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PSICÓLOG@S PEL@S PSICÓLOG@S é um projeto para a Ordem dos
Psicólogos Portugueses (OPP) nascido da iniciativa de profissionais das
diferentes áreas, gerações e geografias da Psicologia em Portugal
O meu nome é Sónia Rodrigues e aceitei ser
candidata a Bastonária da Ordem dos
Psicólogos Portugueses pela Lista A,
Psicólo@s Pel@s Psicólog@s, porque acredito
que a Ordem precisa de mudar para ir mais
longe. O facto de tantos colegas não se
identificarem nem se sentirem representados
pela atual Direção Nacional e de não
considerarem que o seu trabalho esteja a ser
devidamente valorizado pela sociedade
foram a base da minha motivação para
assumir esta responsabilidade.
Sou psicóloga e mulher, como mais de 84%
de nós. Amo a minha profissão. Quero trazer
para a OPP uma visão diferente, uma
mudança de paradigma que faça com que a
Ordem passe a representar verdadeiramente
todos os seus membros. Comprometo-me a
lutar para que o papel d@ Psicólog@ na
sociedade se alargue e se veja
verdadeiramente reconhecido nas suas
múltiplas áreas de intervenção.
Não estou sozinha nesta missão.
Compete-me liderar uma equipa diversa e
representativa (incluindo profissionais com
diferentes formações, especialidades e que

exercem funções em distintos campos da
Psicologia, oriundos de todo o país e
atravessando todas as gerações de
psicólog@s), com experiência do terreno e
conhecimento interno da OPP, extremamente
motivada e empenhada, com vontade de
inovar e criatividade para o fazer, dialogante,
aberta e que sabe ouvir os seus pares.
Se te revês nesta forma diferente de encarar o
que deve ser a nossa Ordem, junta-te a nós e
abraça esta alternativa. Vota Lista A para
mudar e ir mais longe. É tempo de sermos
Psicólog@s Pel@s Psicólog@s. A 27 de
Novembro contamos com a tua vontade em
fazer diferente, em fazer melhor.

Visite o nosso site!

Para conhecer a equipa,
as propostas,
as notícias,

www.psis-pelos-psis.pt

VOTA LISTA A
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Durante o primeiro debate, fomos acusados de várias mentiras,
neste vídeo apresentamos os factos que apoiam as nossas afirmações!

O bastonário diz que a nossa medida de redução de 30% do ordenado do bastonário apenas resultaria na descida
de 30 mil euros, desvalorizando o valor, bem como a medida da nossa candidatura.
No entanto, a verdade é que esta medida, além da redução automática dos restantes vencimentos indexados
ao do bastonário, representaria numa redução de mais de 108 mil euros por ano da despesa da Ordem!

Programa

O que pretendemos
dispõe-se em
6 Eixos

Pode consultar
todo o programa
e as medidas concretas
de cada eixo aqui:

EIXO 1

EIXO 4

Grande parte das interações entre @s Psicólog@s e a sua
Ordem são realizadas de forma indireta, via telefone ou
através da área reservada do site da OPP.
Queremos uma Ordem muito mais próxima de tod@s @s
Psicólog@s, desde a sua Bastonária aos restantes membros
dos órgãos nacionais e às diferentes Delegações Regionais.

Defender os interesses da profissão e das pessoas que
recorrem aos nossos serviços passa, também, por assegurar
as melhores condições às/aos psicólog@s para exercerem as
suas funções.

APROXIMAÇÃO DA ORDEM A TOD@S
@S PSICÓLOG@S

EIXO 2

SOLIDARIEDADE E EQUIDADE ENTRE
@S PSICÓLOG@
www.psis-pelos-psis.pt

Uma Ordem mais solidária e com maior equidade implica
uma adequação às necessidades dos seus membros e às
exigências da prática e da realidade concreta de cada um/a.

EIXO 3

ABERTURA, TRANSPARÊNCIA E EXIGÊNCIA
A transparência, o diálogo e a abertura, a par do rigor e da
isenção, devem caracterizar o funcionamento da Ordem em
toda a sua atuação.

BEM-ESTAR E PROGRESSÃO D@S
PSICÓLOG@S

EIXO 5

VALORIZAÇÃO DO PAPEL D@ PSICÓLOG@ NA
SOCIEDADE
A contribuição que, enquanto Psicólog@s, oferecemos
à
sociedade em que vivemos é inegável, mas é importante que
ela seja cada vez mais abrangente e efetiva.

EIXO 6

APOIO À/AO PSICÓLOG@ JÚNIOR
Dignificar o estágio profissional e assegurar critérios de
exigência no acesso à profissão implica apoiar @s nov@s
colegas neste processo.

VOTA LISTA A

