COMUNICADO
A ENCONTRAR+SE – Associação para a Promoção da Saúde Mental, tem vindo a acompanhar
de forma atenta e responsável a evolução da pandemia COVID-19, analisando a informação
diária disponibilizada pelas entidades competentes, diretivas aprovadas pelo Governo, e
atendendo às preocupações e reflexões de utentes dos nossos serviços, sócios e demais
instituições parceiras e com quem trabalhamos. Neste sentido, partindo do entendimento
consensual de que é nossa missão contribuir da melhor forma para a proteção de cada um e
da comunidade, foi decidido optar pela redução de contactos sociais e promover o isolamento
profilático, implementando medidas alternativas para manter a nossa atividade de apoio aos
nossos utentes, articulação com as entidades com quem trabalhamos, bem como o
atendimento geral, nesta altura em que o nosso trabalho pode ser de grande utilidade.
Desta forma, a partir de terça-feira, 17 de março de 2020, e até novas indicações:
- Não será feito atendimento presencial nas instalações da ENCONTRAR+SE;
- Os colaboradores da ENCONTRAR+SE manterão a sua atividade normal a partir de casa,
pelo que qualquer contacto poderá ser feito através dos canais habituais de telefone e email:
Telefone: 220 101 417
Telemóvel: 935 592 507
Email Dr.ª Ana Beiramar: anabeiramar@encontrarse.pt
Email Dr.ª Filipa Palha: fpalha@encontrarse.pt
Email Terapeuta Joana Martins: joanamartins@encontrarse.pt
Email Dr.ª Mafalda Guilherme: geral@encontrarse.pt
Email Dr.ª Mariana Pinote Moreira: marianapinotemoreira@encontrarse.pt
Email Dr.ª Natália Costa: nataliacosta@encontrarse.pt
Email Dr.ª Raquel Queirós Pinto: r.queirospinto@gmail.com

- O acompanhamento presencial será substituído pelo acompanhamento à distância, tendo sido
elaborado um plano articulado com cada utente em acompanhamento;
- CASO SE VERIFIQUEM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE SEJA NECESSÁRIO
ESTABELECER O CONTACTO PRESENCIAL, TAL SERÁ ARTICULADO DE FORMA A
GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS OS ENVOLVIDOS;
- A Assembleia-Geral para aprovação do Relatório e Contas referente a 2019, que deveria
realizar-se até finais de março, será adiada para data a definir, atendendo ao Art.º 18º
do Decreto lei que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19;
- A Direção da ENCONTRAR+SE, em articulação com as entidades competentes e alinhada às
diretrizes do Governo, manterá o acompanhamento constante da evolução desta situação,
tomando as medidas que se considerem necessárias a cada momento de forma a garantir o
cumprimento da sua missão e obrigações, sem descurar a proteção das pessoas e o bem
comum.
Certos de estarmos alinhados com o país no esforço de contenção da doença, e empenhados
em ajustar a nossa atividade nesse sentido, esperamos poder retomar o funcionamento normal
tão brevemente quanto possível.
A Direção da ENCONTRAR+SE

Porto, 16 de março 2020

