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Comunicado do Conselho Diretivo do IAVE 

2 de novembro de 2020 

 

Caros trabalhadores do IAVE, 

Na sequência da divulgação do Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 31 de outubro de 
2020 (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=378), 

«1. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que renova a situação de 
calamidade em todo o território nacional continental, das 00h00 do dia 4 de novembro 
de 2020 até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020, e, face à situação epidemiológica 
que se verifica em Portugal, alargam-se a outros concelhos as medidas especiais que 
tinham sido estabelecidas para os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, 
introduzindo-se ainda algumas alterações adicionais. 

As medidas especiais adotadas para aqueles concelhos passam a abranger novos 
concelhos tendo em consideração os seguintes critérios: em primeiro lugar, um critério 
quantitativo, em função do número de casos por cada 100.000 habitantes; um segundo 
critério, qualitativo, em função da proximidade com um outro concelho que preencha o 
critério quantitativo. 

Desta forma, determina-se: 

 o dever de permanência no domicílio, devendo os cidadãos abster-se de 
circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, exceto para o conjunto de deslocações já 
previamente autorizadas, às quais se juntam as deslocações para atividades 
realizadas em centros de dia, para visitar utentes em estruturas residenciais 
para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados 
integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados ou outras respostas 
dedicadas a pessoas idosas, bem como as deslocações a estações e postos de 
correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou 
seguradoras e as deslocações necessárias para saída de território nacional 
continental; 

(…) 

 prevê-se a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, 
independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam, salvo impedimento do trabalhador;» 

O Conselho Diretivo em reunião extraordinária do dia 2 de novembro de 2020 determina a adoção das 
medidas emanadas no Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 31 de outubro de 2020, a 
partir do dia 4 de novembro de 2020. Assim: 

i) Regime de teletrabalho 

Os dirigentes devem atuar em conformidade, organizando/programando com os elementos da respetiva 
unidade orgânica as atividades a realizar entre 4 e 15 de novembro de 2020, em regime de teletrabalho. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=378
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ii) Desfasamento de horários 

Em relação aos trabalhadores cujas funções não são de todo compatíveis com o teletrabalho, deve ser 
assegurado o disposto nas alíneas a), b) e d) do nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 79-A/2020, de 1 de 
outubro, abaixo transcrito: 

Artigo 3º 

Organização desfasada de horários 

1 - Nos locais a que se refere o artigo anterior, o empregador deve 
organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de 
trabalho, garantindo intervalos mínimos de trinta minutos até ao limite de 
uma hora entre grupos de trabalhadores. 

2 - O empregador deve também adotar medidas técnicas e 
organizacionais que garantam o distanciamento físico e a proteção dos 
trabalhadores, nomeadamente: 

a) A promoção da constituição de equipas de trabalho estáveis, de modo 
que o contacto entre trabalhadores aconteça apenas entre trabalhadores 
de uma mesma equipa ou departamento; 

b) A alternância das pausas para descanso, incluindo para refeições, entre 
equipas ou departamentos, de forma a salvaguardar o distanciamento 
social entre trabalhadores; 

c) A promoção do trabalho em regime de teletrabalho, sempre que a 
natureza da atividade o permita; 

d) A utilização de equipamento de proteção individual adequado, nas 
situações em que o distanciamento físico seja manifestamente 
impraticável em razão da natureza da atividade. 

iii) Deslocações pontuais ao IAVE 

Em relação ao cumprimento das atividades que exijam deslocações pontuais ao IAVE por parte dos 
trabalhadores, solicita-se que as mesmas sejam programadas de forma a evitar o mínimo de deslocações. 

iv) Informação ao Conselho Diretivo 

A relação dos trabalhadores que vão ter que realizar a sua atividade em regime presencial e a relação dos 
trabalhadores que vão ter que se deslocar pontualmente ao IAVE para cumprir atividades específicas, entre 
os dias 4 e 15 de novembro, devem ser enviadas ao Vogal do Conselho Diretivo responsável pelos recursos 
humanos, Manuel Carvalho Gomes, com a maior brevidade possível e o mais tardar até ao fim do próximo 
dia 3 de novembro. 

 

Lisboa, 2 de novembro de 2020 

O Conselho Diretivo 

 


