prática escolar informam as bases científicas. Assim, o 

envolvimento dos psicólogos escolares em atividades de investigação-ação produz efeitos diretos 

não só na qualidade das suas intervenções, como também nas tomadas de decisão em curso, em prol 

da mudança e qualidade educativas das escolas. Ao assumir o papel de consultor de dados e 

simultaneamente de investigador de práticas, o/a psicólogo/a escolar pode apoiar e conduzir 

tomadas de decisão para as escolas, maximizando recursos e resultados e perspetivando a sua 

autonomização e sustentabilidade, desta forma assumindo-se como agente e gestor de mudança do 

sistema (VanDerHeyden, 2010), contribuindo para a política educativa da escola e do país. 

 

Modelo de Intervenção 

 

No que respeita ao ponto 6, referente ao Modelo de Intervenção, a OPP entende que as indicações 

presentes no Referencial em análise enquadram os contributos da investigação, o que se considera 

manifestamente positivo, tendo em conta a qualidade, abrangência e a eficácia das intervenções 

prestadas pelos/as psicólogos/as escolares, no âmbito da prevenção, promoção e remediação. 

 

Sabe-se que a Psicologia, como formação científica, tem hoje um corpo significativo de 

conhecimentos e uma importante produção científica que tem feito avançar a intervenção em várias 

áreas. Assim, é possível identificar múltiplas teorias, modelos teórico-conceptuais e modelos de 

avaliação e intervenção concorrentes, que sustentam o trabalho dos/as psicólogos/as, 

nomeadamente em contexto escolar, pelo que a OPP considera agregadora a contextualização 

efetuada neste Referencial, quer no âmbito do modelo teórico-conceptual ecológico e sistémico 

(Bronfenbrenner, 1985, 1999, 2005), quer no âmbito do modelo de avaliação e intervenção, de 

Resposta à Intervenção (RTI) (Jimerson, Burns & VanDerHeyden, 2007). 

 

É um facto que a literatura científica tem vindo a dar enfoque a modelos teóricos compatíveis com 

uma leitura compreensiva e holística dos fenómenos educativos, como por exemplo os modelos 

ecológico e sistémico. Na mesma linha, o modelo de avaliação e intervenção, de Resposta à 
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Intervenção (Response to Intervention, RTI) apresenta-se, frequentemente, como um modelo que 

prioriza práticas sustentadas na evidência científica e com resultados empíricos demonstrados 

(Berkeley, Bender, Peaster & Saunders, 2009; McDougal, Graney, Wright & Ardoin, 2010; Hughes & 

Dexter, 2011). 

 

O RTI pode definir-se como um modelo compreensivo e sistémico de avaliação e de intervenção em 

áreas como a aprendizagem e o comportamento, também conhecido como uma abordagem 

multinível (Multi-Tiered Systems of Support, MTSS), centrado no estudante, assente numa lógica de 

resolução de problemas e baseado na investigação (Berkeley, Bender, Peaster & Saunders, 2009; 

Brown-Chidsey & Steege, 2010; Hulac, Terrel, Vining & Bernstein, 2011). Trata-se de um modelo 

dinâmico, baseado na noção de capacidade de mudança (Lisboa, 2012), sistematicamente orientado 

para o progresso do/a aluno/a e para os ajustamentos necessários no modelo de ensino (NRCLD, 

2006), e que assume o objetivo de potenciar oportunidades de aprendizagem e promover o sucesso 

educativo de todos/as os/as alunos/as, inclusive os/as que apresentem dificuldades de 

aprendizagem (National Joint Committee on Learnig Disabilities, 2005). 

 

Por este motivo, a OPP considera este um modelo organizador e enquadrador da ação dos/as 

profissionais de Psicologia em contexto escolar e que, por apresentar evidências científicas das quais 

decorrem estratégias de ensino e de intervenção psicológica efetivamente eficazes, permite 

responder de forma sustentada às recomendações para Portugal, provenientes da estratégia 

europeia 2020 e da Agenda 2030 da ONU, para a área da Educação, assentes nos princípios da 

prevenção e redução do abandono escolar precoce, do absentismo, da redução da indisciplina e da 

promoção do sucesso educativo para todos/as. 

 

Não obstante a OPP considerar ter sido da máxima importância a referência ao modelo RTI neste 

documento, pela sua difusão mais recente em Portugal, acrescenta que este beneficiaria de uma 

melhor clarificação e maior aprofundamento, nomeadamente quanto aos seus princípios e 

componentes, formas de operacionalização, mecanismos de monitorização/avaliação e 

papéis/funções de diferentes profissionais, por forma a melhor orientar as opções dos/as 

psicólogos/as escolares. 

 

No que respeita mais especificamente ao Quadro 3. Avaliação/intervenção no quadro de um Modelo 

RTI, a OPP realça que as intervenções universais de nível I, referentes aos comportamentos, 

poderiam incluir intervenções para todos/as os/as estudantes a nível de diferentes tipos de 

problemáticas (ex.: Intervenções universais dirigidas a todos/as os/as alunos/as para prevenção de 

comportamentos de risco, promoção de relacionamentos interpessoais saudáveis), não 

exclusivamente centradas na sala de aula. 

 

Por fim, apesar das explicitações acima apresentadas, a OPP considera que seria, no entanto, 

importante que neste ponto se salvaguardasse explicitamente que os/as psicólogos/as gozam de 

autonomia técnica e científica, tal como previsto no código deontológico que regula a profissão. Por 

um lado, isto supõe a autonomia do/a profissional na decisão relativa aos modelos teóricos de 

suporte às intervenções e na consequente implementação de métodos e técnicas (Baptista, 2012). 

Por outro lado, supõe a responsabilidade na opção por modelos e intervenções eficazes que 

respondam às necessidades efetivas dos/as alunos/as e das escolas (Coelho, 2014). 
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Procedimentos e Estratégias 

 

Na ótica da OPP, também esta secção se apresenta bem descrita e fundamentada. 

 

Contudo, no parágrafo introdutório ocorre acrescentar (1) que a perspetiva de intervenção deve ser 

preferencialmente preventiva e promocional; (2) e que, para além dos princípios específicos de 

consentimento informado e autorização, de privacidade e confidencialidade e de salvaguarda dos 

limites nas relações profissionais, deve fazer-se referência explícita à salvaguarda do respeito pelo 

superior interesse da criança e do/a jovem. 

 

No que concerne mais especificamente ao ponto relativo à Consultadoria, a OPP considera que o 

título e respetivo texto deverão especificar consistentemente o uso da nomenclatura: Consultadoria 

Psicológica em contexto escolar. 

 

A OPP considera, ainda, que os procedimentos e estratégias relativos à Consultadoria Psicológica em 

contexto escolar deverão anteceder, neste Referencial, os procedimentos e estratégias relativos à 

Avaliação Psicológica, ao Apoio Psicológico e Aconselhamento e aos Projetos. 

 

A consultadoria é uma modalidade de excelência dos psicólogos escolares, já que paradoxalmente, 

apesar do cliente final ser sempre o/a aluno/a, a eficácia da psicologia escolar ao serviço dos alunos e 

das alunas passa em grande medida pelo trabalho efetivo com adultos, isto é, com docentes, não 

docentes, encarregados/as de educação e demais agentes educativos. A consultoria psicológica 

favorece a ação ecológica e sistémica dos/as psicólogos/as escolares, promovendo ligação e 

integração entre os diferentes fatores e intervenientes no processo educativo dos/as alunos/as, 

dentro das escolas e entre estas e os sistemas familiar e comunitário mais alargados. 

 

Posto isto, acresce referir neste ponto que, por um lado, a consultadoria psicológica em contexto 

escolar permite afetar positivamente o desenvolvimento psicológico e educativo de todos/as os/as 

estudantes e não só dos que apresentam dificuldades (Gutkin & Curtis, 2009). Por outro, para que as 

experiências educativas e psicológicas possam ser saudáveis, as organizações e a comunidade 

também precisam de ser positivamente afetadas, pelo que, como referido, a consultadoria 

psicológica pode também ocorrer ao nível organizacional (da escola), familiar e da comunidade 

alargada, como são também exemplos de operacionalização desta estratégia as revisões curriculares, 

a avaliação de programas em curso na escola, a implementação de programas inovadores na escola, 

a gestão de conflitos organizacionais, a liderança, a condução de processos de tomada de decisão em 

grupo, os programas de formação e de educação parental, a relação escola-comunidade ou a 

prevenção da violência. 

 

Por isso, a OPP considera igualmente relevante salientar que a consultoria psicológica em contexto 

escolar exige conhecimentos e competências específicas que o/a profissional de psicologia deve 

conhecer e dominar, como por exemplo, conhecimento da teoria e investigação sobre consultadoria 

psicológica educacional/vocacional, construção da relação, liderança de grupos, e conhecimento 

organizacional. 
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Neste sentido, a OPP sugere ainda que se retire a expressão em seguida realçada a itálico “Destaca-

se que o desenvolvimento de ações de consultadoria ocorrem, por vezes, de modo informal (…).”, 

pois tal expressão poderá suscitar interpretações menos adequadas ou abusivas. 

 

No ponto relativo ao Apoio Psicológico e Aconselhamento, a OPP apenas optaria por não definir o 

aconselhamento como um dispositivo mas antes como um processo. A expressão dispositivo remete 

para artefacto, instrumento, utensílio, produto, o que não é o caso. 

 

Os Profissionais 

 

Nesta secção, a OPP refere a necessidade de se vir a considerar, aquando da análise deste parecer e 

de revisão do texto e divulgação deste Referencial, o constante no Regulamento Geral de 

Especialidades Profissionais da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nº 107-A/2016, recentemente 

publicado em Diário da República (DR), 2.ª série, nº 20, de 29 de janeiro de 2016. 

 

Na Secção I, n.º 1 b) do Artigo 5.º, este Regulamento prevê a especialidade de Psicologia da 

Educação; no anexo IV, apresenta os requisitos e critérios para a atribuição do título de especialidade 

de Psicologia da Educação; no n.º 1 e n.º 2 do Artigo 6.º prevê o funcionamento dos Colégios de 

especialidade e a inclusão das especialidades avançadas correspondentes; e no n.º 7 do Artigo 5.º 

desta mesma Secção I prevê a possibilidade do reconhecimento de especialidades avançadas não 

previstas neste regulamento, consultados os colégios de especialidade existentes. 

 

A criação das especialidades profissionais da OPP é um momento histórico que terá implicações 

importantes na defesa e afirmação da profissão e, mais especificamente, na definição do perfil 

funcional e do perfil de competências previstos nesta secção do referencial. 

 

No ponto, relativo ao conjunto das condições de trabalho que devem estar asseguradas, por forma a 

garantir a qualidade dos serviços de psicologia em contexto escolar, a OPP sugere que: 

 

a) se explicite, no item 4, respeitante à observância dos limites da atuação do/a psicólogo/a, o 

respeito pela capacidade de resposta do/a profissional face às necessidades da escola ou 

agrupamento, em função do seu contexto de atuação; 

 

b) se explicite a mais-valia da continuidade das intervenções psicológicas e das relações com a 

comunidade educativa, como elementos de desenvolvimento e da qualidade de prestação de 

serviços por parte dos/as profissionais de psicologia escolar (a qual, ideal e preferencialmente, 

deveria passar pela estabilidade contratual e permanência do/a psicólogo/a escolar na instituição); 

c) se salvaguarde, como condição mínima, que as intervenções ocorram de forma atempada, isto é, 

em consonância com o calendário escolar e de funcionamento da escola e/ou em consonância com a 

duração dos projetos ou programas (ex: programas TEIP). 

 

Em suma, reiterando as sugestões de Mendes, Abreu-Lima, Almeida e Simeonsson (2014), considera-

se fundamental o fortalecimento da rede de profissionais, a melhoria das políticas de emprego e 

condições dos/as psicólogos/as escolares e o desenvolvimento do quadro político atual dos serviços 

de psicologia escolar, a nível da legislação e das estruturas de coordenação, aspetos para o qual 

concorre, e bem, o Referencial aqui em análise. 
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RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

A OPP considera este um Referencial fundamental ao exercício da Psicologia em contexto escolar, 

pelo que volta aqui a felicitar a iniciativa da DGE e a equipa que esteve na base da sua construção, 

pelo excelente trabalho realizado. 

 

Ainda assim, a OPP entende deixar neste ponto algumas recomendações finais: 

 

1. que fique explícito para os/as destinatários/as que este se consubstancia como um Referencial 

norteador da prática profissional dos/as psicólogos/as nas escolas; 

 

2. que essa explicitação seja também clara para os/as vários/as agentes educativos – direções, 

docentes, não docentes, encarregados/as de educação, estudantes ou outros elementos da 

comunidade educativa; 

 

3. que seja adicionalmente elaborada uma versão mais resumida deste Referencial, eventualmente 

com recurso a esquemas e/ou quadros de leitura integradores; 

 

4. que seja elaborado um documento tipo flyer/panfleto que se pudesse tornar de fácil leitura e 

compreensão por parte dos principais agentes educativos, nomeadamente os órgãos de gestão, 

docentes, estudantes, entre outros; 

 

5. que este Referencial seja alvo de reapreciação periódica (ex., a cada 5/7 anos), para análise da sua 

validade e propósitos; 

 

A OPP recomenda, por fim, que se contemple a possibilidade de alteração do nome do próprio 

Referencial, para Referencial para a Psicologia em Contexto Escolar e que esta alteração se estenda a 

todo o documento. 
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