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REGRESSO À ATIVIDADE
NO CONTEXTO DE UMA
“NOVA NORMALIDADE”
O fim do estado de emergência abre a porta ao regresso de muitas atividades,
mas é ainda extensa (e rigorosa) a lista de restrições a cumprir, sendo este um
desafio que cumpre a empregadores e trabalhadores partilhar.
No âmbito da declaração de situação de calamidade em todo o território
nacional, impõe-se a aplicação de um conjunto de medidas extraordinárias que
permitam mitigar o risco de retrocesso na contenção da transmissão do vírus e
a expansão da doença COVID-19, visando-se, desta forma, garantir uma resposta
eficaz a esta nova fase da Pandemia.
Nesta sequência,
Em consonância com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, devem as empresas
elaborar (e/ou rever) um plano de contingência adequado ao local de trabalho e
de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade
para as Condições de Trabalho (ACT), considerando, entre outras, as aseguintes
medidas e recomendações:
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Em conformidade com a obrigação que sobre elas impende, de acordo com o Regime Jurídico da Promoção
da Segurança e Saúde no Trabalho (Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro).
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Considerações
prévias ao regresso ao
trabalho presencial
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• É obrigatória a adoção do regime de
teletrabalho, independentemente do
vínculo laboral, sempre que as funções em
causa o permitam;
• P erante a existência de algum sintoma
associado à COVID-19 ou de contacto
próximo com casos confirmados ou
suspeitos, não deve ter lugar o regresso ao
local de trabalho sem que antes se confirme
pela inexistência de risco para o próprio e
para os outros, devendo, para o efeito, ser
contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24);
• O
 s imunodeprimidos e os portadores
de doença crónica que, de acordo com
as orientações da autoridade de saúde,
devam ser considerados de risco,
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 (com a exceção dos trabalhadores
dos serviços essenciais). A entidade
empregadora deverá providenciar a
realização de uma avaliação pela Medicina
no Trabalho.
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02

Regras de
distanciamento
social
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• Os locais de trabalho devem ser
reorganizados de modo a assegurar
o distanciamento social entre
trabalhadores e o cumprimento
das distâncias de segurança
(2 metros);
• D
 eve ser minimizado o contacto
direto entre trabalhadores,
através da adoção de medidas como:
constituição de equipas pequenas;
organização de horários e pausas de
trabalho desfasados entre equipas;
preferência pelo trabalho “lado a lado”
ou “de costas”;
• Devem ser instituidos procedimentos
de conduta social quanto às
formas de contacto a evitar/suprimir
entre os trabalhadores e entre
estes e os utentes/clientes/público e
fornecedores (ex. apertos de mão,
abraços);
• D
 evem ser (re)estabelecidas regras
de utilização de espaços comuns
(salas de reuniões, refeitórios, salas de
convívio, etc.) e de infraestruturas
(ex. elevadores);
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• Devem ser privilegiados reuniões e
trabalhos de grupo que não sejam
presenciais ou, quando a presença
física seja imprescindível, deve ser
reduzido ao mínimo indispensável
o número de pessoas, devem ser
utilizadas salas de maior dimensão
e ser instituida uma distância de
segurança (recomendação +/- 1 metro)
entre as cadeiras;
• D
 evem ser protegidos os
trabalhadores que no desempenho
da sua atividade profissional não
possam cumprir uma distância
de segurança relativamente a
outros trabalhadores ou a utentes/
clientes/público, mediante o recurso
a medidas como, por exemplo:
redução da ocupação/lotação máxima
dos espaços de trabalho; utilização de
barreiras físicas; ventilação reforçada
da área de trabalho; limitação do
tempo presencial (permanência) de
utentes/clientes/ público na empresa/
estabelecimento; restrição do acesso
de utentes/clientes/público a áreas da
empresa; disponibilização de máscaras.
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03

Higienização
e desinfeção
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•

D
 evem ser elaborados (e afixados em local visível)
especiais planos de higienização e desinfeção
que pressuponham a realização de limpeza com maior
frequência;

•

D
 eve ser instituida a desinfeção diária das superfícies,
ou entre cada utilização, ou outra periodicidade, de
acordo com as necessidades existentes;

•

D
 eve ser assegurada a desinfeção periódica, ao longo
do tempo de trabalho, de objetos ou superfícies
que tenham um contacto frequente (ex. telefones,
teclados, ferramentas, maçanetas das portas, corrimãos,
interruptores de luz, botões de máquinas, etc.), bem
como, o fornecimento aos trabalhadores dos materiais
e produtos necessários para o efeito (ex. toalhetes
desinfetantes);

•

D
 evem ser asseguradas as especificidades
recomendadas a título de técnicas de limpeza, utilização
de materiais de limpeza, frequência da limpeza, produtos
de limpeza e desinfeção, e uso de equipamentos de
proteção individual pelos funcionários de limpeza;

•

D
 eve promover-se a higienização das mãos ao
longo do período do trabalho, assegurando-se que os
trabalhadores têm locais adequados para a lavagem das
mãos na empresa e colocando-se dispensadores com
SABA em locais estratégicos.
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04

Auto
monitorização
de sintomas
e proteção
individual
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• Todos os trabalhadores devem ser
sensibilizados para, diariamente,
procederem à auto medição
da temperatura corporal e
confirmarem a ausência de tosse
persistente ou de dificuldade
respiratória, antes de iniciarem o
trabalho;
• P
 odem, exclusivamente por motivos
de proteção da saúde do próprio
e de terceiros, ser realizadas
medições de temperatura corporal
a trabalhadores para efeitos de
acesso e permanência no local de
trabalho;
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• Devem ser adquiridos os necessários
equipamentos de proteção individual
(EPI) para os trabalhadores e
proceder-se à sensibilização dos
mesmos quanto à sua colocação,
utilização, remoção e manutenção.
A utilização de equipamentos de
proteção individual deve seguir a
Orientação n.º 019/2020 da DGS.

• P
 ara o efeito, devem,
preferencialmente, ser utilizados
termómetros digitais ou por
infravermelhos, de forma a evitar o
contacto cutâneo;
• Caso haja medições de
temperatura superiores à normal
temperatura corporal, pode ser
impedido o acesso dessa pessoa
ao local de trabalho;
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• Devem ser disponibilizados lenços
de papel nos locais de trabalho;

• Viagens de trabalho e trabalho
prestado em veículos devem ser
objeto de especiais precauções;

Etiqueta respiratória

• Deve estabelecer-se a
utilização de máscaras
sempre que os trabalhadores
tenham sinais ou sintomas
respiratórios e trabalhem em
espaços interiores com outros
trabalhadores.

Viagens de trabalho,
trabalho prestado em
veículos e deslocações
de e para o trabalho

• N
 as deslocações de e para o
trabalho deve evitar-se, sempre
que possível, o ajuntamento de
pessoas, nomeadamente nos
transportes coletivos e no acesso
aos locais de trabalho;
• É obrigatório o uso de máscaras
ou viseiras na utilização de
transportes coletivos de
passageiros.
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Informação e diálogo
social na prevenção
da pandemia
covid-19
• Os trabalhadores devem ser informados sobre o
impacto da epidemia da COVID-19 na empresa,
salientando-se as alterações do seu funcionamento
e as medidas de prevenção implementadas/a
implementar;
• O Plano de Contingência deve incorporar um
procedimento operacional, validado pela entidade
responsável e divulgado por todos os trabalhadores,
para os informar sobre como devem agir se ficarem
doentes, se tiverem sintomas ou se existir um caso
confirmado de COVID-19;
• O
 diálogo social permanente e a todos os níveis é
de particular importância neste contexto, pelo que
é considerada boa prática o reforço da informação
e consulta dos trabalhadores e, sempre que existam,
das suas estruturas representativas.
12

Cerejeira Namora, Marinho Falcão

Regresso à atividade Laboral

08

Medidas
específicas
para os setores
do comércio e
2
serviços

Aplicável aos estabelecimentos comerciais e atividades de prestação de serviços em funcionamento ou
que, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de Abril, retomem a atividade.
2
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• R
 elativamente aos trabalhadores que
pertençam ao grupo sujeito a um
dever de especial proteção, bem como,
trabalhadoras grávidas, pessoas com
doenças crónicas ou pessoas com mais
de 65 anos de idade, dever-se-á repensar
o seu posto de trabalho de contacto direto
com o público e reafectá-los a outras
funções ou, quando possível, manter o
teletrabalho;
• É
 obrigatório o uso de máscaras ou
viseiras, por trabalhadores e clientes,
exceto quando, em função da natureza das
atividades, o seu uso seja impraticável;
• É
 permitido aos titulares da exploração
de estabelecimentos de comércio por
grosso de distribuição alimentar vender
os seus produtos diretamente ao público,
devendo os bens destinados à venda a
retalho exibir o respetivo preço de venda
e ser disponibilizados para aquisição sob
forma unitária;
• E m todos os locais onde são exercidas
atividades de comércio ou prestação de
serviços devem ser observadas as seguintes
regras de ocupação, permanência e
distanciamento social:
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» R
 egra de ocupação máxima
indicativa de 0,05 pessoas por
metro quadrado de área;
» D
 istância mínima de 2 metros
entre as pessoas, incluindo aquelas
que estão efetivamente a adquirir o
produto ou a receber o serviço;
» P
 ermanência dentro do
estabelecimento apenas pelo
tempo estritamente necessário
à aquisição dos bens ou serviços;
» P roibição de situações de espera
para atendimento no interior dos
estabelecimentos de prestação
de serviços, devendo recorre-se
a mecanismos de marcação
prévia;
» D
 efinição, sempre que possível, de
circuitos específicos de entrada
e saída nos estabelecimentos,
utilizando portas separadas;
• D
 eve ser assegurada uma ventilação
adequada em todos os espaços,
garantindo o arejamento natural
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dos locais de trabalho, sempre
que possível; (as portas ou janelas
devem estar abertas ou, caso tal não
seja possível, deve assegurar-se o
funcionamento eficaz do sistema de
ventilação, assim como a sua limpeza e
manutenção);
• Deve ser promovida a limpeza e
desinfeção diárias e periódicas
dos espaços, equipamentos, objetos
e superfícies com os quais haja um
contacto intenso;
• D
 eve ter lugar a limpeza e
desinfeção, após cada utilização
ou interação, dos terminais de
pagamento automático (TPA) e
de outros equipamentos, objetivos
e utensílios em contacto direto com
o cliente ou utilizados para o seu
atendimento;
• D
 eve ser dada preferência ao
pagamento por cartão ou outro
método eletrónico, em particular
contactless, evitando-se o
pagamento em numerário;
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• Devem ser desinfetados os
veículos ao serviço da empresa,
designadamente para entrega de
mercadorias ou prestação de serviços,
após cada utilização;
• Deve promover-se, tanto quanto
possível, a contenção do toque em
produtos ou equipamentos bem
como em artigos não embalados. Em
caso de trocas, devoluções ou retoma
de produtos usados, os operadores
devem, sempre que possível, assegurar
a sua limpeza e desinfeção antes de
voltarem a ser disponibilizados para
venda;
• D
 evem ser definidas indicações para as
operações de abastecimento dos
estabelecimentos, eliminando-se,
sempre que possível, quaisquer
procedimentos de interação física,
como a recolha de assinatura de
receção da mercadoria (podem
ser adotadas formas alternativas
de comunicação – ex. e-mails
de confirmação). sendo que os
trabalhadores designados para a sua
receção devem assegurar os cuidados
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de desinfeção dos objetos e higiene
das mãos;
• Deve ser assegurada a
disponibilização de soluções
líquidas de base alcoólica, para os
trabalhadores e clientes;
• O
 s horários de funcionamento
podem ser ajustados, por forma a
garantir um desfasamento da hora de
abertura ou de encerramento (sendo
que os estabelecimentos que apenas
retomam a sua atividade ao abrigo da
Resolução do Conselho de Ministros
n.º 33-A/2020 não podem, em
qualquer caso, abrir antes das 10:00h);
• Os estabelecimentos podem
encerrar em determinados
períodos do dia para assegurar
operações de limpeza e desinfeção
dos funcionários, dos produtos ou do
espaço;
• P ara além das regras de atendimento
prioritário definidas legalmente
(Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de
agosto), devem ser atendidos com
16
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prioridade: os imunodeprimidos e portadores de doença
crónica que devam ser considerados de risco (onde se incluem,
por ex., pessoas com mais de 70 anos, pessoas com doenças
cardíacas e diabetes, pessoas a fazer tratamentos de quimioterapia,
entre outros); os profissionais de saúde, os elementos das
forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, o
pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de
apoio social;
• O
 s responsáveis pela gestão dos estabelecimentos devem assegurarse de que todas as pessoas que neles trabalham cumprem as
medidas de higiene das mãos, as regras de etiqueta respiratória, de
distanciamento físico e uso de máscaras (se aplicável);
• Os clientes devem ser informados, de forma clara e visível,
relativamente às novas regras de funcionamento, acesso, prioridade,
atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a
cada estabelecimento (as regras de etiqueta respiratória devem ser
afixadas em Português e Inglês);
• E ncontra-se suspensa a obrigatoriedade de apresentação
do livro de reclamações no formato físico. O operador
económico deve, porém, informar o consumidor de que a
reclamação pode ser submetida através da plataforma online
www.livroreclamacoes.pt (na qual deve registar-se com
urgência, no caso de ainda não o ter feito).
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Fontes
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 5 de Maio de 2020, que altera as medidas excecionais e
temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, disponível aqui.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de Abril de 2020,
que declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19,
disponível aqui.
Medidas de prevenção da Covid-19 nas empresas (saúde e trabalho)
disponibilizadas pela DGS, disponível aqui.
Recomendações para adaptar aos locais de trabalho e proteger os trabalhadores,
disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em
articulado com a ACT e DGSS.
Guia de boas práticas para os setores do comércio e serviços, Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal, disponível aqui.
Orientação n.º 006/2020 da DGS sobre procedimentos de prevenção, controlo e
vigilância em empresas, disponível aqui.
Orientação n.º014/2020 da DGS sobre limpeza e desinfeção de superfícies em
estabelecimentos de atendimento ao público ou similares, disponível aqui.
Orientação n.º 019/2020 da DGS sobre Utilização de Equipamentos de Proteção
Individual por Pessoas NãoProfissionais de Saúde, disponível aqui.
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A Cerejeira Namora, Marinho Falcão
tem uma equipa preparada para qualquer
desafio e está pronta para dar resposta
aos seus. Conte connosco.
Nuno Cerejeira Namora
ncn@sociedadeadvogados.eu
Eduardo Castro Marques
ecm@sociedadeadvogados.eu
Miguel Cunha Machado
mcm@sociedadeadvogados.eu
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