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Contrato terapêutico
Este documento visa clarificar e regular a nossa relação terapêutica, a favor da transparência. 
Bem-vindo ao consultório do GAEIVA. Segue-se informação importante sobre o processo de acompanhamento psicológico. Este processo requer o cumprimento de algumas regras destinadas a proteger o setting terapêutico e a pessoa do cliente e do terapeuta. Leia com atenção:
1. Abordagem de base:
Esta relação terapêutica desenrola-se, de acordo com uma abordagem cognitivo-comportamental trata-se de um modelo teórico-prático, com forte fundamentação científica, que assuma alguns pressupostos:
· Maior ênfase dada às causas de manutenção do problema;
· A interpretação que cada um faz da realidade, bem como dos comportamentos por que opta, são determinantes das emoções que sente:
· Utiliza-se um processo de análise racional para verificar a adequação à realidade atual, substituindo-se por outros, no caso de se verificar a sua desatualização ou inadequação, com recurso a técnicas próprias. 
 
Existem alguns aspetos importantes:
· A relação que se desenvolve entre o cliente e o terapeuta é baseada no diálogo permanente. Qualquer situação é explicada pormenorizadamente quanto terapeuticamente indicado o caminho a tomar é acordado entre ambos;
· Existem protocolos de tratamento, cientificamente validados, para a maioria dos diagnósticos; quando existir enquadramento para a aplicação de um protocolo, todo o seu racional e desenvolvimento é devidamente explicado ao cliente, podendo, mesmo, ser-lhe dada bibliografia ou material psicopedagógico para o efeito;
· Todo o desenrolar do trabalho pressupõe uma atitude ativa e positiva do cliente no seu próprio processo de mudança, devendo aplicar as técnicas aprendidas, manter o terapeuta devidamente informado sobre o que se passa na sua vida. Esta postura ativa é determinante para a mudança  - o cliente pretende mudança e ela só acontece operando a mudança - só se muda mudando.
2. Regras importantes:
· Duração e frequência do tratamento: as sessões começam à hora acordada previamente e terminam passado 50 minutos aproximadamente. A terapia implica sessões regulares, sendo que a sua duração e frequência varia consoante a natureza do problema e das suas necessidades de intervenção.
· Confidencialidade e sigilo: Os psicólogos regem-se por um código deontológico e ético que garante total e rigoroso sigilo acerca dos seus casos. Se houver necessidade de solicitar acompanhamento psiquiátrico, para uma intervenção farmacológica ou ainda elaborar relatório para efeitos escolares (para direção do curso), é pedida a sua autorização para o efeito. A informação partilhada será mantida em estrita confidencialidade, exceto em casos em que envolva danos a terceiros ou ao próprio, nomeadamente risco de vida ou abuso e negligência de crianças.
· Marcações: As marcações deverão são solicitadas, mediante o envio de um e-mail, para o endereço:
apoio.estudante@esenf.pt, onde deverá, ser anexada a ficha de registo de pedido (no caso de ser a primeira sessão). A marcação das seguintes sessões efetua-se da mesma forma, via e-mail. Receberá a confirmação do agendamento, pela resposta ao correio eletrónico que indicar.
· Faltas às sessões: Se faltar a três consultas, consecutivas e previamente marcadas, sem razão de força maior que o justifique, o seu processo terapêutico será automaticamente encerrado. Se manifestar novamente interesse em usufruir do serviço de Psicologia, deverá reiniciar o processo.
· Liberdade de desistência: Tem a liberdade de dar por finda a terapia a qualquer momento. 
3. Responsabilidade:
A partir do momento que acordarmos entrar no processo terapêutico, a minha responsabilidade é elevada, por isso, temas relevantes devem ser apresentados e discutidos, nomeadamente decisões que tome que estejam diretamente relacionadas com a problemática que trouxe a este contexto terapêutico, como, por exemplo modificações de medicação, eu terei que ter conhecimento para que possa interpretar corretamente alterações que possam existir, alterar opções terapêuticas.
Eu, abaixo assinado(a), declaro que compreendi e aceito todos os termos acima referidos e que venho, através deste serviço, procurar ajuda para a resolução das minhas problemáticas. Fica claro que não devo interromper nenhum tratamento médico ou psicológico sem que os médicos e psicólogos responsáveis atestem tal atitude.  
Assinatura do cliente:
A psicóloga do GAEIVA:
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