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RECOMENDAÇÕES PARA A ACÇÃO 
Propostas para o Orçamento do Estado 2023 
 
O presente documento surge como o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 
para a reflexão a propósito do Orçamento do Estado 2023. 
 
Destacamos entre as várias medidas propostas a necessidade imediata de: 
 

1) Criar uma agenda nacional para a prevenção e o desenvolvimento das pessoas e 
coesão social. 

2) Garantir o acesso a cuidados de Saúde Psicológica no Serviço Nacional de Saúde, 
nomeadamente através da duplicação do número de Psicólogos/as (mais 300) nos 
Cuidados de Saúde Primários. 

3) Criar condições para o desenvolvimento do trabalho dos Psicólogas/os nos 
Agrupamentos, Escolas públicas e Ensino Superior, nomeadamente através do 
reforço do número de Psicólogo/as. 

4) Desenvolver condições para a existência de mais Psicólogas/os nos Serviços Prisionais 
Portugueses, nas restantes estruturas da DGRSP, bem como melhores condições para 
o exercício da sua actividade. 

5) Proporcionar condições para uma melhor definição do papel das/os Psicólogas/os no 
contexto da intervenção social e garantir melhores respostas nestas áreas. 

6) Promover condições para um contributo efectivo para a redução dos riscos 
psicossociais no contexto do trabalho e para a promoção de “locais de trabalho 
saudáveis”.  

7) Criar um Observatório da Justiça sobre o Direito da Criança em situações que 
envolvem a Justiça e a sua promoção e protecção. 

8) Promover alterações de natureza administrativa no sentido da facilitação da relação 
das/os Psicólogas/os com a Administração Pública e vice-versa, através da conexão 
entre plataformas da Autoridade Tributária. 

9) Criar uma estrutura permamente de ciências comportamentais para trabalhar 
transversalmente em todas as áreas das políticas públicas de saúde. 
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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 
Propostas para as Legislativas de 2022 
 
O presente documento surge como o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 
para a reflexão a propósito das Eleições Legislativas de 2022. 
 
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. 
 
No âmbito dos seus valores e compromisso para com a Saúde Psicológica e bem-estar, a 
promoção da justiça social e a defesa dos Direitos Humanos, alicerçados nos princípios do seu 
Código Deontológico, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) tem procurado criar 
oportunidades para que a Ciência Psicológica informe a tomada de decisão e o desenho de 
políticas públicas, que promovam a Saúde Psicológica, o Bem-Estar, a Resiliência, a coesão social 
e o desenvolvimento das pessoas e do país. 
 
AS/Os cerca de 26.000 Psicólogas/os existentes em Portugal possuem um capital de 
conhecimento, competências e formação na avaliação, compreensão e mudança 
comportamental e emocional, sendo profissionais indispensáveis ao trabalho de prevenção e 
de intervenção em áreas tão diversas como as doenças influenciadas por determinantes 
comportamentais e sociais, a adesão às terapêuticas, a promoção da literacia em Saúde e em 
Saúde Psicológica, a prevenção de riscos psicossociais, a adopção de estilos de vida saudáveis, a 
promoção do envelhecimento activo e saudável ou o desenvolvimento de competências 
socioemocionais e da resiliência – essenciais a uma melhor adaptação dos cidadãos e cidadãs a 
contextos de incerteza e imprevisibilidade.  
 
São claras as evidências de custo-efectividade no que concerne ao contributo da intervenção 
psicológica e dos Psicólogos e Psicólogas na resposta aos desafios societais e de saúde, bem 
como evidente o crescente reconhecimento do seu papel por parte da sociedade (em particular, 
durante a pandemia COVID-19). Porém, tal reconhecimento contrasta com a insuficiência de 
Psicólogas e Psicólogos em diversos contextos onde poderiam constituir grandes mais-valias 
para o bem-estar e para o desenvolvimento social e económico.  
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Por tal, a OPP assume a defesa de uma acção política baseada na melhor evidência disponível 
e no papel que os Psicólogos e Psicólogas podem dar, em benefício da população, na adopção 
de acções políticas que considerem o conhecimento da Ciência Psicológica.  
 
Na sequência das suas atribuições e missão, a OPP pronunciou-se, em 2021, em carta ao 
Primeiro-Ministro, a propósito da contribuição dos Psicólogos e Psicólogas para a recuperação 
económica e desafios futuros, igualmente destacada, em 2022, na carta anual ao Presidente da 
República. No documento, realçámos o agravamento da situação socioeconómica resultante 
não apenas da pandemia, mas da actual situação de guerra, o seu profundo impacto na 
população (em particular, nos grupos mais vulneráveis) e as diversas acções que temos vindo a 
desenvolver no sentido de apoiar a população, de forma directa ou em colaboração com 
entidades públicas e decisores, na resposta a estas realidades, propondo ainda um conjunto 
alargado de medidas que julgamos elementares.  
 
Ao longo dos anos, temos ainda apresentado diversas propostas para a discussão dos 
Orçamentos do Estado, que acreditamos serem cruciais na resposta aos desafios locais, 
nacionais e globais que enfrentamos. 
 
Porquanto consideramos que os Psicólogos e Psicólogas desempenham um papel fundamental 
na construção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas através da sua participação no 
desenvolvimento de políticas públicas, bem como nos Serviços de Psicologia em diversas áreas 
e contextos, nomeadamente na área da saúde. Advogamos a nossa cooperação no âmbito do 
sistema político, na perspectiva do interesse público e do contributo que a profissão pode ter 
para o benefício colectivo.  
 
Neste âmbito, apresentamos, uma vez mais, um conjunto de sugestões para que o Orçamento 
do Estado de 2023, possa:  
 

1. Criar condições para a adopção de políticas mais sustentadas, sustentáveis e generalizadas 
de promoção do desenvolvimento das pessoas e da prevenção, nomeadamente, propondo a 
criação de uma agenda nacional para a prevenção e o desenvolvimento das pessoas e coesão 
social, capaz de se assumir como interministerial e interinstitucional, dotando-a de metas e 
recursos. 
 

2. Garantir o acesso a cuidados de Saúde Psicológica no Serviço Nacional de Saúde, 
nomeadamente através da duplicação do número de Psicólogos/as nos Cuidados de Saúde 
Primários. É fundamental ainda que se possa caminhar para a garantia de mais recursos para a 
sua intervenção e para a necessária autonomia técnica, funcional e científica para o seu exercício 
em todas as áreas da saúde:  
 

a) Propondo o reforço, pelo menos em 300, do número de Psicólogas/os nos 
Cuidados de Saúde Primários do SNS, rompendo com 20 anos de ausência de 
reforço de profissionais de Psicologia, concluindo o processo iniciado com o 
Orçamento do Estado de 2018 – que incluía uma norma tendente à criação de 40 
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vagas (concurso que não terminou ainda) – e promovendo maior acessibilidade e 
equidade no acesso aos serviços de Psicologia. Trata-se de uma medida urgente e 
essencial para intervir e mitigar o impacto psicológico, a curto e a longo prazo, da 
crise socioeconómica decorrente da pandemia e agravada pelo actual contexto de 
guerra; para responder a programas de prevenção e intervenção na ansiedade e 
na depressão; bem como para promover a Saúde Psicológica, o bem-estar e a 
qualidade de vida dos portugueses e portuguesas. 
 

b) Criando a carreira especial de Psicólogo/a no SNS1 e regularizando as situações de 
contratualização de Técnicos/as Superiores e Técnicos/as Superiores de Saúde, de 
modo que seja possível manter as e os Psicólogos capacitados no SNS (1). 

 
c) Integrando Psicólogas e Psicólogos em todas as equipas de Saúde Ocupacional 

das estruturas do SNS (assumindo a responsabilidade de avaliação dos riscos 
psicossociais e do bem-estar, da prevenção e promoção da Saúde Psicológica, bem 
como da facilitação do desenvolvimento pessoal e da motivação dos 
trabalhadores), cumprindo o que também é defendido no Guia Técnico da DGS 
sobre “Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a factores de risco 
psicossocial no local de trabalho”. 

 
d) Criando um programa de estágios profissionais de Psicologia (Anos Profissionais 

Júnior) nos serviços do SNS possibilitando a disponibilização anual de 50 destes 
estágios profissionais (2). 
 

e) Garantindo 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.  

 
f) Investindo fortemente no aumento da Literacia em Saúde Psicológica e na 

Promoção da Resiliência, Autocuidado e Bem-Estar. A Literacia está relacionada 
com a capacidade de autogestão da doença e de outros resultados para a saúde, 
promovendo e empoderando os cidadãos para que realizem escolhas e decisões 
de saúde de modo informado e se envolvam activamente nas decisões que 
impactam a sua Saúde. A construção da literacia em todo o ciclo de vida e a 
prevenção da desinformação através de estratégias como a "inoculação" é ainda 
uma condição para uma cidadania no seio de uma sociedade democrática e 
promotora de direitos humanos. Com base neste conhecimento insistiremos na 
proposta apresentada ao Governo com a implementação de uma metodologia 
preventiva como aquela que já oferecemos gratuitamente para disponibilização 
aos jovens portugueses. Por fim, a Literacia e a Educação para a Saúde também 

 
1 Sem prejuízo da possibilidade de criação de uma carreira única de Psicologia no seio da administração 
pública, respeitando as diversas especialidades profissionais da mesma. 
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dependem 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 autorregulação, 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). 

 
3. Criar condições para o desenvolvimento do trabalho dos Psicólogas/os nos Agrupamentos, 
Escolas públicas e Ensino Superior: 
 

a) Propondo o reforço do número de Psicólogas/os nos Agrupamentos e Escolas 
públicas, nas zonas não abrangidas pelas contratações previstas ao abrigo do POCH 
(Algarve e Lisboa) e em contextos de maior vulnerabilidade. 
 

b) Garantindo a continuidade das/os Psicólogas/os contratados no âmbito do 
financiamento específico do POCH (4). 
 

c) Garantindo 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 através de uma carreira especial2, permitindo potenciar 
o conhecimento aprofundado do contexto pelos mesmos e a continuidade das suas 
intervenções e a dignificação e sustentabilidade da actividade profissional. 
 

d) Criando um programa de estágios profissionais em Psicologia nos Agrupamentos e 
Escolas públicas e a realização de 100 destes estágios por ano (5). 

 
e) Garantindo um programa de financiamento para reforço dos instrumentos (incluindo 

provas e testes) e recursos da área da Psicologia disponíveis nos Agrupamentos e 
Escolas públicas (6). 

 
f) Criando e promovendo um programa que permita o aumento do número de 

Psicólogos e Psicólogas nas instituições de Ensino Superior, permitindo a integração 
de 100 novas/os Psicólogos/as para os Serviços de Psicologia e outros serviços. 

 
 
4. Desenvolver condições para a existência de mais Psicólogas/os nos Serviços Prisionais 
Portugueses, nas restantes estruturas da DGRSP (por exemplo, Equipas de Reinserção Social e 
Centros Educativos) e no Instituto Nacional de Medicina Legal, bem como melhores condições 
para o exercício da sua actividade: 
 

 
2 Sem prejuízo da possibilidade de criação de uma carreira única de psicologia no seio da administração 
pública, respeitando as diversas especialidades profissionais da mesma. 
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a) Reforçando em 60 o número de Psicólogas/os nos Serviços Prisionais (7). 
 

b) Criando um programa de estágios profissionais de Psicologia (Anos Profissionais 
Júnior) nas estruturas e serviços da DGRSP. 

 
c) Garantindo a existência contínua de Psicólogas/os nos Serviços Prisionais alterando 

o modelo de contratação via prestação de serviços para um modelo que garanta a 
presença contínua de Psicólogas/os, o conhecimento do contexto pelos mesmos e a 
continuidade das suas intervenções. 

 
d) Criando a carreira de Psicólogo no contexto da justiça3 e definindo o conteúdo 

funcional e as actividades destes profissionais neste contexto. 
 

e) Garantindo um programa de financiamento para formação destas/es profissionais, de 
acordo com o seu conteúdo funcional. 

 
 

5. Proporcionar condições para uma melhor definição do papel das/os Psicólogas/os no 
contexto da intervenção social e garantir melhores respostas nestas áreas: 
 

a) Criando a carreira de Psicólogo no contexto do Instituto de Segurança Social3, IP e 
definindo o conteúdo funcional e as actividades destes profissionais neste âmbito. 
 

b) Garantindo o reforço do financiamento destinado a programas da área social nos 
contextos da infância e juventude, envelhecimento e inclusão (minorias, vítimas de 
violência (8), deficientes e outros grupos especialmente vulneráveis, onde se incluem, 
por exemplo, os refugiados). 

 
c) Reforçando o número de Psicólogos/as nas ERPI. Sugere-se a alteração da legislação 

vigente de modo a tornar obrigatório que os quadros de pessoal dos Serviços de Apoio 
Domiciliário, dos Centros de Dia e das ERPI passem a integrar um número não inferior 
a um Psicólogo/a a tempo inteiro por cada 40 utentes. É ainda essencial melhorar as 
condições para a sua intervenção, nomeadamente através de contratações 
duradouras (não inferiores a 3 anos) (9 e 10) e do reforço de verbas do ISS para estas 
instituições.  
 

6. Promover condições para um contributo efectivo para a redução dos riscos psicossociais no 
contexto do trabalho e para a promoção de “locais de trabalho saudáveis” através da: 
 

a) Garantia de verbas para um programa de avaliação e prevenção dos riscos 
psicossociais junto dos serviços públicos susceptíveis a maior risco nesta matéria – 

 
3 Sem prejuízo da possibilidade de criação de uma carreira única de psicologia no seio da administração 
pública, respeitando as diversas especialidades profissionais da mesma. 
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forças de segurança, saúde e educação (11), cumprindo o que também é defendido no 
Guia Técnico da DGS sobre “Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a factores 
de risco psicossocial no local de trabalho”. 

 

7. Criar um Observatório da Justiça sobre o Direito da Criança em situações que envolvem a 
Justiça e a sua promoção e protecção. 
  
8. Promover alterações de natureza administrativa no sentido da facilitação da relação das/os 
Psicólogas/os com a Administração Pública e vice-versa, através da conexão entre plataformas 
da Autoridade Tributária, através de webservice, que permita: 
 

1) Verificação das condições para início de actividade de profissionais; 
2) Preenchimento automático do anexo de IRS relativamente às quotas pagas pelas/os 

profissionais às associações profissionais; 
3) Automatização da declaração trimestral de rendimentos à segurança social para 

trabalhadores independentes em articulação com finanças; 
4) Facilitação da escolha de regimes (com ou sem isenção) de IVA;  
5) Realização de procedimentos fiscais associados às sociedades profissionais registadas 

nas Ordens. 
 

9. Criar uma estrutura permamente de ciências comportamentais para trabalhar 
transversalmente em todas as áreas das políticas públicas de saúde, adequando-as à melhor 
evidência científica sobre o comportamento das pessoas, suas percepções, motivações e à 
forma como tomam as decisões que resultem em mudanças desejáveis de comportamentos.  
 
 
A OPP entende que a apresentação destas propostas a todos os partidos com assento 
parlamentar permite, de forma institucional e transparente, informar as diferentes forças 
partidárias, contribuindo para a sua reflexão e decisão de acordo com as suas orientações e 
princípios políticos e ideológicos, sobre qual a melhor forma de as traduzir na sua relação com 
os cidadãos e cidadãs. Além de exequíveis, estas propostas muito contribuiriam para melhores 
serviços prestados na área da saúde e para a efectiva promoção do desenvolvimento das 
pessoas e do seu bem-estar, para a resposta aos desafios societais e para a prevenção de 
problemas. Sublinhamos, em particular, as potenciais poupanças futuras muito significativas, 
com a garantia de outra sustentabilidade dos nossos serviços através da custo-eficácia das 
medidas apresentadas. 
 
A OPP acredita que mais e melhor investimento em financiamento para a intervenção dos 
Psicólogos e Psicólogas, para a estruturação de projectos e serviços e para a acessibilidade dos 
cidadãos aos mesmos e o recurso a um orçamento que aposte nas matérias acima apresentadas, 
poderá traduzir-se num instrumento fundamental e estratégico para a coesão social, para a 
Saúde Psicológica e empoderamento da população, para a produtividade e a recuperação 
económica do país. 



CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP – Propostas para o Orçamento do Estado 2023 

10 
 
 

 
A OPP está disponível para discutir as propostas apresentadas e para apoiar na demonstração 
da sua pertinência, bem como na construção dos consensos necessários e possíveis para atingir 
o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos e cidadãs portugueses/as. 
 
 
Notas 
 

(1) Impacto orçamental estimado em cerca de 750.000€. Retorno potencial estimado em 
cerca de 3.740.000€ (Hunsley; 2002 – 0,75€ euro de investimento em serviços de 
Psicologia na área da saúde podem corresponder a poupanças estimadas em 3,74€ em 
custos de saúde). 

(2) Ver para mais informação | Impacto orçamental estimado em cerca de 750.000 
(3) Impacto orçamental estimado em cerca de 300.000€. 
(4) Impacto orçamental estimado em cerca de 7.500.000€. Retorno potencial estimado 

em cerca de 125.700.000€ (Karoly, 2010). – 0,75€ euro de investimento em serviços 
de Psicologia na área da educação podem corresponder a poupanças estimadas em 
12,57€ em custos de saúde e de segurança social). 

(5) Impacto orçamental estimado em cerca de 1.500.000€ (ver potencial retorno anterior). 
(6) Impacto orçamental estimado em cerca de 300.000€. 
(7) Impacto orçamental estimado em cerca de 1.500.000€. O custo por dia dos 

estabelecimentos prisionais em Portugal ascende a quase 600.000 euros. A diminuição 
da reincidência, entre outras consequências potenciais do trabalho das/os 
Psicólogas/os, permitiria diminuir significativamente este número. 

(8) No ano de 2015 os anos de vida saudável aos 65 na UE28 eram de 9,4 para homens e 
mulheres, sendo que em Portugal este valor era de 7 para os homens e 5,4 para as 
mulheres (PORDATA). Em Portugal o um aumento do número das vítimas idosas tem 
sido constante. Em 2016 foram 1.009 as pessoas idosas vítimas de crime (em média 
três por dia e 19 por semana) contra 774 em 2013 (APAV, 2016). 

(9) Portugal é o quarto país da OCDE com mais casos de Demência, com 19,9 casos por mil 
habitantes – um valor superior à média dos 35 países avaliados. Estima-se que existam 
182 mil portugueses com Demência e que, em 2037, a prevalência das Demências em 
Portugal aumente para os 32,5 por mil habitantes. 

(10) A Importância da Intervenção Psicológica e o Papel dos Psicólogos nas Respostas 
Sociais aos Cidadãos Seniores  

(11)  A OPP estima em 329 milhões de euros anuais de perda de produtividade das 
empresas portugueses devido aos fenómenos de absentismo e presentismo derivados 
de problemas de saúde mental / riscos psicossociais. 

(12)  Impacto orçamental estimado em cerca de 1.000.000€. Retorno potencial estimado 
em cerca de 9.000.000€ (Knaap et al., 2011) – 1€ euro de investimento em promover 
locais de trabalho saudáveis e avaliação de riscos psicossociais em empresas podem 
corresponder a poupanças estimadas em 9€ em custos de saúde, perda de 
produtividade e de segurança social. 
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