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geração (ProgramaTEIP4), publicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.  
 
A informação que consta deste documento, elaborado em Junho 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). Parecer OPP – Criação do 
Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária de quarta geração (ProgramaTEIP4). 
Lisboa: Ordem dos Psicólogos Portugueses.  
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Parecer OPP 
Criação do Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária de quarta 
geração (ProgramaTEIP4) 

 

Recomendações para a Acção  
 

1. Previsão da existência continuada de Psicólogos/as nas equipas multidisciplinares 
TEIP4, enquanto elementos-chave na construção e implementação de medidas para 
a garantia da inclusão escolar e territorial, do sucesso educativo e do bem-estar de 
todos/as os/as alunos/as. 
 

2. Participação de Psicólogos/as na definição e implementação de planos de melhoria 
que valorizem e integrem a promoção da Saúde Psicológica e do Bem-Estar no 
Projecto Educativo, bem como a prevenção do abandono/absentismo/indisciplina e 
as intervenções vocacionais e de carreira. 
 

3. Elaboração de perfis funcionais, em termos técnicos e motivacionais, dos elementos 
das equipas multidisciplinares TEIP4, incluindo o perfil dos/as directores/as de 
escolas. 

 

 
 
O presente documento é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) a propósito 
do início do procedimento tendente à elaboração do despacho que cria o Programa Territórios 
Educativos de Intervenção Prioritária de quarta geração (ProgramaTEIP4) e procede à definição 
das respectivas normas orientadoras, revogando o Despacho Normativo n.º 20/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 3 de Outubro. 
 
O Programa TEIP é uma iniciativa governamental, actualmente implementada em 146 
agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas que se localizam em territórios económica e 
socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a 
indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam. São objectivos centrais do 
Programa TEIP a prevenção e redução do abandono escolar precoce e do absentismo, a 
redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos/as os/as alunos/as. Ao 
longo dos seus 25 anos de existência, o programa tem vindo a permitir que cada escola, no 
âmbito da sua autonomia, crie as respostas que considere mais adequadas aos seus contextos, 
fomentando o trabalho em rede e com o apoio de um conjunto de especialistas. 
 
A OPP congratula-se com possibilidade de apresentação de contributos para a elaboração do 
presente projecto de Despacho Normativo, que julgamos fundamental para encontrar respostas 
adequadas à diversidade, necessidades e circunstâncias das crianças e jovens inseridos em 
territórios de elevada vulnerabilidade social e escolar, que contribuam para a promoção da sua 
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Saúde Psicológica e bem-estar e facilitem a realização máxima do seu potencial, assegurando 
oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva para todos/as.  
 
Tendo em conta o seu perfil de competências, a multiplicidade de funções e actividades que 
assumem nos contextos educativos e o seu papel transversal no contínuo de respostas 
necessárias em contextos de maior vulnerabilidade, os Psicólogos e Psicólogas são elementos-
chave na construção e implementação de instrumentos e medidas para a garantia da inclusão 
escolar e territorial de todos/as os/as alunos/as, bem como para a promoção da igualdade de 
oportunidades e da não discriminação, do respeito pela diversidade e do sucesso escolar. Por 
tal, consideramos que a presença de profissionais da Psicologia nos Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária é central para a prossecução dos objectivos desta iniciativa.  
 
Neste sentido deve ser prevista a existência de Psicólogos/as nas equipas multidisciplinares, à 
semelhança do que está previsto no Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de Julho, que estabelece o 
regime jurídico da educação inclusiva. Esta participação não deve, contudo, esgotar-se numa 
equipa multidisciplinar, mas antes na existência de serviços de psicologia devidamente 
integrados nas estruturas das escolas, com respeito pela sua autonomia técnica, funcional e 
científica. 
 
Mais especificamente, considerando os contributos específicos que podem oferecer, 
informados pela Ciência Psicológica e com documentados resultados positivos e custo-efectivos, 
a colaboração dos/as profissionais da Psicologia é preponderante na definição e 
implementação dos planos de melhoria a definir pelos agrupamentos ou escolas não 
agrupadas integrantes dos TEIP4, nomeadamente, no âmbito de acções e medidas orientadas 
para:   
 

• A promoção e a valorização da Saúde Psicológica e do Bem-Estar, integradas no 
Projecto Educativo, refletindo a opção estratégica e estruturante das políticas e práticas 
das escolas. Os Psicólogos e Psicólogas conhecem e compreendem o impacto de 
situações de risco e de vulnerabilidade na Saúde Psicológica, bem-estar e qualidade de 
vida, pelo que são cruciais no desenvolvimento sistemático e continuado de acções 
concretas (e.g., campanhas, programas, intervenções individuais ou grupais) de 
prevenção universal do impacto de fenómenos como a pobreza, a discriminação, a 
exclusão social, a violência, o bullying, etc., bem como para a construção de resiliência 
e promoção de factores de protecção individuais, nomeadamente, o desenvolvimento 
de competências socioemocionais (auto-conhecimento, autonomia, cooperação, auto-
controlo, tomada de decisão responsável), a promoção de literacia em saúde física e 
psicológica e a promoção de comportamentos pró-sociais e pró-saúde e de estilos de 
vida saudáveis.  São ainda essenciais no diagnóstico e intervenção precoce junto de 
alunos/as com problemas específicos de desenvolvimento, aprendizagem e 
comportamento (e.g., ansiedade, depressão, consumo de substâncias), bem como na 
intervenção em situações de crise e emergência.  

 
• A promoção do sucesso escolar e qualidade das aprendizagens. Os/as Psicólogos e 

Psicólogas possuem conhecimentos e ferramentas que lhes permitem intervir na 
promoção do sucesso educativo, através do desenvolvimento de competências 
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facilitadoras da aprendizagem, da motivação, do envolvimento e do desempenho 
escolar, criando condições para que cada aluno/a seja, progressivamente, mais 
responsável pelo seu percurso (definindo e monitorizando os seus objectivos de 
desenvolvimento e aprendizagem) e mais capaz de responder, de forma autónoma, às 
exigências do seu quotidiano. No âmbito do apoio psicopedagógico, podem actuar a 
diferentes níveis, de uma forma global, selectiva ou individualizada, intervindo nos 
factores de risco para o desenvolvimento relacional, social e educativo, bem como 
prevenindo e agindo sobre dificuldades concretas (e.g., dificuldades de 
atenção/concentração, de comportamento, gestão de tempo, métodos de estudo).  

 
• A prevenção do abandono, absentismo, indisciplina e retenção. Os/as Psicólogos e 

Psicólogas estão equipados/as para actuar na prevenção e redução de dificuldades e 
problemas escolares decorrentes de situações de risco e vulnerabilidade 
(nomeadamente, o abandono escolar, o absentismo, a indisciplina e a retenção), quer 
no seu diagnóstico, quer na sua prevenção, quer na identificação e implementação de 
respostas educativas diferenciadas dirigidas a alunos/as com dificuldades acrescidas. 
São também essenciais no desenvolvimento de programas de transição e de tutoria, 
facilitando a integração das crianças e jovens nos diferentes ciclos de ensino, e na 
comunidade envolvente, bem como no desenvolvimento de programas promotores do 
sentido de pertença e da inclusão de grupos minoritários. 

 
• A transição da escola para a vida activa. Considerando a particular necessidade, em 

contextos de maior vulnerabilidade, de enfatizar a criação de condições que favoreçam 
uma transição bem sucedida da escola para a vida activa, os planos de melhoria devem 
privilegiar o contributo dos/as Psicólogos/as no âmbito de intervenções vocacionais e 
de carreira que permitam apoiar a construção de projectos de vida significativos, 
alicerçados num processo de desenvolvimento pessoal facilitador do desenvolvimento 
profissional (e.g., através do reconhecimento de características e interesses, do 
desenvolvimento de estratégias de auto-regulação emocional e afectiva, da gestão das 
dificuldades e desafios encontrados e estratégias de coping utilizadas, do 
desenvolvimento de competências sociais, relacionais e comunicacionais, etc.), bem 
como na articulação de uma identidade pessoal e profissional.  

 
• A promoção do papel da escola como agente educativo e cultural central na vida das 

comunidades em que se insere. Os/as Psicólogos e Psicólogas estão aptos/as a realizar 
intervenções dirigidas à comunidade, com vista a apoiar pais, mães, encarregados/as 
de educação, famílias e outros/as cuidadores/as no âmbito do desenvolvimento e 
educação das crianças e jovens, a promover dinâmicas familiares positivas e de suporte 
e a reforçar o estabelecimento de parcerias entre as famílias, escolas e comunidade. 
Acções concretas podem passar pela promoção de competências parentais e 
parentalidade positiva, da comunicação familiar, da literacia em saúde física e 
psicológica ou da literacia relativa às desigualdades e discriminação, à resolução de 
conflitos. Para tal, os/as Psicólogos devem, necessariamente, ter um envolvimento 
activo nas equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, intervindo, e 
forma especializada, em práticas de prevenção, promoção e intervenção, bem como 
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accionando práticas colaborativas entre os diferentes profissionais da escola e no 
estabelecimento de parcerias com a comunidade. 

 
• A monitorização de resultados e melhoria contínua. Os/as Psicólogos e Psicólogas são 

fundamentais no apoio ao planeamento e execução de programas de avaliação interna 
e externa das acções implementadas, recolhendo e analisando indicadores essenciais à 
monitorização dessas acções, desta forma contribuindo para a reflexão sobre as práticas 
pedagógicas e sua melhoria contínua. Adicionalmente, podem oferecer um contributo 
valioso na identificação de critérios de análise dos planos de melhoria, contribuindo 
para a consideração e integração, no planeamento de acções e medidas, das 
especificidades das escolhas em termos da sua sociodemografia e dimensão e das 
características dos/as alunos/as e turmas. 

 
• O apoio na elaboração de perfis funcionais e motivacionais.  Os/as Psicólogos e 

Psicólogas podem ainda participar na elaboração de perfis funcionais, em termos 
técnicos e motivacionais, dos elementos da comunidade educativa que componham 
as equipas multidisciplinares a trabalhar em territórios de maior risco e vulnerabilidade 
(equipas estas cujos fatores motivacionais são essenciais para a construção de relações 
de suporte conducentes às mudanças desejadas), incluindo a elaboração do perfil 
dos/as directores/as dos agrupamentos ou escolas não agrupadas integrantes dos 
TEIP4.   

 
 
Posto isto, defendemos a necessidade de dotar os agrupamentos ou escolas não agrupadas 
integrantes dos TEIP4 com os recursos técnicos qualificados e especializados para a educação 
inclusiva, nomeadamente no que aos/às Psicólogos/as diz respeito. Salientamos que o rácio 
de Psicólogos/as por aluno/a deve ser mais baixo sempre que o trabalho inclua alunos com 
necessidades educativas específicas e/ou situações de risco e vulnerabilidade, como é o caso 
das TEIP4.  É imperativo que sejam consideradas não apenas necessidades de intervenção para 
a recuperação, mas também a prevenção e a promoção da Saúde Psicológica, do bem-estar, 
do sucesso educativo e da inclusão. Para além disso, sublinhamos que o papel dos profissionais 
da Psicologia, indissociável dos contextos promotores de uma educação de qualidade e 
preponderante na abordagem à complexidade e especificidades que caracterizam os territórios 
económica e socialmente desfavorecidos e a sua população, não se coaduna com a interrupção 
da necessidade ou presença de Psicólogos/as, mas sim com a permanência e continuidade da 
sua actuação, para que se possam observar os efeitos desejados nas acções e medidas acima 
mencionadas.  
 
Por fim, reforçamos a nossa disponibilidade para continuar a colaborar na definição, 
implementação e avaliação de iniciativas para a educação inclusiva, nomeadamente no que 
concerne ao papel dos Psicólogos e Psicólogas neste âmbito, bem como a contribuir para a 
reflexão acerca dos fundamentos e práticas que sustentam estas matérias. 
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