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qualificação e empregabilidade dos adultos para o POCH, publicado pela Ordem dos Psicólogos 
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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 

Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e 

empregabilidade dos adultos para o POCH 

 

O presente documento surge na sequência de uma solicitação do Conselho Nacional das Ordens 

Profissionais (CNOP) à Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), a propósito da avaliação do 

contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e empregabilidade dos adultos para 

o Programa Operacional do Capital Humano (PO CH). 

 

O Programa Operacional Capital Humano (POCH), aprovado pela Decisão da Comissão Europeia 

de 12 de Dezembro de 2014, revisto pela Decisão de Execução da Comissão Europeia de 29 de 

Novembro de 2018 e pela Decisão de Execução da Comissão Europeia de 21 de Setembro de 

2020, visa contribuir para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão 

económica, social e territorial. O relatório em análise, que abrange o período compreendido 

entre a assinatura do Acordo de Parceria 2014-2020 e o final do ano de 2019, assume-se como 

uma avaliação de impacto de natureza temática, designadamente ao nível das intervenções 

apoiadas que visam o reforço da qualificação de adultos, considerando as expectativas e as 

necessidades nos diferentes territórios, bem como o reforço da empregabilidade dos adultos 

em situação de desemprego ou de inactividade no momento de entrada para as acções de 

formação. 

 

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, julgamos pertinente poder contribuir para a reflexão acerca da promoção da 

qualificação e empregabilidade dos adultos. A Agenda 2030 da ONU – Objectivos do 

Desenvolvimento Sustentável propõe como objectivo assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade para todos. A estratégia europeia 2020 propõe-se, ainda, a 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. É consensual, a partir da evidência científica 

e do discurso dos decisores políticos, que o cumprimento deste desafio da Educação 

contemporânea é indissociável da presença da figura do/a psicólogo/a e da intervenção 

psicológica. Julgamos, por isso, poder oferecer um contributo para o presente relatório, no que 

concerne ao papel dos psicólogos/as e da ciência psicológica neste contexto.  
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Uma população activa altamente qualificada é fundamental para ajudar Portugal a responder 

aos desafios de uma economia cada vez mais global e digital. Embora grandes passos tenham 

sido dados para impulsionar o desempenho educativo em território nacional, a população está 

a envelhecer e o desnível de competências entre os jovens com formação e os adultos mais 

velhos está a aumentar, verificando-se ainda um atraso, face aos países mais desenvolvidos, do 

nível médio das qualificações da população adulta e jovem. Este panorama tem implicações 

globais do um ponto de vista económico e social (traduzindo-se em situações de desemprego 

prolongado, de desigualdade social e pobreza), mas afecta igualmente a capacidade individual 

de adaptação e de resposta a mudanças e eventos negativos, comprometendo a saúde 

psicológica, o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos (CNS, 2019).  

 

Reconhecendo-se as barreiras ao envolvimento da população adulta em acções de formação 

e qualificação (e.g., Desjardins, 2020) que possam elevar as suas competências e 

empregabilidade – nomeadamente, baixos níveis iniciais de qualificação, parcos conhecimentos 

quanto à insuficiência das qualificações/competências possuídas, falta de tempo e motivação 

para participar em acções de formação (em particular, as de longa duração), incapacidade para 

concluir as formações iniciadas ou necessidades de formação diversas em diferentes momentos 

da vida – torna-se imprescindível fazer face a tais constrangimentos, por forma a promover a 

participação, a motivação e o compromisso, bem como a reduzir situações de abandono.  

 

Enquanto especialistas no comportamento humano, os/as psicólogos/as intervém em contextos 

educativos, de formação e desenvolvimento pessoal e social (e.g., escolas e outras instituições 

educativas, formais e não-formais; centros educativos; autarquias; ou centros de formação 

profissional), nomeadamente no desenho e implementação de estratégias de promoção do 

sucesso educativo, da aprendizagem ao longo da vida, da educação inclusiva e da cidadania 

activa, bem como no âmbito da monitorização de resultados, melhoria contínua dos sistemas 

de educação e formação de adultos e aumento da sua acessibilidade e qualidade. 

 

Gostaríamos, por isso, de salientar os contributos dos psicólogos e psicólogas no âmbito das 

recomendações propostas no relatório em análise, em particular:  

 

• No diagnóstico de perfis associados aos diferentes segmentos da procura de 

programas de formação e na identificação detalhada dos factores que impactam 

negativamente a mobilização para a procura e a adesão a tais programas.  

 

• Na promoção do desenvolvimento pessoal enquanto elemento-chave do sucesso 

educativo e do desenvolvimento profissional, através do desenvolvimento de 

competências transversais (soft skills)1, facilitadoras da aprendizagem ao longo da vida, 

bem como promotoras da empregabilidade e da estabilização do emprego (Audibert et 

 
1 De acordo com o terceiro Relatório do Fórum Económico Mundial sobre o Futuro do trabalho (2020), o TOP 10 das 
competências transversais (soft-skills) que o mercado de trabalho mais valorizará em 2025 são: Pensamento analítico 
e inovação; Aprendizagem activa e estratégias de aprendizagem; Resolução de problemas complexos; Pensamento 
crítico e análise; Criatividade, originalidade e iniciativa; Liderança e influência social; Utilização da Tecnologia, 
monitorização e controlo; Design e programação de tecnologia; Resiliência, tolerância ao stresse e flexibilidade; e 
Argumentação, Resolução de Problemas e Criação de Ideias. 
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al., 2020), com vista à promoção do desenvolvimento de estratégias de coping, gestão 

emocional, auto-controlo e empatia, favoráveis a uma melhor adaptação às transições 

e crises nos diferentes contextos de vida (e. g. família, escola, trabalho), e ao 

desenvolvimento da autonomia e da criatividade, da capacidade tomada de decisão e 

de resolução de problemas. Na concepção, implementação, monitorização e avaliação 

de acções de promoção destas competências, nomeadamente, de competências 

socioemocionais, de resiliência e gestão emocional (cujo papel reforço da motivação 

dos adultos para aprender é crítico para a participação na educação e formação). 

 

• Na flexibilização e personalização dos percursos formativos, em função da avaliação 

das necessidades, escolhas, interesses, expectativas e potencialidades das pessoas, no 

contexto de um acompanhamento próximo e individualizado de cada pessoa. A 

evidência científica demonstra que os adultos com níveis mais baixos de qualificação 

constituem o grupo com maiores barreiras à participação e envolvimento educativo, 

maior risco de perda de emprego ou taxas mais elevadas de desemprego prolongado, 

pelo que o desenvolvimento de acções personalizadas permitirá criar melhores 

oportunidades de aprendizagem (OECD, 2019). 

 

• Na reflexão e criação de novos quadros de referência e ambientes formativos, que 

permitam adaptar os referenciais e práticas da Educação/Formação de adultos (que 

frequentemente reproduzem o modelo tradicional de ensino/aprendizagem) com vista 

ao aumento das taxas de participação – por exemplo, desenhando e implementando 

acções de blended learning, e-learning (que poderão facilitar sua realização num ritmo 

mais confortável e adequado às necessidades de cada pessoa) ou sessões de formação 

modulares (que estimulem a iniciativa individual na criação e prossecução da sua 

trajectória formativa) (OECD, 2019). 

 

• Na elaboração de referenciais de monitorização e caracterização dos efeitos directos 

das acções realizadas, nomeadamente considerando, nas variáveis subjectivas, 

indicadores relacionados com a saúde psicológica, bem-estar e satisfação com a vida.  

 

Destacamos a importância da personalização e da promoção do desenvolvimento pessoal e das 

competências transversais no aumento da efectividade das políticas e instrumentos de 

promoção da qualificação e da empregabilidade dos adultos. 

 

Certos de que a melhoria das competências e o nível de qualificação dos adultos em idade activa 

é essencial para promover o crescimento económico, a coesão social e o bem-estar em 

Portugal, sublinhamos a nossa disponibilidade para continuar a funcionar como parceiro activo 

na elaboração de estratégias de promoção da qualificação e empregabilidade dos cidadãos 

portugueses.  
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