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Despacho 

RT – 67 /2020 

Plano de 

Contingência 

Interno para a 

COVID-19 -  

Procedimentos 

específicos de 

organização do 

trabalho 
 

 

Considerando que: 

1 -  Através do Despacho Reitoral 59/2020, de 31 de julho, foi aprovado o Plano de 

Contingência Interno para a COVID-19 - 2ª versão;  

2 -  A Medida 7 do Plano de Contingência Interno para a COVID-19 - 2ª versão 

contém um conjunto de orientações sobre a organização do trabalho, 

designadamente o regime a adotar; 

3 -  A Resolução de Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de junho, veio 

definir novas regras quanto às condições para o exercício de funções em 

regime de teletrabalho, considerando, ainda, a evolução positiva desta doença 

na região Norte e as recomendações da Medicina no Trabalho, cumpre-nos 

clarificar. 

 

Nestes termos, importa proceder à comunicação e informação dos procedimentos 

específicos a adotar: 

 

1 -  Deve ser retomado o regime presencial como modo regular e preponderante 

do exercício da atividade, considerando o cumprimento de todas as regras de 

segurança.  

2 -  A modalidade exclusiva de Teletrabalho, aplica-se sempre que as funções o 

permitam e que o trabalhador o requeira, nas seguintes situações: 

 A partir de 1 de julho o regime de teletrabalho para os trabalhadores 

inseridos em grupo de risco permanece obrigatório quando requerido pelo 

próprio e mediante certificação médica que ateste que se encontrem 

abrangido pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos e 

doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º - A do Decreto-Lei n.º 10 -

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, conforme informação 

prestada individualmente a todos os trabalhadores e ao Dirigente máximo 

da UO. 

 O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior 

a 60 %; 

 Trabalhador com filhos menores de 12 anos ou independentemente da 

idade, com deficiência ou doença crónica, mediante acordo escrito 

conforme previsto no código de trabalho. 

3 -  A modalidade de Teletrabalho e Presencial é possível quando tal seja essencial 

para o cumprimento das regras de segurança ou possa contribuir 

manifestamente para a melhoria dos serviços prestado pela UTAD, sendo que 

devem ser garantidos os seguintes princípios: 
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 Distância entre os trabalhadores nos postos de trabalho prevista no plano 

de regresso; 

 Redundância de funções, ou seja garantir que todas as pessoas que fazem 

a mesma função não estão simultaneamente por uma questão de 

segurança e gestão do risco; 

 As escalas de rotatividade devem acautelar uma a duas semanas de 

continuidade da modalidade, sendo que apenas em casos excecionais, 

devidamente fundamentados, se admitem escalas com períodos de 

trabalho presencial inferiores a uma semana e desde que garantido no 

mínimo um dia completo de trabalho. 

 

Com o regime presencial, aos trabalhadores que é aplicável, é retomado o registo 

biométrico de controlo de assiduidade, considerando que estão garantidas as condições 

de segurança, designadamente encontram-se disponíveis soluções de desinfeção junto 

dos terminais de leitura. 

 

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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