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I. ENQUADRAMENTO 

No âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, e atenta a fase de mitigação em que o país se 

encontra (transmissão local em ambiente fechado e transmissão comunitária), apresenta-se o Plano de 

Contingência do IAVE atualizado a 10 de dezembro de 2020, em conformidade com as orientações 

emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e com os normativos legais. 

Tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, as medidas agora divulgadas estão 

sujeitas a atualização. 

 

Orientações da DGS e Normativos legais em vigor  

As orientações da Direção-Geral de Saúde, em constante atualização, estão disponíveis na página 

www.dgs.pt ou no endereço https://covid19.min-saude.pt  

Os normativos legais podem ser consultados na página da Direção-Geral da Administração e do Emprego, 

www.dgaep.gov.pt  

 

1. Equipa de Gestão de Contingência (EGC) 

 Conselho Diretivo – Luís Santos, Anabela Serrão e Manuel Gomes 

 Responsável da DSAE – Paula Simões 

 Responsável da DSFS – Rui Pires 

 Responsável da DGA – Cristina Tavares 

 Responsável da EMCIMA – Ana Monteiro 

 Responsável da EMEI – Alexandra Duarte 

 

1.1. Atribuições da EGC 

 Assegurar a divulgação da informação oficial sobre as medidas de prevenção; 

 Implementar e controlar a aplicação das medidas previstas no presente Plano de Contingência; 

 Atualizar as medidas contempladas no Plano de Contingência face a informações que, entretanto, 

sejam disponibilizadas pelas autoridades nacionais de saúde; 

 Determinar e divulgar o nível de alerta na organização e as medidas a adotar, constantes no 

presente Plano. 

  

http://www.dgs.pt/
https://covid19.min-saude.pt/
http://www.dgaep.gov.pt/


 
 

Página 4 de 12 
 

II. SERVIÇOS MÍNIMOS IAVE 

1. Segurança das instalações 

 Assegurado pela empresa de vigilância Comansegur – Segurança Privada, S.A. 

 A empresa Comansegur tem um Plano de Contingência ativo, que inclui um plano de substituição dos 

vigilantes que prestam serviço no edifício e obriga-se a informar o IAVE em caso de existência de 

caso COVID-19 na sua empresa. 

 Os vigilantes obedecem ao Plano de Contingência do IAVE bem como às orientações específicas que 

lhes sejam dadas para o desempenho das suas funções. 

 

2. Limpeza das instalações  

 Assegurado pela empresa Fine Facility Services, Lda. 

 A empresa Fine Facility Services tem um Plano de Contingência ativo, que inclui um plano de 

substituição dos trabalhadores que prestam serviço no edifício e obriga-se a informar o IAVE em caso 

de existência de caso COVID-19 na sua empresa. 

 Os trabalhadores da empresa de serviços de limpeza obedecem ao Plano de Contingência do IAVE 

bem como às orientações específicas que lhes sejam dadas para o desempenho das suas funções. 

 

3. Manutenção do sistema informático do IAVE 

 Assegurado pela EMCIMA – Núcleo de Informática, responsável pelo serviço de gestão de sistemas e 

infraestruturas de informação e comunicação. 

 

4. Atividades mais críticas no IAVE 

 Manutenção do sistema informático (EMCIMA – Núcleo de Informática);  

 Solicitações com resposta sujeita a prazos legais (CD – IAVE, DSAE, DSFS, DGA, EMCIMA, EMEI); 

 Elaboração de instrumentos de avaliação externa (DSAE);  

 Supervisão da classificação (DSFS); 

 Registo atualizado do absentismo dos trabalhadores (DGA); 

 Processamento de vencimentos (DGA); 

 Elaboração dos pedidos de solicitação de transferência de fundos, entrega da conta de Gerência ao 

Tribunal de Contas e atividades de auditoria da Fiscal Única para emissão de parecer (DGA); 

 Pagamento a fornecedores e a colaboradores e atividades de transição para o SNC-AP (DGA); 

 Procedimentos em curso ou urgentes, para aquisição de bens e serviços indispensáveis (DGA); 

 Gestão da Livraria Online do IAVE (DSAE, DGA, EMCIMA); 

 Expediente (DSAE, DGA). 
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III. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMENTO DO IAVE 

Dando continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020, e em conformidade 

com o disposto na Resolução do Conselho de Ministros nº 63-A/2020, apresentam-se as condições de 

funcionamento do IAVE, a partir do dia 3 de setembro de 2020. 

 

1. Condições asseguradas pelo IAVE 

 Disponibilização de máscaras, viseiras e gel desinfetante. 

 Disponibilização de desinfetante de superfícies aos trabalhadores para higienização dos seus espaços 

de trabalho. 

 Disponibilização de sabão para higienização nas casas de banho. 

 Higienização regular dos espaços pelo serviço de limpeza. 

 Ocupação de sala garantindo o distanciamento físico de pelo menos 2m. 

 A utilização do auditório ou das salas de reunião obedece às regras do distanciamento físico de 2m. 

 A utilização do refeitório e dos bens comuns (microondas, frigorífico e outros eletrodomésticos) 

obedece às regras de distanciamento físico, desinfeção dos bens comuns e próprios, higienização das 

mãos. 

 A utilização da máquina do café e dos dispensadores de água obriga à desinfeção das mãos com 

álcool gel antes e após utilização. 

 A utilização dos espaços exteriores de convívio obedece ao distanciamento físico de pelo menos 2m. 

 

2. Regras a observar na utilização do refeitório, da cozinha e dos eletrodomésticos 

 No espaço da cozinha só pode estar uma (1) pessoa. 

 Desinfeção das mãos com álcool gel antes e após utilização dos eletrodomésticos. 

 Desinfeção das caixas térmicas/garrafas antes de serem colocadas no frigorífico e depois de 

retiradas. 

 Desinfeção da mesa de refeição, antes e depois de ser utilizada. 

 Observar as regras do distanciamento físico durante o período de refeição. 

 

3. Exercício de funções 

O Conselho Diretivo determina a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho 

independentemente do vínculo laboral do trabalhador, sempre que as funções em causa o permitam, a 

partir do dia 4 de novembro de 2020, em cumprimento do artigo 5º-A, aditado ao Decreto-Lei nº 79-

A/2020, de 1 de outubro, pelo Decreto-Lei nº 94-A, de 3 de novembro. 

Tendo em conta o disposto no artigo 4º da Resolução do Conselho de Ministros nº 63-A/2020, de 14 de 

agosto, sobre teletrabalho e organização de trabalho, a saber: 

1 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequadas 

à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID-19, podendo, 
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nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 

2 — Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais 

previstos no Código do Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 

independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas 

seguintes situações:  

a) O trabalhador, mediante certificação médica, encontra-se abrangido pelo regime excecional de 

proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25º-A do Decreto-Lei nº 

10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;  

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.  

3 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e 

sempre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do 

trabalho não permitam o cumprimento das orientações da DGS e da Autoridade para as 

Condições do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.  

4 — Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos no 

Código do Trabalho, podem ser implementadas, dentro dos limites máximos do período normal 

de trabalho e com respeito pelo direito ao descanso diário e semanal previstos na lei ou em 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, medidas de prevenção e 

mitigação dos riscos decorrentes da pandemia, nomeadamente a adoção de escalas de 

rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de 

trabalho habitual, diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de 

horários diferenciados de pausas e de refeições. 

5 — Para efeitos do número anterior, o empregador pode alterar a organização do tempo de 

trabalho ao abrigo do respetivo poder de direção, devendo ser respeitado o procedimento 

previsto na legislação aplicável. 

Compete aos dirigentes intermédios e chefes das equipas multidisciplinares submeter ao Conselho Diretivo 

a proposta de adoção das medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da pandemia 

discriminadas no nº 4 do artigo 4º acima transcrito. 

A redação atual do artigo 25º-A do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, é a seguinte: «1 – Os 

imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de 

saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes 

cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes oncológicos e os portadores 

de insuficiência renal, podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, desde que não 

possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação 

de atividade.» 

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: 
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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. 

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 ao máximo as deslocações. 
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IV. PROCEDIMENTOS GERAIS A RESPEITAR 

Os trabalhadores devem respeitar e reforçar alguns procedimentos de higiene, de etiqueta respiratória e 

de conduta social, designadamente os seguintes: 

 Utilizar máscara no percurso casa-IAVE, especialmente quando utilizados os transportes públicos; 

 Utilizar máscara nas instalações do IAVE (e dentro da sala de trabalho, se partilhada); 

 Desinfetar as mãos antes e depois de colocar/substituir a máscara; 

 Lavar com frequência as mãos com água e sabão; 

 Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, ou usar lenço de papel, evitando tossir ou espirrar 

para as mãos; 

 Observar o distanciamento físico de pelo menos 2m; 

 Não partilhar objetos (canetas, dispositivos de armazenamento USB, etc.); 

 Reforçar a limpeza e desinfeção do posto de trabalho, incluindo teclado, monitor, rato e telefone; 

 Arejar/manter arejada a sala de trabalho; 

 Manter as portas das salas de trabalho abertas sempre que o carácter do trabalho desenvolvido o 

permita; 

 Evitar ao máximo a utilização do elevador; 

 Evitar ligar o ar condicionado. 

  



 
 

Página 9 de 12 
 

V. PROCEDIMENTOS A RESPEITAR FACE A UM “CASO SUSPEITO” 

O trabalhador que se enquadre na definição de “Caso suspeito” (Norma nº 004/2020, de 23 de março, 

atualizada a 25 de abril de 2020): 

 Não se deve apresentar ao serviço; 

 Deve contactar de imediato o 808 24 24 24 (SNS24); 

 Deve seguir as instruções do SNS24; 

 Deve avisar a DGA. 

Na presença de um trabalhador suspeito de infeção, devem ser respeitados os seguintes procedimentos: 

O trabalhador informa a chefia direta e dirige-se para a Sala de Isolamento no piso -1, se necessário 

acompanhado ou pela chefia direta ou pelo trabalhador designado. 

 Utilizar as escadas de serviço mais próximas da sua sala de trabalho; 

 Evitar passar pela zona do refeitório.  

A pessoa que presta assistência deve, se possível, manter-se a uma distância superior a 2m do “caso 

suspeito”, cumprindo os procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (higienização das mãos antes de 

colocar e após remover a máscara). 

Antes de entrar na Sala de Isolamento, deve: 

 Desinfetar as mãos com a solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

 Colocar a máscara cirúrgica. 

Depois de entrar na Sala de Isolamento, o trabalhador ou a pessoa que presta assistência deve: 

 Contactar o SNS 24 (808 24 24 24); 

 Comunicar à chefia direta/ao Presidente do Conselho Diretivo as instruções dadas pelo profissional 

de saúde do SNS. 

Durante a permanência na Sala de Isolamento, o trabalhador deve usar a máscara cirúrgica, se possível.  

Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 

Sempre que a substitua, deve seguir os procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara). O mesmo se aplica à pessoa que presta assistência. 

Em função da avaliação feita pelo profissional de saúde do SNS, serão respeitados os procedimentos 

definidos pela DGS. 

Por uma questão de precaução, e caso seja necessário recorrer à utilização da Sala de Isolamento, 

proceder-se-á à evacuação das salas de trabalho situadas no piso -1. 

 

 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
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VI. PROCEDIMENTOS A RESPEITAR FACE A SITUAÇÕES DE CONTACTO COM PESSOA(S) INFETADA(S) OU DE 

TRABALHADORES COM CONFIRMAÇÃO DA DOENÇA COVID-19 

Tendo em vista a definição de medidas de atuação concertadas face à ocorrência eventual de situações em 

que o trabalhador ou colaborador saiba ter estado em contacto direto com pessoa(s) infetada(s) ou que foi 

diagnosticado com a doença COVID-19 , devem ser cumpridos os procedimentos seguintes: 

 Fica interdito de se deslocar ao Instituto; 

 Deve contactar de imediato o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhe sejam dadas; 

 Deve informar por escrito o seu dirigente, reportando a situação e as orientações do SNS24 e 

identificando as pessoas com quem contactou diretamente, no âmbito das suas funções no IAVE, as 

circunstâncias do(s) contacto(s) e a indicação da(s) sala(s) em que esteve, se aplicável; 

 O dirigente deve, por sua vez, contactar por escrito o Vogal do CD, Manuel Gomes (dando 

conhecimento aos restantes elementos do CD), informando-o da situação que lhe foi reportada e a 

data previsível de regresso em segurança do trabalhador ou colaborador ao Instituto, se aplicável; 

 Deve manter o seu dirigente atualizado, enviando-lhe a informação necessária; 

 No caso de o trabalhador se encontrar em isolamento preventivo, deve enviar a declaração 

provisória de isolamento profilático ao dirigente, como documento justificativo de ausência do 

local de trabalho; 

 Só poderá deslocar-se ao Instituto após consentimento do seu dirigente e de acordo com indicação 

expressa da autoridade de saúde local. 

Devem ser implementadas as seguintes medidas adicionais de proteção da saúde pública e dos 

trabalhadores do IAVE: 

 Suspensão de todas as atividades em que o trabalhador ou colaborador está envolvido, sempre que 

estas impliquem obrigatoriamente a sua presença no IAVE ou em local externo; 

 Desinfeção e ventilação das salas identificadas, que permanecerão encerradas até ordem em 

contrário. 
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VII. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Medida Responsável 
Verificação/Meios 
(preencher conforme 

execução) 

Divulgar a todos os trabalhadores, através dos meios 

disponíveis no IAVE, informação oficial com indicações 

precisas. 

CD − IAVE 

Em curso 

(E-mails; cartazes; 

informação na 

Intranet) 

Reforçar a limpeza e desinfeção das instalações  

 Desinfeção 2 vezes por dia dos puxadores, maçanetas, 

interruptores, botões de elevadores, torneiras, 

sanitários. 

DGA 

Empresa de limpeza 

Implementado 

(reuniões com 

empresa de limpeza)  

Reforçar a limpeza e desinfeção 

 Desinfeção dos botões de impressoras com álcool; 

 Desinfeção de teclados, ratos, telefones, antes do 

período de trabalho. 

Trabalhadores Implementado 

Assegurar o arejamento diário 

 Todas as salas e gabinetes, através da abertura das 

janelas para o exterior; 

 Manter a porta da sala aberta sempre que o tipo de 

trabalho o permita; 

 As portas de acesso às escadas (corta fogo) devem 

manter-se abertas. 

Trabalhadores Implementado 

Equipamentos de Proteção Individuais 

 Adquirir e distribuir por todos os trabalhadores 

máscaras reutilizáveis e viseiras; 

 Adquirir máscaras descartáveis para situações 

imprevistas. 

IAVE Implementado 

Envolver os subcontratados e colaboradores externos 

 Ceder uma cópia do presente plano a empresas e 

colaboradores externos que operam nas instalações do 

IAVE; 

 Comunicação ao CD – IAVE e à DGA de casos suspeitos 

no fornecedor ou no colaborador externo e vice-versa. 

CD − IAVE e DGA 

Fornecedores 
Em curso 

Ativação dos dispensadores de desinfetante e seu 

abastecimento 

 Junto aos WC, elevador, entradas/saídas. 

DGA Implementado 

Barreiras físicas 

 Adquirir e colocar barreiras de proteção acrílica: 

− na receção e na secretária de atendimento aos 

coordenadores da DSAE; 

− nos postos de trabalho dos trabalhadores da 

equipa de design gráfico. 

CD − IAVE 

DGA 

 
 

Implementado 
 

Em curso 
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Medida Responsável 
Verificação/Meios 
(preencher conforme 

execução) 

Desinfetante de superfície 

 Adquirir e disponibilizar por sala, para desinfeção 

regular (várias vezes ao dia) de superfícies de uso 

frequente. 

DGA Implementado 

Sala de isolamento no piso -1, com janela, próxima de 

instalação sanitária, e próxima de saída direta para a 

Avenida Álvares Cabral 

 SABA à entrada e no interior; 

 Máscaras cirúrgicas à entrada e no interior; 

 Contentor de resíduos (com abertura não manual e 
saco de plástico); 

 Toalhetes de papel, luvas descartáveis, termómetro; 

 Cadeira e sofá (laváveis); 

 Água e alimentos não perecíveis; 

 Telefone. 
 
A instalação sanitária (com doseador de sabão e toalhetes 

de papel) será para a utilização exclusiva do trabalhador 

com sintomas, “Caso Suspeito”, ficando automaticamente 

interditada a sua utilização por outros trabalhadores. 

CD − IAVE 

DGA 
Implementado 

Lista de contactos 

 Manter atualizada lista de contactos privilegiados por 

parte dos trabalhadores em caso de incidente. 

DGA 
Em curso 

(E-mail) 

Reuniões e ações de formação 

 Recurso a reuniões por vídeo e teleconferências e 
formação a distância. 

CD – IAVE 

EMCIMA – Núcleo de 
Informática 

Implementado 

 

 

Lisboa, 10 de dezembro de 2020 
 


