
 

 

DESPACHO (PR) Nº 30/2020 

 

Assunto: Regime de teletrabalho no IPCA para minimizar riscos de contágio e garantir o 

normal funcionamento dos serviços 

 

Considerando: 

1. O agravamento da situação de crise resultante do aumento do número de casos de 

infeção pela estripe COVID-19; 

2. Os esclarecimentos do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, datados de 13 de março de 2020, elaborados tendo por base as medidas 

extraordinárias de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo 

coronavírus/Covid-19, aprovadas pelo Conselho de Ministros do dia 12 de Março de 

2020, que estimulam a utilização do teletrabalho como forma de minimizar os riscos 

de contágio; 

3. O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19; 

4. O despacho (PR) n.º 28/2020, de 10 de março, que define as medidas de prevenção 

de transmissão do COVID-19 no IPCA; 

5. O plano de contingência interno Covid-19 do IPCA; 

6. O Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, dos Gabinetes das Ministras da 

Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e da Saúde que determina que o plano de contingência dos 

empregadores públicos, alinhado com as orientações da Direção Geral de Saúde, 

contenha os procedimentos alternativos que permitam garantir o normal 

funcionamento de cada serviço ou estabelecimento, que sejam considerados os mais 

adequados face à respetiva natureza, atribuições e caracterização de postos de 

trabalho, privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser 

afastado por razões imperiosas de interesse público; 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=330


 

 

7. Que se considera teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação 

jurídica, habitualmente fora do local habitual e através do recurso a tecnologias de 

informação e comunicação; 

8. O disposto no artigo 68º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e o definido 

nos artigos 165.º a 171.º do Código do Trabalho relativos à aplicação do regime de 

teletrabalho aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego com entidades 

públicas. 

 

Ouvidos os Diretores de Escola, o Conselho de Gestão e a Comissão de Gestão do Plano de 

Contingência Interno COVID-2019 do IPCA, determino,  

1. O encerramento do polo do IPCA de Vila Nova de Famalicão; 

2. O funcionamento dos serviços das Escolas e de outros serviços do IPCA em regime 

de serviços mínimos;  

3. Que a prestação de trabalho por parte dos trabalhadores técnicos e de gestão, 

dirigentes, docentes, investigadores e bolseiros seja realizada, sempre que possível, 

através do regime de teletrabalho; 

4. Que compete aos diretores das Escolas, aos dirigentes das Unidades Transversais, 

ao Administrador ou ao dirigente a quem tenha sido delegada a competência, 

mediante proposta dos responsáveis dos serviços, a definição das tarefas a 

desempenhar no regime de teletrabalho, desde que estas sejam compatíveis com esta 

modalidade de trabalho e desde que todas as condições necessárias à sua execução 

se mostram observadas (equipamento informático, rede móvel, internet, entre 

outras); 

5. Cabe aos dirigentes assegurar a monitorização do trabalho realizado por teletrabalho 

relativamente a cada um dos trabalhadores sob a sua direção. 

 

Relativamente à prestação de trabalho em regime de teletrabalho: 

1. O IPCA disponibilizará aos seus colaboradores, incluindo trabalhadores técnicos e 

de gestão, dirigentes, docentes, investigadores e bolseiros, o acesso remoto aos 

diversos sistemas de informação, ferramentas de trabalho colaborativas e, sempre 



 

 

que necessário, equipamentos informáticos para que estes possam utilizar o regime 

de teletrabalho para a execução das tarefas que lhes estão atribuídas; 

2. O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres que tinha 

antes da prestação de trabalho nesse regime, conforme previsto nos artigos 165º a 

171º do Código do Trabalho; 

3. O trabalhador, em regime de teletrabalho, deverá cumprir o horário de trabalho que 

vem praticando, nos termos do Regulamento 108/2014, de 18 de março - 

Regulamento de Horário de Trabalho dos Serviços Centrais, das Unidades Orgânicas 

e Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; 

4. O pagamento das despesas de energia e da rede instalada no local em que é prestado 

o teletrabalho são da responsabilidade do trabalhador; 

5. O trabalhador compromete-se a observar corretamente as regras de utilização e 

funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe forem confiados; 

6. Sempre que se considere conveniente para assegurar o funcionamento dos serviços 

mínimos, ou para o desempenho de atividades que exijam a presença física dos 

teletrabalhadores, estes devem comparecer no serviço por indicação do dirigente 

responsável; 

7. O regime de teletrabalho aqui definido vigorará até à revogação do presente 

Despacho. 

 

Barcelos, 16 de março de 2020 

 

A Presidente do IPCA 

 

Prof. Doutora Maria José Fernandes 

 


