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GESTÃO DE RH
EM TEMPO DE
PANDEMIA
DICAS PARA GESTORES



UMA NOTA
INTRODUTÓRIA

Vivemos tempos sem precedentes, que lançam grandes desafios a todos os setores do mercado.
A necessidade de colocar as equipas a trabalhar de forma produtiva em modo remoto foi transversal a vários 
Team Leaders, equipas e organizações.
 
Na Olisipo sentimos precisamente o mesmo, tendo ultrapassado os obstáculos iniciais e criado uma importante 
rede de apoio e resposta às necessidades de todos os colaboradores. 

Os postos de trabalho habituais e presenciais podem estar vazios, mas a produção continua de forma bastante 
positiva graças à rápida adaptação, flexibilidade e compreensão de todos neste processo.

Para auxiliar a gestão de Recursos Humanos durante a pandemia atual, criamos este manual com base nas 
melhores recomendações da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Assim poderá agilizar a adaptação das suas 
equipas ao trabalho remoto, enquanto acompanha quem fica presencialmente no local de trabalho por 
necessidade, garantindo a sua produção com segurança, proximidade e bons resultados.



RECOMENDAÇÕES
PARA TRABALHADORES
EM REGIME REMOTO



CUIDE DA
ORGANIZAÇÃO

1. 2. 3. 4.

Deve assegurar que o trabalho desenvolvido está em conformidade com as atuais normas e diretrizes das principais 
autoridades. É importante que se mantenha a par das informações oficiais, de modo a garantir que os seus recursos 
humanos estão a operar dentro da lei e em segurança.

Contribua para assegurar o 
cumprimento da legislação 
e orientações das 
autoridades, mantendo-se 
atualizado sobre essas 
orientações, consultando 
fontes de informação 
fidedigna, nomeadamente a 
DGS ou a OPP. 

Participe na elaboração 
e implementação do 
Plano de Contingência 
da sua organização e 
divulgue-o junto de todos 
os colaboradores, 
colocando ênfase nas 
medidas de segurança e 
protecção. 

Esteja atento às 
alterações temporárias de 
legislação laboral no 
âmbito da pandemia (ex. 
ausência motivada pelo 
encerramento de escolas; 
falta por doença ou por 
assistência a familiar; 
doença do próprio 
trabalhador; trabalhador em 
isolamento profiláctico). 

Verifique as condições dos 
seguros e a sua validade, 
assim como as suas 
coberturas específicas
(ex: seguro de acidentes de 
trabalho, seguro de saúde).



TRATE O PLANEAMENTO
COM RIGOR

1. 2.

Um bom plano de ação deve ser pensado e implementado com rigor, garantindo que cobre os pontos essenciais e 
as matérias mais sensíveis. Peça a colaboração de todas as equipas neste desenho para dar resposta às 
necessidades transversais e específicas de todos os colaboradores.

Antes de tomar uma decisão pondere 
vários cenários e avalie o impacto de 
cada decisão. Os momentos de crise 
são momentos complexos para se 
tomarem decisões. Considere as 
decisões a tomar do ponto de vista da 
continuidade no futuro (ex. adaptar 
recursos e procedimentos, reduzir a 
atividade da organização, reinventar o 
funcionamento da organização pode ser 
preferível ao encerramento). 

Elabore um plano de ajustamento dos procedimentos e da distribuição da 
organização dos recursos humanos. Tenha como principal objectivo contribuir para 
conter a propagação do vírus e reduzir o risco de contágio para colaboradores (e 
clientes). Tenha em conta o número de colaboradores ausentes pela necessidade de 
prestar apoio aos filhos devido ao encerramento de escolas ou as possíveis baixas 
devidas à necessidade de isolamento ou doença do colaborador, por exemplo. E preveja 
a necessidade de substituição dos colaboradores nas diferentes funções, incluindo a 
sua, elaborando um plano de substituições. Informe-se sobre procedimentos da 
segurança social e sobre os apoios de financiamento disponíveis para manter todos os 
postos de trabalho activos (poderá obter mais informações em 
https://covid19estamoson.gov.pt/).



3.
Incentive o respeito pelos momentos 
de pausa e descanso, confiando na 
agenda e distribuição de tarefas.
A situação actual limita grande parte 
das estratégias de distração e lazer que 
a maior parte das pessoas costuma 
utilizar. Por isso, é essencial respeitar os 
tempos de descanso e lazer (assim 
como de recuperação, no caso dos 
colaboradores ficarem doentes), quer 
dando essa indicação aos 
colaboradores, quer dando o exemplo 
nesse sentido. 

4.
Mobilize a disponibilização dos 
equipamentos e condições necessárias para 
que seja possível realizar teletrabalho no maior 
número possível de funções. Questione os 
colaboradores sobre as condições disponíveis 
em casa e como preferem organizar o seu 
horário de trabalho. Assegure que todos 
dispõem das condições necessárias para o 
cumprimento das suas funções em 
teletrabalho: equipamento informático; ligação 
estável à internet; suporte familiar. Trabalhe 
em colaboração com as equipas da 
organização (ex. informática e logística). 

5.
Quando possível, faça um ajuste nos 
horários ou turnos de trabalho dos 
colaboradores consoante as suas 
necessidades pessoais e familiares.

TRATE O PLANEAMENTO
COM RIGOR



6.
Reconheça as suas dificuldades, e incentive os líderes e 
colaboradores a reconhecerem as dificuldades de adaptação ao 
regime de teletrabalho. Para grande parte dos colaboradores o 
regime de teletrabalho é uma experiência nova, que necessita de 
um período de adaptação. Há ainda que considerar que, na 
situação actual, o teletrabalho implica não só misturar espaço de 
trabalho com espaço pessoal e de lazer e estar longe das habituais 
dinâmicas sociais e laborais, mas também ter de gerir, 
simultaneamente, dinâmicas familiares não usuais, sobretudo no 
caso dos trabalhadores que têm filhos menores ou cidadãos 
seniores ao seu cuidado.

7.
Explique que o cumprimento do Plano de Contingência 
da organização tem o propósito maior de contribuir para 
o bem colectivo e, sobretudo, proteger os mais 
vulneráveis. Demonstre que a organização precisa e conta 
com a contribuição de todos para a resiliência face aos 
desafios que enfrentamos. 

TRATE O PLANEAMENTO
COM RIGOR



9.
Facilite, junto de líderes e colaboradores, a compreensão de que a produtividade em 
regime de teletrabalho pode não ser igual à produtividade em regime presencial. Os 
colaboradores estão a viver, a nível pessoal, a ansiedade e preocupação que a pandemia 
gera. Estão também a adaptar e a reorganizar as rotinas familiares em função da nova 
situação. As condições de trabalho presencial ou teletrabalho não são as mesmas na 
maioria das funções. Aconselhe os líderes a assumir que o trabalho será mais centrado 
em objectivos do que em horas efectivas de trabalho, compreendendo que o trabalho 
possa não ser feito dentro dos horários habituais, mas quando cada um consiga fazê-lo, 
tendo em conta as suas circunstâncias.

8.
Promova a adaptação e a superação 
das dificuldades inerentes ao processo 
de ajustamento ao regime de 
teletrabalho: mantenha um contacto 
frequente com os colaboradores, 
salientando a resolução positiva das 
dificuldades, mostrando-se disponível e 
colaborante no apoio necessário. 

TRATE O PLANEAMENTO
COM RIGOR



11.
Estabeleça objectivos de curto e médio prazo. 
Em conjunto com as diferentes equipas da 
organização, construa um plano de objectivos a 
curto e médio prazo e associe-lhes um conjunto 
de acções concretas e exequíveis. Reveja-o 
sempre que necessário e em função da 
evolução da situação. A criação de um plano 
aumenta a percepção de controlo, o que 
impacta positivamente os níveis de stresse. 

10.
Ajuste a distribuição dos recursos humanos tendo em conta 
o número de colaboradores ausentes pela necessidade de 
prestar apoio aos filhos devido ao encerramento de escolas ou a 
possíveis baixas devidas à necessidade de isolamento ou 
doença do colaborador, por exemplo. Preveja a necessidade de 
substituição dos colaboradores nas diferentes funções, 
incluindo a sua. Informe-se sobre procedimentos de segurança 
social e sobre apoios de financiamento de modo a manter todos 
os postos de trabalho activos.

TRATE O PLANEAMENTO
COM RIGOR



13.
Elabore planos de acção e acompanhamento, de acordo com as 
exigências e mudanças provocadas pela pandemia, 
nomeadamente em casos de layoff e despedimento. Mantenha-se 
informado e activo junto dos líderes da organização na procura de 
medidas e acções com o menor impacto possível para as partes 
envolvidas – pesquise exemplos de outras entidades e recorra a 
consultoria especializada, caso seja necessário.

12.
Aceitar e compreender que a produtividade em tempo de 
pandemia não é igual à produtividade possível em 
teletrabalho normal. Os colaboradores estão a viver, a nível 
pessoal, a ansiedade e preocupação que a pandemia gera. Estão 
também a adaptar e a reorganizar as rotinas familiares em 
função da nova situação. As condições de trabalho presencial ou 
teletrabalho não são as mesmas. Seja flexível e terá 
colaboradores mais flexíveis. Aceite que o trabalho será mais 
centrado em objectivos do que em horas efectivas de trabalho. 
Compreenda que o trabalho possa não ser feito dentro dos 
horários habituais, mas quando cada um consegue fazê-lo tendo 
em conta as suas circunstâncias. 

TRATE O PLANEAMENTO
COM RIGOR



PROMOVA A COMUNICAÇÃO
À DISTÂNCIA

1. 2.

Com a equipa, colaboradores e colegas a trabalhar de forma remota e distantes uns dos outros, torna-se imperativo 
adaptar a forma de comunicar. Além de ser importante garantir que a informação passa de forma clara, direta e 
transparente, através da comunicação reforça-se o sentido de pertença à organização.

Facilite e alimente canais de 
comunicação mais abertos e 
transparentes, contribuindo para o fluir 
da comunicação e troca de informações 
corretas. A comunicação interna e 
externa nas organizações ganha 
particular relevância em períodos de 
crise. Comunique frequentemente com 
os líderes e com os colaboradores da 
organização, utilizando uma linguagem 
e uma postura transparente e honesta, 
fomentando relações de respeito, 
confiança e solidariedade.

3.
Mobilize os colaboradores para uma 
missão coletiva, onde todos são 
chamados a participar e a contribuir, 
para reforçar o sentido de pertença 
coletivo.

Partilhe experiências e discuta boas 
práticas, procure perceber o que têm 
feito outras organizações e outros 
colegas para adaptar e adotar as 
melhores práticas. Aproveite para 
partilhar a sua experiência e as 
principais dificuldades que tem 
sentido com colegas que o podem 
compreender e demonstrar 
solidariedade. 



4.
Desenvolva estratégias para promover 
o contacto e colaboração entre 
equipas. A manutenção das relações 
sociais entre as equipas de 
colaboradores é saudável e favorece a 
produtividade e o bem-estar laboral. 
Descubra formas criativas de continuar 
a promover o trabalho de equipa e um 
ambiente de cooperação entre colegas, 
mesmo que alguns colaboradores (ou 
todos) estejam em teletrabalho ou 
ausentes das suas funções. Por 
exemplo, crie momentos de partilha de 
vivências, dificuldades e sucessos. 
Sugira a criação de fóruns ou momentos 
de café ou outras actividades virtuais 
para equipas.

5.
Promova a realização de reuniões à distância 
através de ferramentas digitais, manter a 
comunicação entre os colaboradores, 
acompanhando-os, motivando-os e 
preservando as relações sociais e o bem-estar 
em situação de isolamento. 

6.
Revele e incentive os líderes a 
demonstrar compreensão e 
preocupação com o bem-estar dos 
colaboradores. Reconheça as 
circunstâncias específicas de cada 
colaborador, permitindo-lhe e 
valorizando o seu contributo. Mostre-se 
disponível para acolher preocupações e 
responder a dúvidas. Colaboradores que 
tenham de compatibilizar o seu trabalho 
com o cuidado de familiares doentes ou 
filhos podem sentir-se culpados, sob 
pressão e pouco competentes. 

PROMOVA A COMUNICAÇÃO
À DISTÂNCIA



7.
É importante estar sensível e apoiar os 
colaboradores nessa situação. Esteja 
particularmente atento a colaboradores em 
circunstâncias especialmente difíceis (ex. que 
estejam de luto, que tenham vivido recentemente 
por situações de vida difíceis, que tenham 
problemas de Saúde Mental ou doenças crónicas, 
que sejam ou tenham familiares próximos 
emigrantes ou que tenham familiares com 
doenças graves), uma vez que nestes casos o 
risco de problemas de Saúde Psicológica e 
stresse aumenta substancialmente. 

8.
Estabelecer rotinas regulares de reflexão durante o período de 
trabalho, feitas antes, durante e depois de acções ou períodos chave. 
Nestas rotinas, cada membro da equipa deve procurar partilhar com 
os restantes membros: 

a. O que sentiu e o modo como isso influenciou o seu trabalho.

b. O que correu bem no funcionamento da equipa.

c. O que correu menos bem e pode ser melhorado no funcionamento 
da equipa.

d. O que pretendem fazer a seguir. 

PROMOVA A COMUNICAÇÃO
À DISTÂNCIA



9.
Partilhar ou pedir informação relevante, de forma objectiva e nos momentos chave, contribui para 
melhorar a coordenação entre os membros da equipa, reduzir os erros, melhorar o desempenho e aumentar 
a capacidade de adaptação aos imprevistos.

A partilha e os pedidos de informação podem ser feitos pelos membros da equipa e pela pela chefia directa.
A equipa pode definir à partida a quem compete realizar esta actividade. Em ambientes relativamente 
estáveis e previsíveis, em que a mudança ocorre a baixo ritmo, este processo pode ser centralizado na 
chefia directa por isto aumentar a eficiência da equipa.

No entanto, em situações de imprevisibilidade, que requerem maior exibilidade e capacidade de 
improvisação, as equipas beneficiam de um processo em que todos os membros estão envolvidos nesta 
actividade para garantir que toda a informação relevante chega à equipa e é igualmente partilhada pelos 
seus membros.

PROMOVA A COMUNICAÇÃO
À DISTÂNCIA



MANTENHA UM
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO

1. 2.

As suas equipas e colaboradores precisam que o seu acompanhamento seja reforçado. Com a distância entre 
todos, é preciso assegurar que o foco se mantém, que objetivos principais são os mesmos, que há uma clareza de 
propósito e que se mantém o sentido de união.

Esteja disponível para esclarecer 
dúvidas e ajudar a compreender as 
informações. Explique que algumas 
notícias sobre a COVID-19 podem 
basear-se em informações imprecisas e 
ncentive os colaboradores a falarem 
consigo sempre que tenham alguma 
dúvida, mostrando-se disponível. 
Explique para que servem os 
comportamentos de isolamento físico e 
o custo afectivo que ele representa 
versus o benefício para si o próprio e 
para toda a comunidade. 

3.
Combata o estigma e a discriminação. 
A COVID-19 afecta-nos a todos e pode 
infectar qualquer pessoa.
Os comportamentos estigmatizantes 
constituem um risco acrescido, uma vez 
que podem levar a que colaboradores 
escondam sintomas ou rejeitem o 
isolamento.

Antecipe possíveis conflitos, 
reconheça e valide as mesmas. 
Reconheça e valide, junto dos líderes, 
colaboradores e parceiros, 
sentimentos naturais e expectáveis 
como ansiedade, medo e 
preocupação. Identifique e antecipe 
situações de possíveis con itos e 
promova a comunicação, partilha e 
resolução conjunta de problemas.



4.
Confie nas suas capacidades e na dos restantes 
elementos da equipa, dando autonomia e 
reforçando a responsabilidade. Incentive os líderes 
a confiarem no facto do trabalho continuar a ser 
realizado com a mesma dedicação e empenho, 
apesar do regime de trabalho ter passado a ser 
não presencial. A postura dos líderes deve ser a 
habitual – a da promoção da autonomia e da 
responsabilidade dos colaboradores. Promova o 
acompanhamento próximo dos colaboradores (por 
oposição à vigilância) através do estabelecimento 
de planos de trabalho adequados a cada 
colaborador, reuniões de feedback e pausas 
sociais.

5.
Reconheça as dificuldades dos colaboradores e incentive 
as chefias a agirem de acordo com essas.

6.
Promova a adaptação ao trabalho remoto e a superação 
das dificuldades deste projeto de ajuste.

7.
Prepara-se para apoiar colaboradores em momentos mais 
delicados, uma vez que poderão existir casos de perda de 
familiares, colegas ou amigos de colaboradores.

MANTENHA UM
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO



8.
Acompanhe de forma próxima os colaboradores, reforçando 
canais de comunicação abertos. Procure reconhecer e validar 
sentimentos de ansiedade, medo e preocupação relativos à 
pandemia COVID-19 e à situação laboral. Os colaboradores poderão 
sentir insegurança e receio relativamente às suas condições de 
trabalho.  É importante antecipar estas questões e responder-lhes de 
modo claro e directo, transmitindo confiança e sublinhando a 
importância do esforço colectivo para que a organização e os seus 
colaboradores ultrapassem, em conjunto, as dificuldades.

9.
Motive e incentive os colaboradores a participar 
em acções de formação, proporcionado as 
condições necessárias (explore as diferentes 
ofertas/potencialidades da formação à distância).

MANTENHA UM
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO



10.
Estabeleça uma ligação clara e objectiva entre a 
formação e o futuro pós COVID-19, promovendo o 
aumento do sentido de realização e oportunidade de 
qualificação e aperfeiçoamento profissional 
(perspetiva de continuidade e planeamento a longo 
prazo e não apenas medidas de reacção/redução de 
impacto).

11.
Transmita segurança e motivação. Reforce que esta situação é 
temporária, que todos os colaboradores são válidos e que o contributo de 
todos é essencial para ultrapassar este momento. Comunique sobre os 
esforços levados a cabo para manter a segurança de todos e o 
funcionamento da organização. Por exemplo, envie um email sintetizando 
as mudanças e medidas adoptadas tendo em consideração a segurança e 
o bem-estar dos colaboradores. Comunique que desafios serão 
enfrentados em conjunto, mas faça-o sem negar o momento exigente (e 
de futuro incerto) em que nos encontramos. A falsa esperança não é uma 
boa estratégia motivacional. Combine realismo com proximidade e 
acessibilidade.

MANTENHA UM
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO



RECOMENDAÇÕES PARA
TRABALHADORES EM 
REGIME PRESENCIAL



MANTENHA UM 
ACOMPANHEMENTO PRÓXIMO

1. 2.

Há uma atenção especial a ter com os colaboradores que, por necessidade, permanecem no local de trabalho físico. 
Mantenha o contacto próximo e um acompanhamento dedicado e atento, assegurando que as regras de segurança 
e higiene estão a ser cumpridas, que minimiza a exposição a potenciais riscos, que o colaborador tem objetivos de 
trabalho claros e que mantém uma relação de confiança e proximidade com a chefia e a organização.

Contribua para assegurar o 
cumprimento das recomendações das 
autoridades por parte dos 
colaboradores e dos clientes, criando 
condições para que esse cumprimento 
seja possível. Os próprios postos de 
trabalho devem ser organizados neste 
sentido. E a entrada de clientes no 
espaço físico da organização também 
deve ser limitadao, de acordo com as 
indicações da DGS.

3.
Ajustar as rotinas de higienização dos 
espaços e equipamentos. Implemente 
uma rotina de higienização e 
desinfecção dos postos de trabalho, 
maçanetas de porta, interruptores, 
manípulos e outros equipamentos de 
utilização regular. Disponibilize sabão 
azul e branco, álcool-gel e crie 
mecanismos para que todos 
lavem/desinfectem as mãos 
regularmente.

Monitorizar activamente sintomas e 
sinais de alerta. Em caso de dúvida 
devem contactar a Linha SNS24 e 
iniciar de imediato o isolamento.



4.
Promover uma relação de confiança com 
clientes e fornecedores, veiculando a 
mensagem de que, apesar dos 
constrangimentos, a organização pretende 
manter a qualidade do serviço prestado e 
que a situação é apenas temporária. 
Recomende e promova activamente o 
consumo responsável e altruísta.

5.
Reconheça, valorize e agradeça o contributo de cada um dos colaboradores, 
lembrando-os de que estão a fazer algo de importância e valor vital para a 
organização e para a sociedade. 

6.
Sempre que possível, ajuste os horários/turnos de trabalho às necessidades 
pessoais e familiares dos colaboradores.

MANTENHA UM
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO



7.
É ainda importante promover a identificação de sinais de alerta por parte dos 
colaboradores. Forneça informação e documentos que os ajudem a identificar e 
reconhecer sinais de alarme, promovendo a sua partilha. Aumentar a consciência de 
todos os colaboradores da organização sobre os problemas de Saúde Psicológica é 
uma acção chave para criar um Local de Trabalho Saudável em tempo de pandemia. 

MANTENHA UM
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO



Por fim, importa reforçar a necessidade e a relevância da cooperação de 
equipas multidisciplinares. Cada área de expertise poderá contribuir com os 
seus insights para melhorar o plano de ação, garantir o cumprimento das 
medidas tomadas e assegurar o bem-estar e os bons resuldados dos 
colaboradores.

Dê prioridade à segurança, ao conforto e à qualidade de materiais de 
trabalho dos seus colaboradores para agilizar o trabalho remoto. Mantenha 
uma comunicação saudável e constante, assim como uma atitude positiva.
 
Mostre-se sempre disponível para orientar, esclarecer e ouvir todos os 
talentos da sua organização, assegurando bons resultados e uma correta 
gestão de recursos humanos.

Eles contam consigo.



com o apoio de


