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Profissional em Psicologia, publicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Julho de 2022, e na qual ele se baseia foi obtida 

a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2022). Análise Crítica OPP – Acerca da 

Distinção entre Estágio Curricular/Académico e Estágio Profissional em Psicologia. Lisboa.  
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Análise Crítica 

Acerca da Distinção entre Estágio Curricular/Académico e Estágio Profissional em 

Psicologia 

 

 

O presente documento surge na sequência da solicitação, por parte da Direcção da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (OPP), de uma reflexão acerca das diferenças entre o estágio 

curricular/académico e o estágio profissional em Psicologia, sendo esta temática de relevo no 

âmbito do debate a propósito da nova Lei-Quadro das Ordens.  

 

Neste âmbito, procuraremos clarificar a natureza de cada tipo de estágio e a sua relevância na 

formação dos/as Psicólogos e Psicólogas.  

 

Estabelecido pela EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) e implementado a 

partir de 2010, o EuroPsy foi desenvolvido ao abrigo do Programa Leonardo Da Vinci, com 

intervenientes de 16 organizações parceiras provenientes de 12 países europeus. Este trabalho, 

iniciado com a Declaração de Bolonha de 1999 e a revisão integral dos sistemas de ensino 

universitário dos vários países da Europa, teve por objectivo a simplificação do reconhecimento 

de habilitações profissionais e a promoção da livre circulação de profissionais no espaço 

europeu. Neste contexto, procuraram-se quadros comuns que permitissem estabelecer as 

regras de equivalência das qualificações académicas e profissionais e garantir níveis de 

qualidade e experiência profissional. 

 

Assim, o EuroPsy consiste numa proposta de sistema de normas reguladoras da formação e 

actividade dos Psicólogos e Psicólogas, através da criação de um Certificado Europeu em 

Psicologia - Europsy. O documento faculta um enquadramento comum, com vista à 

uniformização e estandardização das qualificações, competências e prática dos/as 

Psicólogos/as da Europa, cujo objectivo central consiste em assegurar um nível habilitacional, a 

competência profissional e conduta ética para utilizadores/as, Psicólogos/as e 

empregadores/as. Esta uniformização permite ainda facilitar a mobilidade dos/as estudantes e 

profissionais e alargar as oportunidades de formação contínua e especializada a toda a Europa. 

 

O acesso ao Certificado Europeu em Psicologia pressupõe que o/a candidato/a reúna três 

condições fundamentais: a) a conclusão de um 1º ciclo de estudos em Psicologia, equivalente a 

180 ECTS (licenciatura); b) a conclusão de um 2º ciclo de estudos em Psicologia (mestrado), com 

estágio curricular incluído, equivalente a 120 ECTS; c) a realização de um ano de prática 

supervisionada (estágio profissional), correspondente a 60 ECTS. As duas primeiras condições 

(que podem ser substituídas pela realização de um mestrado integrado em Psicologia, com 

estágio curricular incluído) referem-se ao currículo académico, enquanto a terceira deve ser 

completada após o término da formação superior em Psicologia e antes do início da prática 

profissional autónoma. 

 

O estágio curricular/académico constitui um elemento integrante da formação superior em 

Psicologia, sendo parte do currículo académico. Já o estágio profissional é um elemento 

integrante da experiência profissional em Psicologia, correspondendo, mais concretamente, ao 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
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primeiro ano de prática profissional do/a Psicólogo/a. São ambos, à luz do EuroPsy, requisitos 

obrigatórios de acesso ao exercício autónomo da profissão.  

 

Este enquadramento é plasmado no Estatuto da Ordem Psicólogos Portugueses – que define, 

entre outros aspectos, as condições de acesso à profissão de Psicólogo/a – e no Regulamento 

de Estágios (REOPP) – que, em Portugal, regula a realização do ano profissional júnior, 

correspondente à terceira condição da formação profissional do/a Psicólogo/a, prevista no 

EuroPsy. A partir do referido enquadramento, procuraremos caracterizar o estágio 

curricular/académico e o estágio profissional em Psicologia, distinguindo-os nas seguintes 

dimensões: objectivos, destinatários/as, organização, duração, plano de estágio, avaliação e 

remuneração associada.  

 

1. O Estágio Curricular/ Académico  

 

Objectivos: Normalmente realizado no 2º ano do mestrado (ou 5º ano do mestrado integrado), 

o estágio curricular/académico tem por objectivo complementar, em contexto real de trabalho, 

os conhecimentos adquiridos na formação académica e aprofundar conhecimentos teóricos e 

práticos, particularmente através de actividades de observação. De acordo com o EuroPsy, 

trata-se de um estágio de natureza académica, na medida em que fornece um treino 

introdutório à prática profissional no terreno, de modo a permitir integrar conhecimentos 

teóricos e práticos, aprender procedimentos, iniciar a prática sob supervisão, desenvolver a 

capacidade de reflectir sobre e discutir as actividades realizadas e começar a trabalhar num 

contexto com colegas profissionais. 

 

Destinatários/as: O estágio curricular/académico destina-se a estudantes de Psicologia. 

 

Organização: A organização do estágio curricular/académico é da responsabilidade da 

Instituição de Ensino Superior (IES) onde o/a estudante se encontre matriculado/a. Na maioria 

dos casos, é a IES indica o local de estágio ou faculta uma lista de instituições/empresas com as 

quais estabelece acordos/ protocolos para a realização de estágios. Porém, em algumas IES, 

os/as estudantes são responsáveis pela identificação do local de estágio e envio de candidatura, 

ficando a proposta de local de estágio sujeita a aprovação da IES.  

 

Duração: A duração do estágio curricular/académico é variável, em função da IES em causa 

(sendo que o EuroPsy define uma duração mínima de 3 meses) e do plano curricular de cada 

curso, não ultrapassando, geralmente, a duração máxima de 9 meses (que corresponde, 

sensivelmente, à duração do ano lectivo). Podem existir variações também no que ao horário 

de trabalho diz respeito, podendo este ser definido pela IES e/ou pela entidade receptora do 

estágio.  

 

Plano de estágio: O estágio curricular/académico é formativo e deve desenvolver-se de acordo 

com o previsto no diploma que aprovou o plano de estudos do curso correspondente. 

 

Avaliação: O estágio curricular/académico faz parte da avaliação final da formação superior e 

tem associado um conjunto de ECTS, de acordo com o respectivo plano curricular (sendo que o 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/lei_n_138_2015_de_7_de_setembro.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/regulamento_de_esta_gios.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/regulamento_de_esta_gios.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
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EuroPsy define um mínimo de 15 ECTS). Na maioria dos casos, deve ser elaborado um relatório 

final de estágio que é avaliado pela IES. Em algumas situações, a classificação final pode incluir 

a ponderação da avaliação realizada pela entidade receptora do estágio.  

 

Remuneração: Sendo considerado parte da formação académica, e não prática profissional 

supervisionada, o estágio curricular/académico não é remunerado. Em algumas situações, 

pode ser previsto o pagamento de uma quantia mensal por parte da entidade receptora que, 

por norma, se destina a cobrir gastos com transportes e alimentação. 

2. O Estágio Profissional  

 

Objectivos: O estágio profissional (ano profissional júnior) corresponde ao primeiro ano de 

trabalho do/a Psicólogo/a, caracterizando-se pela prática profissional supervisionada. Na 

língua inglesa apelidado de internship, tem por objectivo “permitir a aplicação, em contexto real 

de trabalho, dos conhecimentos teóricos decorrentes da formação académica, o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas concretos e a aquisição de 

competências e métodos de trabalho indispensáveis a um exercício competente e responsável 

da profissão” (cf. REOPP, art. 3º). O cumprimento desta condição permite aos/às diplomados 

em Psicologia, cuja formação tenha sido obtida em Portugal, o cumprimento da última condição 

de acesso ao Certificado Europeu em Psicologia (que corresponde, de acordo com o EuroPsy, a 

60 ECTS).  

 

Ainda de acordo com o EuroPsy, este estágio é considerado profissional na medida em que:  

• Prepara o/a Psicólogo/a para a prática autónoma 

• Desenvolve papéis de trabalho do/a Psicólogo/a, enquanto profissional, baseados na 

sua formação e personalidade  

• Consolida a integração do conhecimento teórico e prático. 

 

Destinatários/as: O estágio profissional (ano profissional júnior) destina-se a diplomados/as em 

Psicologia que preencham as duas primeiras condições de acesso à profissão de Psicólogo/a 

previstas no EuroPsy, plasmadas no Estatuto da Ordem Psicólogos Portugueses (cf. Art. 54º), 

i.e., que possuam cinco anos de formação superior em Psicologia, com estágio 

curricular/académico integrado.  

 

Organização: O ano profissional júnior é promovido e organizado pela OPP, sendo que se 

encontra regulamentado no Regulamento de Estágios (REOPP). A operacionalização do ano 

profissional júnior é realizada com recurso a uma plataforma electrónica (Plataforma de 

Estágios) – suporte informático que sustenta todos os procedimentos relacionados com o ano 

profissional júnior. Este corresponde a um ano de prática profissional supervisionada numa 

área particular da Psicologia, de acordo com um plano de estágio elaborado pelo/a Psicólogo/a 

Júnior, aprovado por um Orientador/a que preenche os requisitos previstos no REOPP (cf. art. 

19) e, por fim, aprovado pela Comissão de Estágios da OPP. A esta compete não apenas a 

aprovação do projecto inicial de estágio, mas também a fiscalização e acompanhamento do 

estágio, a monitorização da sua qualidade e a apreciação do relatório final de estágio 

profissional, após análise do parecer do/a Orientador, atribuindo uma classificação ao 

desempenho do/a Psicólogo/a Júnior no período de estágio.  

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/lei_n_138_2015_de_7_de_setembro.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/regulamento_de_esta_gios.pdf
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Duração: O ano profissional júnior tem a duração de 12 meses, ao longo dos quais o/a 

Psicólogo/a Júnior desenvolve, no contexto de uma instituição com a qual a OPP tenha 

estabelecido um protocolo para a realização de estágios profissionais, pelo menos 1600 horas 

em actividades específicas da Psicologia, dois terços das quais obrigatoriamente realizados em 

regime presencial. Estas actividades incluem, entre outras, actos psicológicos, o trabalho 

desenvolvido em conjunto com o/a Orientador/a, a frequência obrigatória do curso de formação 

associado ao estágio profissional (Formação Inicial Psicólogo Júnior), a presença em seminários 

e conferências organizadas pela OPP ou por terceiros e o estudo de matérias relacionadas com 

actividades desenvolvidas no âmbito do projecto de estágio do/a candidato/a. 

 

Plano de estágio: A estrutura do formulário de projecto de estágio espelha as competências 

descritas no EuroPsy. Fazendo uma distinção entre três grandes contextos profissionais (Clinica 

e Saúde/ Educação/ Trabalho, Social e Organizações), o Europsy pretende que as competências 

descritas se apliquem ao trabalho de todos/as os/as Psicólogos/as, independentemente da 

sua área de actividade, apesar de poderem ser desenvolvidas de formas específicas, em função 

do seu contexto – já que algumas delas são de carácter geral, enquanto a aplicabilidade de 

outras dependerá, efectivamente, da especificidade do contexto de actuação.  

 

O EuroPsy define dois grandes grupos de competências (cf. Anexo III): a) competências-base, 

que se referem ao exercício da psicologia em termos de conteúdo e de conhecimentos/aptidões 

necessários à sua aplicação; e b) competências profissionais, partilhadas com outros 

profissionais e prestadores de serviços e respeitantes aos requisitos necessários a uma boa 

gestão e desenvolvimento de carreira. Estas competências devem ser desenvolvidas e 

demonstradas por todos os/as Psicólogos/as Júnior ao longo do ano profissional júnior, 

independentemente das áreas do estágio. 

 

O projecto de estágio é submetido pelo/a candidato/a na Plataforma de Estágios, seguidamente 

sujeito a aprovação prévia pelo/a Orientador/a e, por fim, avaliado e aprovado pela Comissão 

de Estágios. Após aprovação do projecto, é emitido o número de Cédula Profissional de Membro 

Estagiário e o ano profissional júnior pode então ter início.  

 

Avaliação: A avaliação e aprovação do ano profissional júnior é da competência da Comissão 

de Estágios. Esta atribui uma classificação ao desempenho do/a Psicólogo/a Júnior, apreciando 

toda a sua actividade durante o ano profissional júnior, através do projecto de estágio, das 

Fichas de Informação Semestral preenchidas pelo/a Orientador, do relatório de estágio e da 

apreciação final do/a Orientador. Por fim, classifica o ano profissional júnior como “Não 

Aprovado”, “Suficiente”, “Bom” ou “Muito Bom”. Após aprovação do relatório de estágio e 

frequência, com aproveitamento, da Formação Inicial Psicólogo Júnior, /a Psicólogo/a Júnior 

transita para Membro Efectivo da OPP.   

 

Remuneração: O ano profissional júnior, sendo um estágio profissional, é obrigatoriamente 

remunerado de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 66/2011 de 1 de Junho (art. 8º) 

estipulando este que, no decurso do período de estágio, a entidade promotora pague ao 

estagiário um subsídio mensal de estágio, cujo valor não pode ser inferior ao valor 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/europsy_regulamento.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/decreto_lei_66_2011_de_1_de_junho.pdf
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correspondente ao indexante dos apoios sociais (IAS) – que, em 2022, é fixado em 443.20 Euros. 

O mesmo Decreto-Lei reconhece a possibilidade de o estágio ter uma comparticipação pública 

(onde se enquadram os estágios realizados ao abrigo do programa de estágios profissionais do 

IEFP e os programas PEPAL ou PEPAC). Assim, a obrigatoriedade de remuneração é aplicável a 

todos os estágios profissionais – e não apenas aos estágios para Ordens Profissionais.  

 

Quando enquadrado na alínea e) do n.º 2 do artigo 1.º do mesmo Decreto-Lei (estágios que 

correspondem a trabalho independente) o estágio profissional não tem de ser remunerado nos 

termos do artigo 8.º - i.e., quando o trabalho se desenvolve em regime de trabalho 

independente (trabalho que, por definição, se realiza à tarefa e, por isso, não implica um valor 

remuneratório mensal fixo), o valor da remuneração deixa de estar vinculado ao valor mínimo 

definido no n.º 1 do artigo 8.º, não existindo um limite mínimo para o valor da remuneração 

quando o estágio se realiza em regime de trabalho independente. No entanto, é entendimento 

da OPP que os estágios realizados em regime de trabalho independente devem corresponder 

a uma remuneração digna e equiparada ao previsto para o trabalho dependente. 

Efectivamente, o facto de um/a trabalhador/a ser independente não tem como inerência a 

gratuidade do seu trabalho, pelo contrário, tal independência confere-lhe o ónus e 

responsabilidade de facturar junto dos/as beneficiários/as dos serviços ou da entidade com 

quem colabora. 

 

A realização do ano profissional júnior, de forma voluntária ou não remunerada, não é, 

portanto, possível.  

 

Não tendo poderes de fiscalização nesta matéria, compete à Ordem alertar as entidades e os 

candidatos a estágio para o previsto no Decreto-Lei n.º 66/2011 de 1 de Junho, por forma a 

assegurar que os/as Psicólogos/as júnior cumprem o ano profissional júnior de acordo com os 

requisitos legais definidos. Para tal, a obrigatoriedade da remuneração do estágio profissional é 

plasmada no Regulamento de Estágios (REOPP) (cf. Art. 17º, ponto 7) e no texto do Protocolo 

de Colaboração estabelecido entre a OPP e as entidades receptoras.   

 

 

O quadro abaixo sintetiza as diferenças entre o estágio curricular/académico e o estágio 

profissional (ano profissional júnior), acima descritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/decreto_lei_66_2011_de_1_de_junho.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/regulamento_de_esta_gios.pdf
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 Estágio  
curricular/académico 

Estágio profissional  
(ano profissional júnior) 

 
 
 
 
Objectivos 

- Fornecer um treino introdutório à 
prática profissional no terreno 
- Complementar os conhecimentos 
adquiridos na formação académica 
- Aprofundar conhecimentos teóricos e 
práticos 
 
(Formativo | Não é considerado prática 
profissional supervisionada) 

- Permitir a aplicação, em contexto 
real de trabalho, dos conhecimentos 
teóricos decorrentes da formação 
académica 
- Desenvolver a capacidade para 
resolver problemas concretos 
- Adquirir competências e métodos de 
trabalho indispensáveis a um exercício 
competente e responsável da 
profissão 
 
(Ano de prática profissional 
supervisionada) 
 

 
Destinatários/as Estudantes de Psicologia 

Diplomados/as em Psicologia com 5 
anos de formação superior com 
estágio curricular incluído 

Organização Da responsabilidade das IES Da responsabilidade da OPP 

Duração Variável 12 meses/ 1600 horas de actividade 

 
Plano de Estágio 

Elaborado de acordo com o previsto no 
diploma que aprovou o plano de 
estudos do curso correspondente 

Elaborado com base nos dois grandes 
grupos de competências descritos no 
Europsy: competências-base e 
competências profissionais 

 
Avaliação 

Da responsabilidade das IES, integrada 
na avaliação final da formação superior 

Da responsabilidade da Comissão de 
Estágios da OPP 

 
Remuneração  

- Ausente 
- Eventuais subsídios de 
alimentação/transporte podem ser 
acordados 

Legalmente obrigatória 
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