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Todos responsáveis, todos em segurança. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA* 

|COVID-19| 

 

Segundo as orientações da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), 

em conformidade com a declaração da situação de calamidade e com as 

recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), «os Psicólogos, sempre que possível, 

devem manter a sua prática profissional em regime não presencial, 

utilizando meios de comunicação à distância para realizar a intervenção 

psicológica. Nos casos em que tal não seja possível, ficando o 

acompanhamento do cliente/intervenção psicológica comprometidos 

pelo acompanhamento à distância ou que existam outras situações 

que o justifiquem, o Psicólogo pode retomar o acompanhamento 

presencial em conformidade com o Plano de Contingência 

desenvolvido. (…) Esta prática deve acontecer cumprindo-se a eventual 

necessidade de adaptação dos locais de trabalho para proteção dos Psicólogos 

e dos seus clientes, seguindo as recomendações da DGS e da ACT. O 

distanciamento físico deve ser igual ou superior a 2 metros, a higiene das 

mãos e a etiqueta respiratória devem ser escrupulosamente respeitados, 

assim como o uso de máscara quando adequado e a higienização regular dos 

espaços e materiais.». 
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Indicações do Ministério da Saúde e da DGS aplicadas ao Relaction: 

 

1. Higiene das mãos; 

A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo menos 20 segundos), ou a 

utilização de solução antissética de base alcoólica com 70% de álcool. 

 

2. Etiqueta respiratória; 

Em termos gerais, não se deve tossir ou espirrar para as mãos nem para o ar. Se tossir ou 

espirrar deve fazê-lo para a prega do cotovelo, com o antebraço fletido, ou usar lenço de 

papel (que deve ser imediatamente colocado no contentor de resíduos). 

 

3. Distanciamento social; 

Em termos gerais, considera-se para efeitos de distanciamento social pelo menos dois 

metros em ambientes fechados. 

 

4. Higienização e desinfeção de superfícies; 

Em termos gerais, deve ser reforçado o plano de higienização e desinfeção da 

empresa/estabelecimento. 

 

5. Auto monitorização de sintomas; 

Em termos gerais, as pessoas devem efetuar a auto monitorização de sintomas da COVID-

19 através da medição da temperatura e pela confirmação da ausência de sintomas 

respiratórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificuldade respiratória). 

 

6. Proteção individual; 

O uso de máscara quando adequado. 

 

7. Informação 

Somente com pessoas informadas, esclarecidas e sensibilizadas se pode requerer que estas 

adotem comportamentos específicos para prevenir a transmissão da COVID-19 em qualquer 

local.  
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Indicações e informações específicas para o funcionamento das consultas 

(presenciais) no gabinete Relaction: 

Recordando as indicações da OPP: «os Psicólogos, sempre que possível, devem manter a sua 

prática profissional em regime não presencial.». Assim, até novas indicações, a pertinência das 

consultas presenciais deve ser bem avaliada pelos profissionais Relaction.   

 

a) Se os clientes Relaction tiverem algumas dúvidas, devem utilizar os contactos disponíveis do 

gabinete para esclarecê-las. 

 

b) Nesta fase, até nova avaliação, cada psicólogo tem a liberdade de escolher o tipo de 

intervenção: videochamada ou presencial. Inclusivamente, pode selecionar os casos em que 

opta pela consulta presencial e pela consulta por videochamada. 

 

c) O Relaction deixa ao critério dos seus profissionais que as consultas com crianças, até aos 

12 anos, até então suspensas, possam ser realizadas presencialmente ou à distância, assim 

como as consultas de terapia familiar com mais de duas pessoas.  

 

d) As marcações das consultas serão efetuadas com o espaçamento suficiente para não haver 

cruzamento de pessoas (sugere-se 30 minutos de intervalo entre o fim de uma consulta e 

início de outra). Para tal medida ser eficaz, é importante que os clientes Relaction apareçam 

à consulta exatamente à hora marcada e, naturalmente, que os profissionais Relaction 

também iniciem à hora marcada. 

 

e) O pagamento das consultas deve ser feito, de preferência, antecipadamente por 

transferência bancária (NIF: 0010 0000 41030 15000 170) ou por MBway (910 830 806). 

 

f) Tanto os profissionais como os clientes Relaction devem zelar pelo cumprimento do 

distanciamento social/físico no gabinete e o uso de máscara quando adequado. 

 

g) Tanto os profissionais como os clientes Relaction devem higienizar as mãos ao entrar no 

gabinete e também antes da utilização dos materiais do contexto em causa, sendo a solução 

antissética de base alcoólica, com 70% de álcool, disponibilizada pelo gabinete. 

 

h) Apela-se ao cumprimento de todas as indicações da DGS (bem como de outras entidades 

competentes) por parte dos profissionais Relaction e das pessoas que estão em processos 

de intervenção psicológica.  

 

i) Quaisquer situações omissas neste documento, tendo em conta as medidas necessárias à 

proteção individual e social/pública no combate à pandemia da doença COVID-19, serão 

comunicadas pelos profissionais Relaction.  
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*Este plano de contingência é um documento que contempla medidas que procuram ajudar a controlar 

os efeitos nefastos da pandemia do novo coronavírus / da doença COVID-19. Os profissionais Relaction, 

enquanto profissionais de saúde, têm uma responsabilidade acrescida para consigo próprios, para com 

os seus clientes e para com a sociedade. Este documento foi criado no dia 5/5/2020 e revisto no dia 1 de 

julho de 2020. O documento será revisto sempre que se justifique e o Relaction estará atento a todas as 

indicações da Ordem dos Psicólogos Portugueses, da Direção-Geral da Saúde, e de todas as outras 

entidades competentes nestas matérias. Se houver alguma alteração a este documento, todos os 

profissionais e clientes Relaction serão avisados atempadamente. Este documento continuará em vigor 

até indicações contrárias. 

 

Tiago Sá Balão 

Especialista em Psicologia Clínica e Membro Efetivo da OPP n.º 15804 


