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DESPACHO ESTeSC 07/2020 

Regime extraordinário de teletrabalho no âmbito do Plano de contingência COVID-19 
 
 
No âmbito do plano de contingência do surto de COVID-19, atentas as recomendações emanadas pelas  

autoridades de saúde, bem como a deliberação do Conselho de Gestão do IPC, de 12/03/2020, no sentido 

de minimizar qualquer potencial risco de contágio, determino o seguinte: 

 

1. Podem exercer a atividade em regime de teletrabalho todos os trabalhadores com vínculo de 

emprego público afetos aos Serviços/Gabinetes, cuja a função o permita, e que manifestem 

interesse nesse sentido junto do superior hierárquico direto, que reportará à Presidência. 

2. Têm preferência na prestação de serviço em regime de teletrabalho, todos os trabalhadores  

portadores de patologia identificada pela DGS, como grupos de risco para contágio. 

3. O regime de prestação de teletrabalho ao abrigo do presente despacho, rege-se pelas cláusulas  

enunciadas no anexo I e é celebrado com a assinatura do termo de aceitação do regime de 

teletrabalho (anexo II). 

4.  O presente despacho vigora a partir do dia 16 de março de 2020 por um período não determinado,  

de acordo com a evolução da pandemia, até emissão de despacho revogatório. 

 

 

Coimbra, 13 de março de 2020 

 

 

O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico Coimbra 
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Anexo I 

Regime extraordinário de teletrabalho 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 

O trabalhador abrangido pelo Despacho ESTeSC 07/2020, de 13/03/2020, aceita que o exercício das 

funções que lhe estão atribuídas à data do respetivo despacho autorizador sejam exercidas em regime de 

teletrabalho, sem que sejam descurados todos os seus deveres profissionais. 

 

Cláusula Segunda 

Lugar da prestação 

O trabalhador passa a exercer as suas funções em regime de teletrabalho, a partir da morada indicada na 

declaração de aceitação das presentes condições de teletrabalho pelo trabalhador (anexo II).  

Sempre que, durante o horário de funcionamento dos serviços e por necessidade imperativa de serviço o 

superior hierárquico convoque o trabalhador, para que este compareça nas suas instalações, este deve 

fazê-lo no prazo máximo de duas horas. 

 

Cláusula Terceira 

Duração da prestação de teletrabalho 

O Segundo Outorgante desenvolve a sua atividade em regime de isenção de horário, obrigando-se a 

prestar trinta e cinco horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira. 

O presente acordo, que produz efeitos a partir da data da sua assinatura, é celebrado enquanto vigorar o 

Despacho ESTeSC 07/2020. 

O trabalhador abrangido pelo presente despacho ou o respetivo serviço podem, a todo o tempo, fazer 

cessar o regime de teletrabalho, mediante comunicação prévia, efetuada com, pelo menos, quarenta e 

oito horas de antecedência. 

Cessado o regime de teletrabalho, o trabalhador tem direito a retomar a sua normal prestação de trabalho 

não podendo ser prejudicado nos seus direitos. 
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Cláusula Quarta 

Meios para a prestação de teletrabalho 

Compete aos serviços fornecer ao trabalhador os meios técnicos que se revelem necessários para que 

este possa desenvolver as suas funções em regime de teletrabalho, sendo ainda responsável pela sua 

correta instalação e pronta manutenção. 

Cabe ao trabalhador zelar pela utilização cuidada e criteriosa dos equipamentos e tecnologias que o 

serviço colocar à sua disposição, devendo aquele, prontamente, transmitir a este qualquer anomalia de 

funcionamento ou utilização desadequada de todos os meios tecnológicos colocados à sua disposição. 

Os meios tecnológicos colocados à disposição do trabalhador destinam-se ao exercício da atividade para 

a qual aquele foi contratado. 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, o trabalhador pode utilizar os meios colocados à sua 

disposição, de forma parcimoniosa, para consulta de informação pessoal ou para a realização de pequenas 

tarefas que não colidam com o exercício das suas funções ao serviço desta. 

 

Cláusula Quinta 

Procedimentos de supervisão 

O trabalhador elabora semanalmente, com referência ao último dia da semana anterior, um relatório no 

qual indica as tarefas que acompanhou e o seu estado de execução, bem como a data prevista para a sua 

conclusão. 

O relatório a que se refere o número anterior é remetido ao superior hierárquico até ao final do terceiro 

dia útil da semana seguinte àquela que se reporta. 

 

Cláusula Sétima 

Entrada em vigor 

O presente contrato produz efeitos a partir da data do despacho emitido pelo superior hierárquico do 

trabalhador. 

 

O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico Coimbra 
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Anexo II 

 

Termo de aceitação do regime de teletrabalho no âmbito do 

Despacho ESTeSC 07/2020 

 

 

____________________________________________(nome)____________________(categoria),  a 

exercer funções ___________________________(serviço/departamento), declara aceitar o regime de 

teletrabalho, previsto no anexo I do Despacho ESTeSC 07/2020, de 15 de março de 2020. 

 

Telemóvel/Telefone para eventual contacto ________________________ 

 

 

Mais declara que o regime de teletrabalho é prestado a partir da seguinte morada: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

O trabalhador 
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