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ORDEM DOS PSICOLOGOS UIT PORTUGAL (OPP)

Telmo Mourinho Baptista, OPP president

President of European Federation of Psychologists Associations (EFPA) 

Wat was er voor de “ordem” ?

• Een beroep zonder vertegenwoordiging 

• ongeorganiseerd, 

• Niet bij machte om tussen te komen als groep 

• Zonder invloed
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De geboorte van de OPP

• Vereniging Pro-Ordem dos psicologos (APOP) 2001

• Jaren van inspanning in het Portugees Parlement

• Wet n° 57/2008, van 4 september, schrijft statuut van de OPP

• Herziening van de statuten, bij wet Loi n° 138/2015 van 7 september, 
conform de wet n° 2/2013 van 10 januari die het juridisch kader 
vastlegt voor de organisatie en de werking van de 
beroepsverenigingen

Betekenis van een beroepsorde

• Professionele overheidsinstantie, 

• Delegatie van staatsmacht 

• Autoregulering van beroepsbeoefenaars binnen bepaalde grenzen
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FUNCTIES VAN DE ORDE (1)

A. Belangenverdediging van gebruikers van dienstverlening;

B. Vertegenwoordiging en belangenverdediding van de algemene
belangen van de beroepsbeoefenaars;

C. Reglementering van de toegang en de uitoefening van het beroep;

D. Subsidiëring, uitsluitend voor de beroepstitel en de titels van 
beroepsbekwaamheid;

E. Toekenning van prijzen en eretitels;

Les fonctions de l'Ordre (2)

F. Registratie(hernieuwing) van haar “leden”;

G. Uitoefening van het tuchtrecht;

H. Dienstverlening aan “leden” inzake beroepsuitoefening
• informatie

• vorming

I. Samenwerking met andere overheidsinstellingen voor zaken van 
algemeen nut, gelinkt aan het beroep van psycholoog;
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Les fonctions de l'Ordre (3)

J. Participatie in de uitwerking van wetten m.b.t. de toegang en 
uitoefening van het beroep

K. Participatie in de officiële accreditatieprocedure en in de beoordeling
van opleidingen die toegang verlenen tot het beroep;

l. Erkenning van verworven beroepsbekwaamheid, op grond van de 
wet, het Europese Gemeenschapsrecht en de international conventie ;

M. Andere taken binnen de grenzen van de wet

Uitgezonderd: 

• OPP mag noch syndicale activiteiten uitvoeren, noch deelnemen aan 
discussies omtrent salarissen. 
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Nationale organen van de “Ordem”

• Vergadering van vertegenwoordigers; 

• Het bestuurd;

• De “bastonário”;

• De Nationale Raad;

• De Raad van Toezicht.

Regionale organen van de “Ordem”

a) Regionale raad; 

b) Regionaal bestuur.

• 5 regionale delegaties: Nord, Centre, Sud, Açores e Madeira
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Eerste taken van de OPP

• Instellingscommissie aangesteld door de minister van Gezondheid

• 1 jaar voor de registratie van alle psychologen en voor de 
voorbereiding van de verkiezing

• 15.000 psychologen erkend door een Comité voor technische
evaluatie

• Eerste verkiezingen: 2010

• Aantal erkende psychologen in 2016: 20.000 !

Deontologische code

• Deontologische code erkend in april 2011

• Basis voor klachtenbehandeling



9/05/2016

7

De rol van EFPA en Europsy

• Criteria EuroPsy vertaald in de wet van de OPP
• bachelor en master, 

• met een stage, 

• Gevolgd door een jaar gesuperviseerde stage

• Uitdaging: creatie van een structuur ter coördinatie van de 
beroepsstage  een van de grootste bezorgdheden van de OPP

Gesuperviseerde beroepsstage

• Op basis van Europsy-model (verwerving van competenties)

• Meer dan 5000 beroepsstages

• Toegang tot programma’s ter ondersteuning voor betaalde stages
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Gespecialiseerde college’s(2016)

• 3 specialiteiten:
1. Klinische en gezondheidspsychologie,

2. Schoolpsychologie

3. Arbeids- en organisatiepsychologie

• Verschillende subspecialiteiten

Verschillende subspecialiteiten

1. Psychologische coaching

2. Vroegtijdige interventie

3. Speciale educatieve noden

4. Neuropsychologie

5. Beroepsoriëntering

6. Gemeenschapspsychologie

7. Forensische psychologie

8. Psychologie voor gezondheid op 
het werk

9. Sportpsychologie 

10.Psychothérapie
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Permanente vertegenwoordiging binnen de 
organen

• Nationale Raad van Beroepsordes (CNOP)

• Nationale Gezondheidsraad (CNSM)

• Agentschap voor inspectie en accreditatie van het hoger onderwijs 
(A3ES)

Permanente relaties met:

• Ministerie van gezondheid

• M. van onderwijs

• M. van sociale zaken en werk

• M. van justitie

• M. van binnenlandse zaken

• Portugese parlement

• En met de legermacht en de politie
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Vertegenwoordiging OPP binnen federaties: 

• EFPA – European Federation of Psychologists Associations

• FIAP – Federacion Iberoamaricana de Associaciones de Psicologia

• PSIPLP – Federatie van psychologische verenigingen die Portugees 
spreken ( Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Timor-Leste, 
Guiné-Bissau)

• Frequente contacten met: COP, APA

Participaties in

• Nationale en regionale projecten voor gezondheid 

• Programma’s voor prioritaire gezondheid: diabetes, tabaksverslaving, 
oncologie, luchtwegen, GGZ, cardiovasculaire aandoeningen, 
HIV/SIDA, etc.

• Uitwerking van de wet op de palliatieve zorgen en van de wet op de 
beoordeling van chauffeurs
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36.951 FOLLOWERS
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1.934 HOURS (2015)

20.000 READERS/EDITION
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607 NEWS/YEAR (2015)

55 MILLIONS (READERS/CONTACTS)

1.886M€ - ADVERTISING EQUIVALENT VALUE

Wetgeving voor psychologen in de 
buurlanden
• Frankrijk: « Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des 

diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de 
psychologue » + registre ADELI

• Nederland: bescherming en uitgebreide financiering, maar enkel in de 
klinische sector et op basis van heel rigide regels 

• Duitsland : bescherming en financiering voor “psychologen-
therapeuten”, maar niet voor klinisch psychologen die geen therapeut 
zijn

• Verenigd Koninkrijg: bescherming en uitgebreide financiering
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Andere goede voorbeelden uit Europa
• Landen met échte « Ordes voor psychologen » : 

o Italië

oPortugal

oRoemenië

• Andere landen met een sterke wetgeving:
oOostenrijk

oDenemarken en Zweden

o Spanje

o Ierland

o Ijsland

oNoorwegen en Finland

o Zwitserland

HET BELANG VAN AUTOREGULATIE

• Autoregulatie beschermt
• De gebruikers van psychologische dienstverlening

• De psychologen, 

• Ten voordele van een betere kwaliteitsgarantie.
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Dank u voor jullie aandacht!


