
 
 

 

 

 

Anexo I 

Tabela de Análise de Conteúdo 



 
 

 

 

Tabela de análise de conteúdo das notícias do JORNAL PÚBLICO 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

1 Jornal Público 
(07/01/2007) 
“Violador 
português é branco, 
estudou pouco e 
não tem remorsos” 
por Agência Lusa. 

- Psicóloga A psicóloga Maria Francisca 
Rebocho Lopes elaborou 
uma investigação sobre o 
perfil do violador português 
de adultos.  

Investigação 

2 Jornal Público 
(14/01/2007) 
“Um em cada 10 
portugueses não 
tem garantidos os 
nutrientes 
essenciais” por 
Agência Lusa. 

- Psicologia Anúncio de um colóquio 
sobre áreas do 
desenvolvimento cognitivo 
em que vão estar presentes 
profissionais da área da 
psicologia. 

Anúncio 

3 Jornal Público 
(23/01/2007) 
“Rapariga que saiu 
da selva 
Cambodjana 
permanece um 
mistério” 

- Psicólogo Apareceu uma rapariga na 
selva que julgam ter vivido 
20 anos lá sozinha, um 
psicólogo irá avalia-la. 

Avaliação 

4 Jornal Público 
25/01/2007 
“Espanha vai 
adaptar tamanhos 
de roupa à mulher 
real” por Catarina 
Gomes. 

- Psicólogo Opinião de um psicólogo, 
Osvaldo Santos, que 
participou num estudo 
nacional sobre prevalência 
do excesso de peso, sobre 
uma medida que o governo 
espanhol tomou para trazer 
realismo aos números de 
roupa. 

Opinião  

5 Jornal Público 
26/01/2007 
“Luis Gomes 
decidiu entregar 
criança às 
autoridades” por 
agência Lusa. 

- Psicólogo Tribunal convocou vários 
especialistas, entre os quais, 
um psicólogo, para 
avaliarem e estudarem qual 
a melhor forma de entregar 
a criança ao pai biológico. 

Avaliação 

6 Jornal Público 
(01/02/2007) 
“Por cada cigarro 
que se fuma 
perdem-se 11 
minutos de vida” 
por Andrea Cunha 

- Psicologia Noticia sobre a existência de 
novos medicamentos para 
fazer regredir doenças como 
aterosclerose. Psicologia 
surge como expressão “isso 
é uma interessante 
psicologia” ou seja “isso é 

Expressão 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

Freitas um modo de ver as coisas”. 

7 Jornal Público 
(01/02/2007) 
“Aborto: 
movimento pelo 
Norte pela Vida 
apresenta provas 
de que vale a pena 
dizer não” por 
Agência Lusa. 

- Psicóloga Psicóloga Graça Fonseca, 
referiu que a associação em 
que trabalha consegue dar 
apoio a todas as mães que 
se encontram a braços com 
gravidezes não planeadas. 

Opinião  

8 Jornal Público 
(15/02/2007)  
“Consumo de 
antidepressivos 
estagna, mas 
médicos dizem que 
a depressão não 
diminuiu”, por 
Catarina Gomes. 

- Psicologia Opinião de um professor de 
psicofarmacologia da 
Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Coimbra 
sobre o abrandamento da 
venda de antidepressivos. 

Faculdade/Curso 

9 Jornal Público 
(19/02/2007) 
“Cientistas 
desenvolvem 
ciberterapia para 
tratar traumas de 
guerra” por AFP. 

- Psicólogo Psicólogos norte-
americanos criaram um 
programa de realidade 
virtual que permite aos 
soldados resolver traumas 
de guerra. 

Terapia 

10 Jornal Público 
(20/02/2007) 
“Ver demasiada 
televisão aumenta 
o riso de obesidade, 
miopia, autismo…” 
por Andreia 
Sanches. 

- Psicólogo Estudo na área da psicologia 
que relaciona o consumo 
excessivo de televisão com 
o aumento do riso de 
miopia, obesidade, 
diabetes, puberdade 
precoce e autismo.  

Investigação 

11 Jornal Público 
(28/02/2007) 
“Alunos querem 
Universidade 
Independente 
gerida por 
comissão”, por 
Lusa. 

- Psicologia Questões sobre a 
Universidade Independente. 
Referência à licenciatura em 
Psicologia existente nessa 
Universidade. 

Faculdade/Curso 

12 Jornal Público 
(01/03/2007) 
“Associação do 
ensino privado 
disponível para 
mediar crise na 
independente” por 

- Psicologia Questões sobre a 
Universidade Independente. 
Referencia à licenciatura em 
Psicologia existente nessa 
Universidade. 

Faculdade/Curso 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

Agência Lusa 
 

13 Jornal Público 
(02/03/2007) 
“Escritor Alface 
vítima de AVC 
durante 
homenagem na 
Culturgest” por 
Adelino Gomes. 

- Psicologia Notícia sobre o falecimento 
do escritor, que frequentou 
o curso de psicologia, sem o 
ter terminado. 

Profissão 

14 Jornal Público 
(06/03/2007) 
“Ministério da 
Educação investe 
1,8 milhões em sete 
escolas para 
diminuir 
abandono” por 
Agência Lusa. 

- Psicólogo Para diminuir o abandono 
escolar, as escolas investem 
em equipas constituídas, 
entre outros técnicos, por 
psicólogos. 

Equipa 

15 Jornal Público 
(08/03/2007) 
“Fernando Santos 
desconfia da crise 
do Paris Saint-
Germain” por 
Agência Lusa. 

- Psicologia Treinador de futebol refere 
que a psicologia é uma 
parte integrante do futebol, 
tão importante como o 
bem-estar físico. 

Expressão 

16 Jornal Público 
(11/03/2007) 
“Médicos pelo 
“sim” querem 
equipas formadas 
para IVG nos 
hospitais e centros 
de saúde” por 
Joana Ferreira da 
Costa. 

- Psicóloga Opinião da psicóloga Cecília 
Costa sobre a formação dos 
técnicos que vão estar 
ligados ao IVG. 

Opinião  

17 Jornal Público 
(14/03/2007) 
“Pais do bebé de 
Valongo notificados 
para comparecer 
em tribunal em 20 
minutos”, por 
Agência Lusa. 
 

- Psicóloga Referência a um caso em 
tribunal que é 
acompanhado por uma 
psicóloga. 

Acompanhamento 
psicológico 

18 Jornal Público 
(16/03/2007) 
“Viseu: presidente 
do Instituto da 

- Psicóloga Referência a um caso em 
tribunal que é 
acompanhado por uma 
psicóloga. 

Acompanhamento 
psicológico 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

Segurança Social diz 
que bebé foi 
entregue ao avó e 
está bem”, por 
Agência Lusa. 
 

19 Jornal Público 
(20/03/2007) 
“Reitor da 
Independente diz 
ter sido expulso 
sem documento 
judicial válido” por 
Agência Lusa. 

- Psicologia Noticia sobre o reitor da 
Universidade Independente 
e referência às licenciaturas 
dessa universidade, entre as 
quais, a de Psicologia. 

Faculdade/Curso 

20 Jornal Público 
(29/03/2007) 
“Primeiro site sobre 
oncologia 
pediátrica já está 
online” por Agência 
Lusa. 

- Psicóloga Opinião de uma psicóloga, 
Adriana Campos, que é mãe 
de uma criança vítima de 
cancro e que colabora com 
o site. Este site pretende ser 
uma fonte de informação e 
de apoio para pais de 
crianças vítimas de cancro. 

Opinião 

21 Jornal Público 
(11/04/2007) 
“Universidades 
privadas dão 
condições especiais 
aos alunos da 
Independente”, por 
Agência Lusa. 
 

- Psicologia Referência ao Instituto de 
Psicologia Aplicada (ISPA), 
no sentido em que não 
criou condições especiais 
para os alunos da 
Universidade Independente. 

Faculdade/Curso 

22 Jornal Público 
(15/04/2007) 
“Surdos 
portugueses vão ter 
dicionário gestual 
multilingue 
disponível na 
internet” por 
Natália Faria. 

- Psicologia Notícia sobre a criação de 
um dicionário multilingue 
para surdos, em que a parte 
portuguesa está a cargo de 
uma equipa de 
investigadores, formadores 
e alunos surdos da 
Universidade do Porto. 

Investigação 

23 Jornal Público 
(17/04/2007) 
“Português 
condenado por 
pedofilia na Letónia 
terá recusado 
cumprir pena em 
Portugal”, por 
Agência Lusa. 

- Psicólogo Psicólogo que trabalha num 
centro de apoio à infância 
em Riga (Letónia) conseguiu 
que os menores revelassem 
o caso de violação.  

Psicólogo ajudou a 
descobrir crime de 
pedofilia. 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

24 Jornal Público 
(18/04/2007) 
“Virginia Tech: 
atirador tinha sido 
internado num 
hospital 
psiquiátrico em 
2005” por Agências. 

- Psicólogo Notícia sobre o estudante 
que matou 32 pessoas na 
Universidade de Virgínia. 
Refere-se que o estudante 
tinha tido consultas com 
psicólogo.  

Acompanhamento 
psicológico 

25 Jornal Público 
(20/04/2007) 
“Governo vai 
actualizar legislação 
sobre protecção de 
menores” por Lusa. 
 

- Psicologia Referência a um seminário 
sobre "Direito das Crianças 
e dos Jovens", que decorreu 
no Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) e no 
Instituto de Psicologia 
Aplicada (ISPA). 

Anúncio  

26 Jornal Público 
(30/04/2007) 
“Sic lança rubrica 
de reportagem e 
entrevista no Jornal 
da Noite” por Lusa. 

- Psicólogo Referência à rubrica “Livro 
de Recomendações”no qual 
a jornalista Raquel Marinho 
e o psicólogo Eduardo Sá 
criam a oportunidade para 
pais e filhos falarem de 
vários temas. 

 

27 Jornal Público 
(02/05/2007) 
“Automóvel 
ecológico criado na 
Universidade de 
Coimbra participa 
em corrida em 
França”, por Lusa. 
 

- Psicologia Um dos pilotos do carro vai 
ser uma estudante do curso 
de psicologia. Escolhida pela 
sua destreza a conduzir e 
baixo peso. 

Profissão 

28 Jornal Público 
(08/05/2007) 
“PJ segue pista de 
rapto para adopção 
de criança” por 
Idálio Revez. 

- Psicólogo Opinião do psicólogo Luís 
Villas-Boas, sobre o caso do 
desaparecimento de uma 
criança inglesa. 

Opinião  

29 Jornal Público 
(18/05/2007) 
“Segunda 
plataforma do 
Estado do Mundo 
começa hoje” por 
Maria José Oliveira 
 

- Psicologia Referencia a uma exposição 
de obras de arte da 
Gulbenkian que irão estar 
expostas, entre outros 
locais, no ISPA. 

Faculdade/Curso 

30 Jornal Público 
(19/05/2007) 
“Violência de 
colegas obriga 

- Psicologia A notícia refere-se a uma 
criança que sofre de cancro 
e que é vitima de “bullying” 
na escola, a sua 

Acompanhamento 
psicológico 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

criança com cancro 
a deixar a escola”, 
por Ana Cristina 
Pereira. 

pedopsiquiatra recomenda 
uma mudança de turma e 
uma intervenção do 
Gabinete de Psicologia da 
Escola. 

31 Jornal Público 
(24/05/2007) 
“DREN propõe 
mandar professores 
a casa de criança de 
Rio Tinto vítima de 
bullying”, por Ana 
Cristina Pereira. 
 

- Psicologia A notícia refere-se a uma 
criança que sofre de cancro 
e que é vitima de “bullying” 
na escola, refere-se 
novamente à sua 
pedopsiquiatra que tinha 
recomendado uma 
mudança de turma e uma 
intervenção do Gabinete de 
Psicologia da Escola. 

Acompanhamento 
psicológico 

32 Jornal Público 
(24/05/2007) 
“Hospital do 
Barreiro quer 
retirar doente em 
coma há seis anos” 
por Lusa. 
 

- Psicólogo A noticia relata o caso de 
um senhora que se encontra 
em coma, e o hospital pediu 
à família para a levar para 
casa, e pagar o 
internamento relativo a 6 
anos. O marido dela critica o 
hospital, afirmando que não 
tem local para ter a esposa 
e também o critica por ter 
pedido apoio psicológico 
para a sua filha, mas o 
hospital ter recusado, 
afirmando que não havia 
psicólogo disponível. 

Acompanhamento 
psicológico 

33 Jornal Público 
(25/05/2007) 
“Cada vez mais 
menores fogem na 
sequência de 
contactos feitos na 
Net”, por Andreia 
Sanches. 

- Psicóloga Opinião da psicóloga 
Alexandra Simões que 
coordena a linha SOS 
Criança Desaparecida, 
afirmando que o numero de 
crianças que fogem na 
sequencia de contactos 
feitos na internet está a 
aumentar. 

Opinião  

34 Jornal Público 
(25/05/2007) 
“Ministério retira 
reconhecimento de 
interesse público à 
Universidade 
Internacional”, por 
Lusa. 

- Psicologia Notícia sobre o fecho da 
Universidade Internacional 
por despacho do Ministério. 

Faculdade/Curso 

35 Jornal Público 
(26/07/2007) 

- Psicologia Notícia sobre o fecho da 
Universidade Internacional 

Faculdade/Curso 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

“Internacional: 
Alunos da Figueira 
da Foz preocupados 
com decisão do 
ministério” por 
Lusa. 
 

por despacho do Ministério. 
Opinião da associação de 
estudantes. 

36 Jornal Público 
(31/05/2007) 
“Hospital Garcia de 
Orta inaugura 
espaço dedicado a 
crianças com 
doenças 
neurológicas” por 
Lusa. 

- Psicologia Notícia sobre um espaço 
dedicado a crianças com 
doenças neurológicas, que 
tem vários tipos de 
consultas, entre as quais, de 
psicologia. 

Acompanhamento 
psicológico 

37 Jornal Público 
(04/06/2007) 
“Relatórios médicos 
de ex-cabo da GNR 
acusado de 
assassinato em 
série dividem 
técnicos” por Lusa. 

- Psicólogo 
- Psicóloga 

Notícia sobre o julgamento 
de um cabo da GNR, em que 
as opiniões de dois 
psicólogos divergem. 
Segundo o psicólogo Carlos 
Fernandes os testes 
psicológicos usados não têm 
validade científica. 
Enquanto a psicóloga Isabel 
Batista afirma que têm 
validade científica e que 
estão aferidos para a 
população portuguesa. 

Opinião 

38 Jornal Público 
(06/06/2007) 
“Suspeito de triplo 
homicídio vai ser 
sujeito a nova 
avaliação 
psiquiátrica”, por 
Lusa, Graça Barbosa 
Ribeiro. 

- Psicólogo Notícia sobre o julgamento 
de um cabo da GNR, 
referindo que o psicólogo 
Carlos Fernandes tina 
contestado o relatório 
médico. 
  

Avaliação 

39 Jornal Público 
(06/06/2007) 
“Julgamento do 
“serial killer” de 
Santa Comba Dão 
prossegue hoje”, 
por Lusa. 

- Psicólogo Notícia sobre o julgamento 
do cabo da GNR, que refere 
que o relatório médico foi 
contestado por um 
psicólogo e professor 
universitário, Carlos 
Fernandes, e por um 
psiquiatra, Marques Pinto, 
que estão no julgamento 
como consultores técnicos. 

Avaliação 

40 Jornal Público - Psicologia Notícia refere-se a uma Serviços de 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

(06/06/2007) 
“Seia: pais de 
alunos da Escola EB, 
2/3 reclamam 
serviço de 
psicologia”, por 
Lusa. 

- Psicólogo escola que está sem serviço 
de psicologia porque o 
psicólogo que lá trabalhava 
foi transferido para outro 
serviço. 

psicologia na escola. 

41 Jornal Público 
(14/06/2007) 
“Dezasseis por 
cento dos 
portugueses com 
mais de 18 anos 
dizem sofrer de dor 
crónica”, por 
Bárbara Simões. 

- Psicólogo Notícia sobre um estudo 
epidemiológico sobre dor 
crónica. Refere também que 
nas unidades de dor foi 
prevista a presença diária 
de um psicólogo clínico ou 
psiquiatra, mas que isso não 
está a ser cumprido. 
 

Equipas 

42 Jornal Público 
(16/06/2007) 
“Universidade 
Internacional 
avança com acção 
judicial para anular 
despachos da 
tutela” por Lusa. 

- Psicologia Noticia sobre o despacho 
em que foi mandada 
encerrar a Universidade 
Internacional. Refere que 
neste dia foram entregues 
diplomas a alunos dos 
vários cursos, entre os 
quais, o de Psicologia. 

Faculdade/Curso 

43 Jornal Público 
(17/06/2007) 
“Em tempo de 
exames, ter 
cuidado com o 
cérebro começa à 
mesa das refeições” 
Por Clara Viana 

- Psicóloga Notícia sobre a importância 
da alimentação na memória 
e concentração. Opinião da 
psicóloga clínica e 
vocacional, Teresa Martins 
sobre o “ambiente 
favorável” ao estudo. 

Opinião  

44 Jornal Público 
(21/06/2007) 
“IVG: 
regulamentação da 
lei ignora algumas 
recomendações de 
Cavaco Silva” por 
Lusa. 

- Psicólogo Notícia sobre a 
regulamentação da IVG, em 
que é referido que durante 
o período de reflexão da 
mulher (que não deve ser 
inferior a três dias a contar 
da data da primeira 
consulta), deve ser 
disponibilizado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou assistente 
social, caso a grávida o 
solicite. 

Acompanhamento 
psicológico 

45 Jornal Público 
(25/06/2007) 
“Doping desportivo 
pode começar aos 

- Psicologia 
- Psicóloga 

Resultados de uma 
investigação na área da 
psicologia do desporto, 
sobre o doping. 

Opinião  
 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

11 anos de idade” 
por Duarte 
Ladeiras. 

46 Jornal Público 
(06/07/2007) 
“Três hospitais já 
praticam 
interrupção 
voluntária da 
gravidez a pedido 
da mulher” por 
Lusa. 

- Psicólogo Notícia sobre alguns 
hospitais que vão praticar a 
IVG, antes da lei entrar em 
vigor. Durante o período de 
reflexão da mulher (que não 
deve ser inferior a três dias 
a contar da data da primeira 
consulta), deve ser 
disponibilizado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou assistente 
social, caso a grávida o 
solicite. 

Acompanhamento 
psicológico 

47 Jornal Público 
(09/07/2007) 
“Doze hospitais do 
norte começam 
hoje a realizar 
interrupções 
voluntárias da 
gravidez” por Lusa. 

- Psicólogo Notícia sobre os hospitais 
que vão praticar a IVG. 
Durante o período de 
reflexão da mulher (que não 
deve ser inferior a três dias 
a contar da data da primeira 
consulta), deve ser 
disponibilizado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou assistente 
social, caso a grávida o 
solicite. 

Acompanhamento 
psicológico 

48 Jornal Público 
(11/07/2007) 
“Governo assina 
protocolos com 
universidades para 
criar acções de 
formação parental” 
por Lusa. 

- Psicologia 
 

O Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade assinou 
protocolos com cinco 
instituições de ensino 
superior para o 
desenvolvimento, até 2009, 
de acções de formação 
parental que ajudem as 
famílias a evitar situações 
de risco no cuidado às 
crianças. 
O acordo foi firmado com a 
Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico do 
Porto, Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade 
de Coimbra, Instituto de 
Estudos da Criança da 
Universidade do Minho, 
Faculdade de Psicologia e de 

Faculdade/Curso 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

Ciências da Educação da 
Universidade do Porto e 
Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade 
Técnica de Lisboa. 

49 Jornal Público 
(14/07/2007) 
“Director-geral da 
saúde garante que 
haverá "rede muito 
vasta" de unidades 
para IVG” por Lusa. 

- Psicólogo Referencia a que durante o 
período de reflexão da 
mulher (que não deve ser 
inferior a três dias a contar 
da data da primeira 
consulta), deve ser 
disponibilizado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou assistente 
social, caso a grávida o 
solicite. Obrigatória é a 
marcação de uma consulta 
de saúde reprodutiva ou 
planeamento familiar no 
prazo máximo de 15 dias 
após a IVG. 

Acompanhamento 
psicológico 

50 Jornal Público 
(15/07/2007) 
“Regulamentação 
da lei que 
despenaliza aborto 
entra hoje em 
vigor” por Lusa. 

- Psicólogo Referencia a que durante o 
período de reflexão da 
mulher (que não deve ser 
inferior a três dias a contar 
da data da primeira 
consulta), deve ser 
disponibilizado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou assistente 
social, caso a grávida o 
solicite.  

Acompanhamento 
psicológico 

51 Jornal Público 
(16/07/2007) 
“IVG vai custar ao 
Estado pelo menos 
5,8 milhões de 
euros por ano” por 
Lusa. 

- Psicólogo Referência a que durante o 
período de reflexão da 
mulher (que não deve ser 
inferior a três dias a contar 
da data da primeira 
consulta), deve ser 
disponibilizado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou assistente 
social, caso a grávida o 
solicite. 

Acompanhamento 
psicológico 

52 Jornal Público 
(18/07/2007) 
“Homem que 
matou ex-
namorada 
condenado a 20 

- Psicologia Notícia sobre a condenação 
de um homem por 
homicídio, em que a vítima 
era proprietária de um 
centro de psicologia. 

Profissão 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

anos de prisão” 

53 Jornal Público 
(21/07/2007) 
“Homicídios de três 
jovens em Santa 
Comba Dão 
recriados em 
romance” por Lusa. 

- Psicologia 
 

Noticia sobre um livro que 
foi escrito sobre os 
homicídios de três jovens 
em Santa Comba Dão, 
alegadamente por um ex-
cabo da GNR. É referido que 
O livro foi escrito em seis 
meses e, segundo explicou 
Manuel da Silva Ramos, 
houve uma grande 
preocupação em “ver a 
psicologia do criminoso, das 
vítimas e a reacção de uma 
cidade” 

Expressão 

54 Jornal Público 
(02/08/2007) 
“Polícia belga 
investiga 
desaparecimento 
de Maddie 
McCann”, por AFP. 

- Psicóloga Referência ao 
desaparecimento de 
Maddie McCann. Uma 
psicóloga afirma ter visto a 
menina acompanhada de 
um homem e uma mulher. 

Profissão  

55 Jornal Público 
(07/08/2007) 
“Formação de pais 
pode ser 
alternativa à 
retirada das 
crianças das 
famílias para lares” 
por Andreia 
Sanches. 

- Psicólogo A Fundação Calouste 
Gulbenkian lançou um 
programa de apoio a 
instituições que façam 
formação parental. 
Referência à associação 
“Passo a Passo” que tem 
equipas multidisciplinares 
que incluem psicólogos. 

Equipa 

56 Jornal Público 
(08/08/2007) 
“Menina vista na 
Bélgica não era 
criança inglesa 
desaparecida em 
Lagos”. 

- Psicóloga Referência ao 
desaparecimento de 
Maddie McCann. Uma 
psicóloga afirma ter visto a 
menina acompanhada de 
um homem e uma mulher. 

Profissão  

57 Jornal Público 
(28/08/2007) 
“Professor 
universitário do 
Porto é Educador 
Internacional de 
2007”. 

- Psicologia O professor Freitas-
Magalhães, da Universidade 
Fernando Pessoa (UFP), 
Porto, foi distinguido como 
Educador Internacional do 
Ano 2007 pelo Centro 
Biográfico Internacional, em 
Cambridge, Inglaterra. Foi 
escolhido pelo "pioneirismo 
dos seus trabalhos 

Investigação 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

científicos sobre a psicologia 
do sorriso humano e pela 
inovação dos seus métodos 
educativos".Freitas-
Magalhães é director do 
Laboratório de Expressão 
Facial da Emoção da 
Faculdade de Ciências da 
Saúde da UFP e autor de 
vários livros, entre os quais 
"A Psicologia das Emoções" 
e "A Psicologia do Sorriso 
Humano". 

58 Jornal Público 
(09/09/2007) 
“Pampilhosa da 
Serra: encontrado 
corpo de jovem 
desaparecido no rio 
Zêzere”, por Lusa. 

- Psicóloga A notícia refere que foi 
encontrado o corpo do 
jovem que tinha 
desaparecido no rio Zêzere, 
na Pampilhosa da Serra. No 
local das buscas estiveram 
os bombeiros, elementos da 
GNR e uma psicóloga do 
INEM. 

Acompanhamento 
psicológico 

59 Jornal Público 
(28/09/2007) 
“Menina que 
morreu em Monção 
foi vítima de 
agressões com 
“instrumento 
contundente” por 
Lusa. 

- Psicologia Neste julgamento será 
pedido um relatório sobre a 
personalidade da arguida, 
no qual poderão ser 
envolvidos vários 
especialistas, entre os quais, 
da área da psicologia. 

Avaliação 

60 Jornal Público 
(28/09/2007) 
“Lisboa: Júdice e Sá 
Fernandes 
confiantes na 
alteração 
do projecto para 
terminal de 
cruzeiros”, por 
Lusa. 

- Psicologia Referência a um debate 
sobre o debate sobre a 
construção do novo 
terminal de cruzeiros em 
Lisboa, que decorreu no 
Instituto de Psicologia 
Aplicada (ISPA) em Lisboa. 

Faculdade/Curso 

61 Jornal Público 
(28/09/2007) 
“Miguel Sousa 
Tavares classifica 
Administração do 
Porto de Lisboa 
como “associação 
de malfeitores”, 

- Psicologia Referência a um debate 
sobre o debate sobre a 
construção do novo 
terminal de cruzeiros em 
Lisboa, que decorreu no 
Instituto de Psicologia 
Aplicada (ISPA) em Lisboa. 

Faculdade/Curso 
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por Lusa. 

62 Jornal Público 
(08/10/2007) 
“Nobel da Medicina 
distingue estudos 
na área da 
genética”. 

- Psicologia O prémio Nobel da 
Medicina foi entregue a três 
investigadores pelos 
estudos desenvolvidos na 
área da genética. Este tipo 
de estudos, que permite 
inactivar um determinado 
gene, torna possível 
perceber a influência do 
mesmo no desenvolvimento 
do embrião, na psicologia 
do adulto, no seu 
comportamento ou nas suas 
doenças. 

Investigação 

63 Jornal Público 
(17/10/2007) 
“Alunos despertam 
contra a pobreza no 
relvado da 
Cidade 
Universitária”, por 
Cláudia Bancaleiro. 

- Psicologia Opinião de Cláudia Pereira, 
aluna do 1 ano da 
Licenciatura em Psicologia, 
sobre a iniciativa promovida 
pela Associação PAR, para 
alertar as pessoas para o 
problema da pobreza. 

Profissão 

64 Jornal Público 
(19/10/2007) 
“Dor é sempre que 
o doente diz que 
dói”, por Romana 
Borja-Santos. 

- Psicólogo Visita à Unidade de Dor do 
Hospital Garcia da Orta. 
Referencia à equipa, que 
inclui, entre outros técnicos, 
um psicólogo clínico. 

Equipa 

65 Jornal Público 
(22/10/2007) 
“Sagres: quatro 
cidadãos 
estrangeiros 
morreram para 
salvar três 
crianças”, por Lusa. 

- Psicólogo Quatro cidadãos 
estrangeiros morreram na 
praia do Tonel, na zona de 
Sagres, durante o 
salvamento de três crianças 
que foram arrastadas por 
uma "ondulação marítima 
forte". As três crianças 
acidentadas foram ajudadas 
e acompanhadas por, pelo 
menos, um psicólogo da 
Protecção Civil. 

Acompanhamento 
psicológico 

66 Jornal Público 
(23/10/2007) 
“Alunos da 
Universidade de 
Évora protestam 
contra falta de 
transportes”, por 
Lusa. 

- Psicologia Alunos da Universidade de 
Évora protestaram contra a 
falta de autocarros 
disponibilizados pela 
instituição para permitir as 
deslocações entre os pólos 
em que têm aulas e o centro 
da cidade. 

Profissão 
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67 Jornal Público 
(30/10/2007) 
“Pais defendem 
criação de gabinete 
de apoio aos alunos 
e às famílias nas 
escolas”. 

- Psicólogo A Confederação Nacional 
das Associações de Pais 
(Confap) exigiu a criação de 
gabinetes de apoio a 
estudantes e famílias, 
constituídos por 
professores, psicólogos, 
assistentes e mediadores 
sociais. 

Equipa 

68 Jornal Público 
(01/11/2007) 
“Algarve: criança de 
cinco anos morre 
em incêndio numa 
Habitação”, por 
Lusa. 

- Psicólogo Notícia sobre a morte de 
uma criança num incêndio. 
A família está a ser 
acompanhada no hospital 
por um psicólogo. 

Acompanhamento 
psicológico 

69 Jornal Público 
(05/11/2007) 
“Estimulação 
artística pode 
contribuir para 
desenvolver 
capacidades nas 
pessoas com 
deficiências”, por 
Lusa. 

- Psicólogo 
- Psicologia 
 

A estimulação artística pode 
contribuir para desenvolver 
capacidades nas pessoas 
com vários tipos de 
deficiência, de acordo com 
estudos multidisciplinares 
apresentados no 1º 
Congresso Internacional 
sobre Arte, Cérebro e 
Linguagens. Referência a 
Joaquim Quintino-Aires, 
neuropsicólogo, psicólogo 
clínico e psicoterapeuta e 
Dahlia Zaidel, professora 
catedrática de Psicologia e 
Neurociência 
Comportamental na 
Universidade da Califórnia, 
que vão debruçar-se sobre a 
ligação entre a arte e 
patologias da linguagem. 

Investigação 

70 Jornal Público 
(09/11/2007) 
“Linha para 
prevenir suicídios 
na GNR recebeu 15 
pedidos de auxílio 
no primeiro mês”. 

- Psicólogo Notícia sobre a criação da 
linha gratuita para prevenir 
suicídios na Guarda 
Nacional Republicana. Dos 
pedidos de auxílio 
recebidos, seis foram 
encaminhados para o centro 
clínico da GNR, onde foi 
feito o rastreio e 
determinado o 
acompanhamento por 
psicólogo ou psiquiatra  

Acompanhamento 
psicológico 



 
 

 

 Notícia Unidade 
de Registo 

Descrição e análise dos 
temas abordados 

Tema 

O gabinete de apoio, que 
acumula este novo trabalho 
com os que já vinha 
desenvolvendo na GNR, é 
constituído por seis 
psicólogos, entre militares e 
civis, e uma socióloga com 
especialização em trauma e 
resolução de situações 
críticas e difíceis. 

71 Jornal Público 
(11/11/2007) 
“Especialista diz 
que professores são 
dos profissionais 
com maiores 
índices de stress e 
exposição ao risco”, 
por Lusa. 

- Psicologia Notícia sobre a indisciplina 
nas escolas. Opinião de João 
Amado, professor da 
Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra e 
autor de várias obras sobre 
indisciplina. 

Opinião 

72 Jornal Público 
(13/11/2007) 
“Massacres nas 
escolas têm banda 
sonora?”, por 
Susana Almeida 
Ribeiro 

- Psicologia Opinião de Carlos Poiares, 
director da Faculdade de 
Psicologia da 
Universidade Lusófona e 
especialista em Psicologia 
Criminal e do 
Comportamento, que 
afirma que indicou que as 
letras violentas só terão 
efeitos comportamentais 
nefastos em pessoas que já 
tenham uma predisposição 
para psicopatologias graves. 

Investigação 

73 Jornal Público 
(16/11/2007) 
“Salários privados 
com aumento 
prudente”, por Ana 
Rute Silva. 

- Psicologia Noticia sobre os aumentos 
dos salários, em que é 
referido que os especialistas 
na área da psicologia 
ganham, em média, 965 
euros mensais. 

Profissão  

74 Jornal Público 
(21/11/2007) 
“Cavaco e maioria 
socialista divergem 
sobre novo 
estatuto dos 
magistrados”, por 
Leonete Botelho e 
Ricardo Dias Felner 

- Psicólogo Noticia sobre a carreira dos 
magistrados, em que é 
referido que os candidatos à 
magistratura irão ter de ser 
aprovados num exame 
psicológico de selecção, que 
será conduzida por um 
psicólogo nomeado pelo 
Ministério da Justiça. 

Avaliação 
psicológica. 

75 Jornal Público 
(01/12/2007) 

 Noticia sobre uma 
investigação sobre a 

Investigação  
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“Ex-anorécticas 
mostram um 
cérebro diferente 
do das outras 
mulheres”, por 
Andrea Cunha 
Freitas 

actividade cerebral de ex-
anorexicas, efectuado nos 
E.U.A. 
A notícia refere também o 
estudo epidemiológico 
coordenado por Paulo 
Machado, do departamento 
de Psicologia da 
Universidade do Minho, em 
que os resultados revelaram 
2,37 por cento de 
prevalência de “distúrbos 
alimentares não 
especificados”, 0,39 por 
cento de prevalência de 
anorexia nervosa, 0,30 por 
cento de prevalência de 
bulimia nervosa. 

76 Jornal Público 
(01/12/2007) 
“Estudo conclui que 
maioria das pessoas 
desconfia dos 
sorrisos dos 
políticos”, por Lusa. 

- Psicologia 
- Psicólogo 

Notícia sobre estudo 
científico realizado pelo 
Laboratório de 
Expressão Facial da Emoção, 
da Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto, que 
conclui que as pessoas 
desconfiam do sorriso dos 
políticos, sendo essa 
desconfiança maior quanto 
mais eles sorriem. Este 
estudo foi realizado pelo 
psicólogo Freitas-
Magalhães, que dirige o 
Laboratório de Expressão 
Facial da Emoção da 
Universidade Fernando 
Pessoa. 

Investigação 

77 Jornal Público 
(08/12/2007) 
“Mãe suspeita de 
abuso sexual de 
filho reclama visitas 
ao menor de seis 
anos”, por Ana 
Cristina Pereira. 

- Psicologia Notícia sobre o caso de uma 
criança, alegadamente, 
vítima de abuso sexual por 
parte da mãe. É referido 
que o tribunal pediu um 
relatório ao Gabinete de 
Estudos e Atendimento à 
Vítima, da Faculdade de 
Psicologia e Ciências de 
Educação da Universidade 
do Porto, que aponta para 
“fortes indícios da prática 
de abuso sexual”. 

Avaliação psicológica 
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78 Jornal Público 
(16/12/2007) 
“Caso Esmeralda: 
relatório aponta 
bom ambiente na 
relação entre 
menor e pai 
Baltazar Nunes”, 
por Lusa. 

- Psicólogo Notícia sobre o Caso 
Esmeralda, em que o 
relatório da Técnica do 
Instituto de Reinserção 
Social afirma que têm 
havido pressões para a 
menor não visitar o pai. Por 
outro lado, o relatório do 

Departamento de 
Pedopsiquiatria do 
Centro Hospitalar de 
Coimbra (CHC) aponta 
"problemas de ansiedade" e 
riscos para a saúde mental 
da menor com a 
continuação do regime de 
visitas, estabelecido pelo 
tribunal. Perante estas duas 
posições opostas, os 
advogados de Baltazar 
Nunes, reclamam o 
afastamento desta equipa, 
considerando que o 
acompanhamento deve ser 
assumido apenas por um 
psicólogo clínico nomeado 
pelo tribunal. 

Avaliação psicológica 

79 Jornal Público 
(17/12/2007) 
“Estudo vai analisar 
dificuldades e 
experiências de 
familiares de 
pessoas com 
doenças mentais 
graves”, por Lusa. 

- Psicologia Noticia sobre um estudo 
que irá ser realizado, sobre 
as necessidades e 
experiências dos familiares 
de pessoas com doenças 
mentais graves, em Portugal 
realizado através da 
Federação Mundial para a 
Saúde Mental. O inquérito 
aos familiares dos doentes 
será feito por alunos de 
psicologia e medicina da 
Universidade do Porto, que 
"serão devidamente 
preparados para tal". 

Investigação 

80 Jornal Público 
(21/12/2007) 
“Homem acusado 
de abusar 
sexualmente de 
jovem que 
hipnotizou incorre 

- Psicologia Noticia sobre o caso de uma 
jovem abusada sexualmente 
por um hipnoterapeuta. 
Esta era seguida em 
consultas de Psicologia do 
Hospital Padre Américo, em 
Penafiel. 

Acompanhamento 
psicológico 
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em pena de dois a 
dez anos de 
prisão”, por Lusa 

 


