
 

 

 

Caros colegas, 

Membros Efectivos da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

 

Não é com agrado que utilizo um meio de comunicação social para abordar um assunto 

originado na nossa ordem profissional. Aprendi ainda em criança que os assuntos de família se 

tratam em, e na minha vida profissional sempre optei por tratar no âmbito profissional os 

assuntos de âmbito profissional. Contudo, considerou o Conselho Jurisdicional da OPP que, 

sendo eu figura pública deviam os assuntos de disciplina que a mim dizem respeito ser dados a 

conhecer na comunicação social. E assim sendo, e porque considero injusta, não ética e não 

profissional, e nalguns casos até criminosa, a atitude que alguns elementos com funções 

importantes na OPP têm tido para comigo nos últimos três anos, e porque todos nós temos o 

direito de defesa usando o mesmo veículo de informação, e após reunir com o Senhor 

Bastonário e de o informar dos conteúdos aqui apresentados, faço-o agora também a todos os 

colegas. 

Acompanhei com bastante discrição a ausência de resposta por parte da OPP quando em 2011 

solicitei o reconhecimento do estatuto de entidade acolhedora de estagiários (remunerados), 

situação que colocou em causa o bom nome da instituição que dirijo e levou a que mais de 

uma dezena de colegas se deparassem com a necessidade de procurarem local de estágio 

noutras instituições, nalguns casos sem direito a remuneração (naturalmente tenho em minha 

posse documentos que provam a atitude discriminatória que estou a afirmar); 

Acompanhei com bastante discrição as repetidas atitudes difamatórias proferidas contra mim 

por colegas formadores nos cursos de deontologia promovidos pela OPP, atitudes difamatórias 

e de maledicência que levaram mesmo alguns colegas a apresentar contra esses formadores 

queixa no DIAP – Departamento de Investigação e Acção Penal (naturalmente tenho em minha 

posse documentos que provam o que estou a afirmar); 

Acompanhei com bastante discrição a condenação pública por parte do Conselho de 

Jurisdicional da OPP, na sequência de eu ter proferido opiniões com as quais alguns senhores 

não concordam, opiniões das quais nem sou o autor, pois que ao longo dos anos foram 

também afirmadas e publicadas por colegas a nível internacional (naturalmente tenho em 

minha posse documentos que provam o que estou a afirmar); 

Acompanhei com bastante discrição o facto de me terem sugerido a saída de Portugal por 

referir investigação científica de origem estrangeira, no caso norte-americana, publicada em 

revistas científicas indexadas (poderá consultar a gravação áudio da audiência ocorrida em 

Dezembro de 2013 nas instalações da OPP em Lisboa); 



Acompanhei com bastante discrição a acusação com pena de suspensão por alegadamente eu 

ter realizado procedimentos que nunca realizei, e após ter informado o Conselho jurisdicional 

da OPP quais as motivações das pessoas que me acusavam. Por razões que não entendo, o 

Conselho Jurisdicional ignorou as minhas palavras e condenou-me (tenho gravações vídeo de 

consultas por mim realizadas, gravações naturalmente autorizadas, da altura em que as 

mesmas acusações aconteceram, que provam que a minha forma de trabalhar é contrária aos 

procedimentos de que me acusam e na base da qual o Conselho Jurisdicional me condenou);  

Tudo isto acompanhei com bastante discrição, apesar de trabalhar em televisão, rádio e 

imprensa escrita e por isso me ser muito fácil uma outra atitude. Mas considero que o 

comportamento de pessoas que representam a OPP não deve ser confundido com a própria 

OPP, e muito menos com a classe de psicólogos de uma forma geral, e por isso mantive a 

máxima discrição mesmo quando jornalistas me contactaram para me pronunciar 

(naturalmente tenho em minha posse documentos que provam esse contacto que estou a 

afirmar); 

MAS não posso, não devo, nem quero manter o silêncio, nem a isso estou obrigado segundo o 

código de ética da OPP que me permite ultrapassar o silêncio com o objectivo de me defender, 

a mim e ao meu bom nome, no momento em que o Conselho Jurisdicional da OPP se permite 

sobre mim realizar diagnósticos médicos sem para isso terem informação, numa atitude 

difamatória e caluniosa que apenas resulta da incapacidade dos próprios em interpretar um 

simples texto publicado numa revista de comunicação social. Quando uma senhora jornalista 

me pergunta se depois de tantos anos a trabalhar e a falar sobre sexualidade já teria 

ultrapassado todos os tabus sexuais, respondi-lhe que não, que ainda tenho tabus, e dei-lhe o 

exemplo de que não seria capaz de praticar sexo com animais, o que naturalmente surge no 

contexto da entrevista que estávamos a realizar. Este texto, interpretado ao contrário, foi 

usado para me atribuírem o diagnóstico médico de zoofilia e bestialidade, inclusive com 

referência ao DSM-IV-R, numa atitude que mais lembra alunos da licenciatura que escutam 

pela primeira vez aulas de psicopatologia. 

Considero que alguns colegas a desempenharem importantes funções na OPP ultrapassaram 

as boas práticas profissionais, a ética e mesmo se permitiram comportamentos que 

constituem crime, pelo que em defesa do meu bom nome e pela dignidade da classe 

profissional que a OPP representa não posso continuar em silêncio.  

Nos anos 80’s, quando estudante de Psicologia e presidente da Associação de Estudantes da 

faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, e também 

naquela altura como membro da Direcção da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia 

tive o prazer de ocupar muitas das minhas horas em reuniões onde se lutava pela existência de 

uma Ordem de Psicólogos. Mais tarde, já como profissional, ocupei muitas das minhas horas 

na mesma luta, por exemplo reunindo com todos os grupos parlamentares e o com o então 

Presidente da Assembleia da Republica Senhor Dr. Mota Amaral.  

Penso que é pública a minha defesa permanente da importância de uma ordem profissional 

que dignifique a classe e defenda as boas práticas profissionais. Entendo e aceito que nem 

todos os colegas tenham exactamente a mesma opinião que eu em vários assuntos da 

Psicologia e da profissão, como o também acontece da minha parte em relação às práticas de 



muitos colegas. Estou consciente que a Ordem dos Psicólogos Portugueses ainda é bastante 

jovem, e naturalmente mostra as dificuldades de qualquer instituição que só agora dá os 

primeiros passos.  

Mas se queremos que valha a pena a existência de uma ordem profissional de psicólogos, 

então não podemos confundir o carácter jovem da OPP com atitudes rebeldes de colegas 

profissionalmente imaturos e por isso pouco preparados para desempenham aquelas funções, 

e muito em particular no que respeita ao Conselho Jurisdicional.  

 

Com as melhores saudações psicológicas, 

 

Joaquim Maria Quintino Aires 

Membro Efectivo da OPP nº 9042 

 

 


