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Contributo Científico OPP 

COVID-19 Referencial Outono-Inverno 2021-2022 

 

O presente documento surge como o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 

para a reflexão acerca do documento “COVID-19 Referencial Outono-Inverno 2021-2022”, que 

tem como principal objectivo constituir-se como um instrumento orientador, delineando 

estratégias de resposta à situação epidemiológica actual e aos potenciais desafios que coloca ao 

período do Outono-Inverno. 

 

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 oferecer um contributo para a reflexão e o debate em 

torno dos desafios que a pandemia COVID-19 poderá colocar no Outono-Interno de 2021-2022, 

nomeadamente no que diz respeito a respostas centradas nas pessoas, na sua Saúde Psicológica, 

Bem-Estar e Resiliência, bem como ao papel dos Psicólogos e Psicólogas na implementação de 

estratégias de mitigação do risco e do impacto da pandemia e na promoção da Saúde da 

população.  

 

É expectável que o início do Outono e de temperaturas mais baixas, o retomar das actividades 

escolares e laborais e a tentativa de retomar “a vida normal” (associada à “fadiga da 

pandemia”), à semelhança do que aconteceu no ano transacto, provoque  um aumento da 

incidência da infecção por SARS-CoV-2/COVID-19 e de outras doenças infecciosas 

respiratórias, colocando sobre maior pressão o Serviço Nacional de Saúde e impactando não só 

a Saúde física, mas também a Saúde Psicológica e o Bem-Estar dos cidadãos e das famílias.  

Neste sentido, um dos principais objectivos secundários deste Referencial é minimizar o impacto 

da pandemia na Saúde e Bem-Estar da população.  

 

Há ainda que considerar que, independentemente da Pandemia COVID-19, a Saúde e o bem-

estar não existem isolados do seu contexto, dependem de um conjunto de determinantes 

socioeconómicos. Um corpo substancial de investigações confirmam a emergência de riscos 

para a Saúde Psicológica, o bem-estar e qualidade de vida em períodos de crise económica. 

Sabemos que as crises económicas impactam os determinantes socioeconómicos, 

nomeadamente através do aumento de factores de risco (como o desemprego, o 

sobreendividamento, a perda de estatuto socioeconómico, a pobreza, a dificuldade em pagar a 

habitação), e através da diminuição dos factores protectores (como a estabilidade laboral, as 
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medidas e programas de apoio social ou a coesão social) da Saúde Mental/Psicológica. E ainda 

através do impacto que têm noutros factores de desigualdade, que criam barreiras à igualdade 

de oportunidades e afectam a capacidade dos cidadãos para tomar decisões e alterar 

comportamentos. 

 

Desde o início da pandemia que a OPP, através de documentos e posições públicas, alertou para 

factores psicológicos que dificultavam comportamentos pró-sociais, para a exaustão da 

pandemia e, posteriormente, tal como a Organização Mundial de Saúde, para a fadiga 

pandémica – que, no actual documento, é já sinalizada como um determinante importante e 

significativo na elaboração de cenários acerca da evolução da situação pandémica.  

 

Deste modo, ao período de recessão socioeconómica provocado pela pandemia COVID-19 

terá, inevitavelmente, um impacto negativo e acentuará estes determinantes, produzindo 

consequências negativas não só na Saúde Psicológica dos portugueses, mas também, enquanto 

causa e consequência, diminuindo a produtividade e o bem-estar e aumentando as 

desigualdades. 

 

As pessoas não foram todas impactadas (nem serão todas impactadas) da mesma forma pela 

pandemia COVID-19 no que diz respeito à Saúde Psicológica e Bem-Estar. Grande parte da 

população sentiu um impacto negativo, mas retomou os níveis de Saúde Psicológica pré-

pandemia. Outra parte da população experienciou o desenvolvimento ou agravamento de 

dificuldades e problemas de Saúde Psicológica, necessitando de apoio especializado.  

 

Estudos, realizados em Portugal, apontam para que quase metade dos portugueses tenha 

reportado impactos psicológicos moderados ou severos e, sete em cada dez, daqueles que 

estiveram em quarentena, acusaram sofrimento psicológico. Os factores de risco para o 

desenvolvimento de problemas de Saúde Psicológica/Mental incluem ser mulher, estar 

desempregado, ter um baixo nível de escolaridade, viver em zonas rurais e ter doenças 

crónicas. 

 

Deste modo, mitigar os efeitos da “fadiga pandémica” e responder às necessidades de Saúde 

da população com eficiência e equidade implica garantir a sua Saúde Psicológica e Bem-Estar, 

nomeadamente através de uma estratégia transversal de prevenção de problemas de Saúde 

Psicológica e de promoção da Saúde Psicológica e da Literacia em Saúde (física e psicológica) 

em todos os contextos de vida.  

 

Consideramos ainda essencial possibilitar o acesso atempado aos cuidados psicológicos a 

todos os cidadãos, nomeadamente aqueles em situações de vulnerabilidade (sobretudo 

através do aumento progressivo do número de Psicólogos e Psicólogas e de acções de 

monitorização intervenção nos determinantes sociais e comportamentais da Saúde).  

 

Os Psicólogos e Psicólogas podem dar um contributo essencial para as principais medidas de 

resposta sugeridas no documento, nomeadamente para a promoção da responsabilidade 

individual cívica no controlo da pandemia, na comunicação de risco e de medidas preventivas 

com base em evidências, na promoção da literacia em Saúde, na preparação da resposta a 

populações vulneráveis e na promoção da resiliência dos cidadãos.   
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Neste sentido e como principais recomendações sugerimos as seguintes: 

• Priorizar a duplicação do número de psicólogos nos Cuidados de Saúde 

Primários (de 250 para 500), de modo a permitir o diagnóstico e o tratamento 

precoce de problemas de Saúde Psicológica, bem como introduzir 

atempadamente programas de promoção de hábitos de vida saudáveis e de 

prevenção e mudança de comportamentos de risco, transversais à Saúde, e 

garantir uma abordagem da Saúde Mental ao longo de todo o ciclo de vida 

(desde a Saúde Psicológica Materna durante a gravidez e pós-parto, aos 

programas de apoio às famílias e ao desenvolvimento de competências 

parentais; à estimulação do envelhecimento activo).  

 

• Garantir o cumprimento integral do Despacho n.º 11347/2017 de modo a permitir a 

maior eficiência dos serviços de Psicologia, a sua articulação e trabalho multidisciplinar, 

bem como a transversalidade da prestação de serviços por Psicólogos em todo contexto 

de saúde. 

 

• Garantir o investimento necessário em recursos que permitam às Psicólogas/os a 

intervenção à distância, a articulação e informação integrada com outros serviços 

públicos e o seu contributo para uma cultura de Ciberresiliência e promoção da literacia 

em Cibersegurança em contextos de Saúde.  

 

• Garantir a existência contínua de Psicólogas/os nos contextos educativos pela 

alteração do modelo de contratação “anual” para um modelo que garanta a presença 

permanente de Psicólogas/os, o conhecimento aprofundado do contexto pelos mesmos 

e a continuidade das suas intervenções, nomeadamente no que diz respeito à promoção 

da Saúde Psicológica nas Escolas. 

 

• Num contexto de protecção da Saúde Pública alterar a legislação de higiene, segurança 

e saúde no trabalho, tornando obrigatória a avaliação dos riscos psicossociais e a 

realização de Planos de Prevenção dos Riscos Psicossociais, bem como a criação da 

figura do Psicólogo do Trabalho (que à semelhança dos Enfermeiros e Médicos do 

Trabalho assumiria a responsabilidade da avaliação dos riscos psicossociais e do bem-

estar, no âmbito da vigilância da Saúde), de modo à promoção de condições para a 

redução dos Riscos Psicossociais no contexto do trabalho e para a promoção de “Locais 

de Trabalho Saudáveis”. 

 

• Investir fortemente no aumento da Literacia em Saúde Psicológica e Promover a 

Resiliência, o Autocuidado e o Bem-Estar. Tal como o documento reconhece, a literacia 

para a saúde está relacionada com a capacidade de autogestão da doença e outros 

resultados de saúde, constituindo também o primeiro passo para promover a 

participação e o empowerment dos cidadãos para que realizem escolhas e decisões de 

saúde de modo informado e se envolvam activamente nas decisões que impactam a sua 

Saúde (incluindo a definição de políticas e serviços de Saúde). Este representa ainda um 
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elemento-chave para assegurar a mobilização social, a acessibilidade dos Serviços de 

Saúde e melhorar a capacidade do SNS para responder a desafios de Saúde emergentes. 

O acesso à informação e ao conhecimento, no geral, e a Literacia em Saúde, em 

particular, são pré-requisitos para uma sociedade que se quer manter saudável. Deste 

modo, a Literacia e a Educação para a Saúde também dependem da promoção de 

competências transversais de vida (como a flexibilidade, a comunicação interpessoal, a 

tomada de decisão, a resolução de problemas ou a negociação de conflitos) e de 

competências de autopromoção da Saúde (como o autocuidado e a auto-regulação, 

que capacitam os indivíduos para exercer o controlo sobre os seus comportamentos, 

processos e estados internos, para atingir os seus objectivos e ajustar o seu 

comportamento às necessidades e circunstâncias). 

 

• Reforçar estratégias de comunicação de risco baseadas em evidências, medida que, 

estando incluída no presente documento, precisa, de modo a ser adequadamente 

implementada, que sejam acautelados os meios, recursos e estruturas necessárias à 

avaliação e testagem das estratégias de comunicação para os diferentes públicos. A 

possibilidade de testagem das mensagens de comunicação e das suas condições é 

fundamental para construir respostas eficazes não apenas a curto-prazo, mas também 

a longo-prazo.  

 

• Reforçar o papel e a relevância dos Primeiros Socorros Psicológicos, de modo que 

possa existir um apoio psicológico de primeira linha para cidadãos afectados por 

acontecimentos de crise, enquanto resposta dos cuidados de Saúde. Os Primeiros 

Socorros Psicológicos promovem o funcionamento adaptativo dos cidadãos 

confrontados com um acontecimento de crise, assim como a redução dos factores de 

risco para o desenvolvimento de problemas de Saúde Mental/Psicológica. 

 

 

A Saúde e o Bem-Estar, a superação das desigualdades, a qualidade de vida, a equidade e a 

sustentabilidade, sobretudo em tempo de pandemia, são indissociáveis do acesso atempado 

aos cuidados de Saúde Psicológica ao longo de todo o ciclo de vida, assente num modelo 

multinível de resposta às necessidades dos cidadãos. 

 

Os Psicólogos estão comprometidos em desempenhar o seu papel na construção de uma 

sociedade saudável e igualitária, posicionando a Saúde Psicológica (fundamental para a 

qualidade de vida e a produtividade dos cidadãos, das famílias e da sociedade portuguesa) no 

centro da política económica e de Saúde Pública. 

 

Defendemos que a disponibilização de intervenções psicológicas em larga escala, no SNS, será 

a estratégia mais adequada e efectiva para enfrentar a era COVID-19 e pós-COVID-19, 

permitindo prevenir problemas mais graves de saúde mental e, desta forma, poupar recursos 

financeiros e poupar no sofrimento dos portugueses. 

 

Por último, reforçamos a disponibilidade da OPP para continuar a ser um parceiro activo, 

contribuindo com comunicação e partilha de informação e conhecimento da Ciência Psicológica, 
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no sentido de ultrapassar o enorme desafio com o qual nos confrontamos, promovendo a Saúde 

e o bem-estar da população. 
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