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Assunto: Concretização da abertura de um processo extraordinário de equiparação à carreira
de técnico superior de saúde - ramo psicologia clínica, acessível a todos os psicólogos
clínicos, incluindo os CIT
Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Bloco de Esquerda apresentou, em outubro de 2020, o Projeto de Resolução n.º 745/XIV/2.ª,
onde recomendava ao governo a abertura de um processo extraordinário de equiparação à
carreira de técnico superior de saúde – ramo psicologia clínica, acessível a todos os psicólogos
clínicos, incluindo os CIT.
Esta iniciativa legislativa foi aprovada, apesar do voto contra do Partido Socialista, dando origem
à Resolução da Assembleia da República 206/2021.
Acontece que, praticamente um ano depois, o Governo continua sem retificar uma injustiça que
tem lesado, e continua a lesar, os cerca de 200 Psicólogos Clínicos, com Contrato Individual de
Trabalho (CIT), em instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde de natureza Pública
Empresarial (hospitais, EPE).
Estes profissionais encontram-se numa situação de desigualdade no acesso à carreira de
Técnico Superior de Saúde (TSS), face aos restantes Psicólogos nas mesmas instituições
unicamente devido à diferença do tipo de vínculo contratual de trabalho em funções públicas
(CTFP).
A desigualdade no acesso a carreira especial de TSS, ramo Psicologia Clínica, mantém
alocados estes Psicólogos Clínicos "CIT" há 18 anos, no Regime Geral de Carreira de Técnico
Superior, nas categorias de Técnicos de 2a classe e na categoria de Estagiários, o que gera um
sentimento de discriminação e insatisfação por parte dos trabalhadores. Essa disparidade de
tratamento tem implicações práticas significativas.
Estes profissionais, amplamente diferenciados, detentores das mesmas (ou mais) competências
académicas que os seus colegas, do mesmo (ou maior) grau de especialização, com as
mesmas (ou acrescidas) funções e graus de responsabilidades, tempos de serviço e, por vezes,
a exercer funções na mesma entidade empregadora, auferem uma remuneração que oscila
entre 1101, 93€ e os 1373,12 €, de acordo com a antiga tabela remuneratória e os 1201,48 €, à
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luz da tabela remuneratória única em vigor.
Por contraste, os colegas, integrados na carreira de TSS– área Psicologia Clínica, auferem um
vencimento base de 1623,21 €, à luz do Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de outubro que define o
regime legal da carreira dos técnicos superiores de saúde dos serviços e estabelecimentos do
Ministério da Saúde e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e beneficiam de uma margem
de progressão na carreira francamente mais alargada. Acresce que o grupo de Psicólogos
Clínicos hospitalares “CIT” em apreço já viu reconhecida a sua diferenciação profissional pela
Ordem dos Psicólogos Portugueses, após longo, completo e complexo processo de
reconhecimento do título de Especialista ou mesmo tendo sido concedido reconhecimento de
Especialidades Avançadas, Contudo, este reconhecimento de competências, exigível para o
desempenho da profissão, não tem validade nas instituições de saúde e é apenas válido,
internamente, para a Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Com efeito, ao longo destes anos, estes profissionais têm aguardado a abertura de
procedimento concursal à semelhança do que teve lugar em 2002 que não exclua os CIT à
semelhança do que ocorreu com os concursos seguintes que restringiam a possibilidade de
candidatura aos trabalhadores “em regime de contrato em funções públicas, independentemente
da sua modalidade, nos serviços ou organismos integrados no Serviço Nacional de Saúde”.
A maioria dos Psicólogos Clínicos “CIT” em funções nos hospitais EPE, concorreu ao
Procedimento concursal para admissão a estágio com vista a atribuição do grau de especialista
no ramo de Psicologia Clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, aberto no ano 2018
através do Aviso n.º 12314-A/2018, de 27 agosto 2018).
A admissão ao estágio destes profissionais traduz-se num retrocesso face ao seu percurso
profissional de mais de 15 anos, tanto mais que a supervisão será assegurada por Colegas com
menos anos de trajeto e competências profissionais e que inclusivamente foram orientados
pelos psicólogos clínicos cuja tutoria irão assegurar e implicará o abandono das funções nas
instituições hospitalares onde exercem funções desmembrando as equipas na qual estão
colocados.
Perante esta realidade que se mantém inalterada desde a aprovação da iniciativa legislativa do
Bloco de Esquerda, entendemos que é urgente a abertura de processo extraordinário de
equiparação à Carreira de Técnico Superior de Saúde – ramo Psicologia Clínica, acessível a
todos os Psicólogos Clínicos, incluindo os “CIT” com a consequente equiparação em termos de
carreira e remuneração, cumprindo assim com o que foi aprovado na Assembleia da República
e corrigindo esta injustiça.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:
1. Tem o Ministério da Saúde intenções de proceder à abertura do processo extraordinário
previsto no Projeto de Resolução n.º 745/XIV/2.ª?
2. Reconhece o Governo a injustiça de que são alvo estes cerca de 200 Psicólogos Clínicos?
3. Quais os motivos para não concretizar o concurso e corrigir esta situação de uma vez por
todas?

Palácio de São Bento, 11 de outubro de 2021
Deputado(a)s
MOISÉS FERREIRA(BE)
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