
WORKPLACE REVELATION
REGRESSO AO ESCRITÓRIO



NESTE MOMENTO SENTIMOS FALTA ...



DA PARTILHA DE CONHECIMENTO. APRENDER COISAS NOVAS A UMA DISTÂNCIA SEGURA. 



Queremos ajudá-lo a si e à sua empresa no 

Regresso ao Escritório de uma forma segura, ao

proporcionar um local de trabalho saudável

para a sua equipa..



Especialistas em

Espaços de Trabalho
Lideramos o mercado

com o melhor

conhecimento de 

utilização e dimensão de 

espaços

Fonte de Dados DGS
* Direção-Geral de Saúde

Portugal

Ilações Retiradas da 

ÁSIA
Enquanto empresa

global, a Savills garante

a experiência global das 

equipas asiáticas, 

através da utilização das 

aprendizagens retiradas

da China.

ESPECIALISTAS EM ESPAÇOS DE TRABALHO SAVILLS
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• Conformidade das melhores práticas no local de trabalho. ACT Portugal

19 Recomendações – Adaptar os locais de trabalho/ Proteger os trabalhadores

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf

• Conformidade com a lei de segurança e saúde ocupacional de 1970 nos EUA

Guia para preparação de espaços de trabalho para o COVID-19

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

• DGS

Medidas básicas de segurança contra o coronavírus

https://covid19.min-saude.pt

FONTES DE DADOS
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https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://covid19.min-saude.pt/


BEM-VINDO DE VOLTA AO ESCRITÓRIO
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Estabelecer as 

Novas Regras

01 02 03

Implementar e 

Coordenar as 

Novas Regras no 

Espaço

Comunicação e 

Apoio

Um guia de utilizador para o regresso ao escritório focado no bem-estar das pessoas



ESTABELECER AS NOVAS REGRAS
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Local de trabalho e 

Tecnologia

Saúde e Bem-Estar Protocolos das instalações

Interior & Edifício

A sua estratégia, processos e 

tecnologia atuais no seu local de 

trabalho estão alinhados com as suas

necessidades organizacionais de 

flexibilidade, adaptabilidade e 

capacidade de resposta? O seu

ambiente de trabalho está pronto 

para cumprir as medidas de 

segurança da OMS?

O seu escritório está preparado para 

garantir a saúde, segurança e bem-

estar das suas equipas? E para fazer

face aos padrões da OMS em termos

de qualidade do ar, ventilação, etc.? 

Controlo do local de trabalho

De que forma irá o Covid-19 mudar as 

operações no seu local de trabalho e 

os ciclos de limpeza para mitigar a 

transmissão de vírus? O que devemos

pedir aos nossos senhorios?



LOCAL DE TRABALHO E TECNOLOGIA

• Flexibilizar o trabalho remoto, trabalhando a partir de casa pelo menos 1 dia por 

semana com uma flexibilidade mínima de 50%. Implementar turnos rotativos dentro dos 

diferentes departamentos.

• Horários de trabalho por turnos (entrada e saída) + projeto de sinalização (espaços 

seguros)

• Dispersar os colaboradores: restringir o contato, assegurar o distanciamento social, 

mantendo uma distância de pelo menos 2m entre as pessoas.

• Trocar para um sistema de secretárias não assignadas/ hot desk: delimitar os espaços 

e escolher mesas que permitam a distância requerida.

• Deslocar postos de trabalho -> Não sentar frente a frente. Divisórias nos espaços de 

trabalho. Política de mesa limpa. Alocar cacifos para arrumos.

• Protocolo de roteiros interiores no escritório (percurso do tráfego no piso e em todo o 

edifício)

• Restringir a capacidade das salas para reuniões presenciais, com um limite de 50% da 

sua capacidade. Retirar cadeiras ou transformá-las em postos de trabalho individuais.

• Cancelar temporariamente ou restringir o uso das áreas comuns: espaço para café, 

copa, áreas de reunião, etc.

• Pack do Colaborador: Gel desinfetante para as mãos, luvas e máscara diária

A nível estratégico, as empresas vão ter de repensar o futuro dos espaços de 

trabalho, de modo a oferecer uma maior segurança contra futuros contágios 

infecciosos. Algumas das novas regras são:

Como trabalhar com os senhorios dos edifícios?

• Protocolos: segurança, circulação, limpeza, estacionamento, elevadores, torniquetes, 

etc.



ESPAÇOS, PROCESSOS E TECNOLOGIA
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• Restringir ou minimizar a partilha de equipamentos tecnológicos: nos postos 

de trabalho e nas salas de reunião

• Utilizar ferramentas/ equipamentos “mãos livres”, automáticos e com 

ativação por voz, limitando a necessidade de tocar em objetos dentro do 

ambiente de trabalho

• Mudar para a tecnologia de comunicação VOIP em detrimento do uso de 

telefones e remover teclados partilhados

• Reuniões virtuais: interação com clientes. É fundamental encontrar o 

equilíbrio entre as reuniões presenciais e virtuais. Limitar as viagens de 

trabalho.

• A informática na linha da frente. Quão eficiente – ou ineficiente – a empresa 

é com a sua tecnologia não depende apenas da infraestrutura, mas também 

da sua equipa de IT.



SAÚDE E BEM-ESTAR

Melhorar Ações Preventivas:

• Ter acesso a protocolos de deteção e controlo de temperatura nas entradas

• Obter uma variação opcional de 40-60% de humidade, para reduzir a 

propagação do vírus. Usar umidificadores portáteis, caso o sistema HVAC não 

suporte este requisito.

• Usar materiais “inteligentes”: devemos dar prioridade aos materiais que resistam 

ao bolor e promovam uma boa qualidade do ar interior. Revestimentos e itens 

antimicrobianos.

• Reforçar a possibilidade de lavagem das mãos: Considerar a colocação de mais 

lavatórios nas áreas de maior procura.

• Remover os cestos de lixo das áreas de trabalho e colocá-los/ substituí-los noutra 

área comum específica, como um exemplo de uma boa prática de higiene.

• Estabelecer protocolos de RH de emergência, na eventualidade de haver um caso 

confirmado/suspeito.

Como trabalhar com os senhorios dos nossos edifícios?

• Melhorar a renovação do ar, filtros e ventilação – solicitar entrega de relatórios de 

manutenção periódica

• Sistemas de iluminação, sanitários e torneiras ativadas por sensor, dispensadores 

de água e estores inteligentes.

• Tecnologia contactless: implementar procedimentos de rastreio na entrada. 

Sensor de temperatura infravermelho.

• Controlo de segurança e higiene em todos os acessos.



PROTOCOLOS DAS INSTALAÇÕES | INTERIOR & EDIFÍCIO

• Melhorar os protocolos de limpeza: aumentar a frequência da limpeza 

e estabelecer protocolos mais rigorosos

• Limpeza diária/ desinfeção e limpeza adicional durante o expediente.

• Assegurar que existe um stock aceitável de sabão, desinfetante para 

as mãos, toalhas de papel, lenços de papel e outros produtos de 

higiene e limpeza contra o COVID-19

• Limpeza das áreas comuns e outras áreas sensíveis como frigoríficos 

ou locais de cópias/impressões.

Como trabalhar com os senhorios dos nossos edifícios?

• Limpeza das áreas comuns – puxadores das portas, botões dos 

elevadores e diretórios do edifício – devem ser tidos em 

consideração.
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APLICAR E COORDENAR
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Tomar medidas e aplicar novos

procedimentos no edifício e no 

ambiente de trabalho através de 

novos protocolos operacionais.

Analisar Aplicar

O edifício. A organização, a 

comunidade e formas de trabalho. O 

local de trabalho, espaços públicos, 

áreas colaborativas e espaços de 

trabalho individuais.

Coordenar

O planeamento estratégico vai

permitir coordenar os recursos de 

forma a adaptá-los às necessidades

específicas da comunidade do 

edifício.



ANÁLISE DO EDIFÍCIO
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A análise do edifício é essencial 

para definir os fluxos do tráfego e 

potenciais áreas de controlo.

Fluxo do tráfego:

• Acesso pedestre

• Acesso do parque de 

estacionamento

• Núcleos de comunicação 

vertical

• Percursos comunitários

Aspetos operacionais:

• Receção /Segurança

• Instalações

• Instalação HVAC (filtros, 

humidade do ar)

SAVILLS - LISBOA

Segurança

Ponto de receção encomendas

Acesso pedestre

Acesso vertical



ANÁLISE DO ESPAÇO DE TRABALHO E DA EMPRESA
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Análise do ambiente de trabalho, medidas e 

roteiros, aspetos operacionais

1. Espaços públicos

• Copa

2. Espaços colaborativos

• Salas de reunião

• Espaços de reunião informais

3. Espaços de trabalho individuais

4. Espaços de suporte

• Zonas impressão

• Arrumação

• Instalações sanitárias

• Pontos de água

• Bengaleiros/ Cacifos

• Ponto de reciclagem

5. Análise de colaboradores/ comunidade

• Organização

• Departamentos

• Formas de trabalho
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APLICAR NOVAS REGRAS AO EDIFÍCIO
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Implementar as novas

medidas no edifício através de 

sinalização e novos

protocolos.

A implementação terá início

com uma fase inicial, que 

inclui uma abordagem visual 

das novas regras através do 

design (desenhos ou

diagramas).

Os novos acessos e pontos de 

controlo serão definidos. O 

distanciamento social em

áreas de acesso será

demonstrado graficamente

junto dos torniquetes e 

elevadores.

Será criada uma nova 

localização de passagens, 

que indicará os roteiros e 

definirá os circuitos.

SAVILLS - LISBOA



APLICAR AS NOVAS REGRAS AO AMBIENTE DE TRABALHO
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A implementação de novas 

medidas no espaço de trabalho 

significa, em primeiro lugar, 

analisar de que forma o 

distanciamento social impacta o 

uso do espaço.

Então, será possível avançar e 

analisar o efeito destas medidas 

na empresa, no sentido de 

coordenar turnos por áreas.

Espaços públicos e colaborativos 

também serão definidos pelas 

restrições do distanciamento 

social e medidas de limpeza.

A sinalização das novas regras 

(informação relativa à utilização 

dos espaço e distanciamento 

social) permitirá que as pessoas 

compreendam o novo uso do 

espaço.
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RESPEITE AS MARCAÇÕES 

EXISTENTES NO PAVIMENTO
DESINFETAR 

AS MÃOS

UTILIZE MÁSCARA
NO ELEVADOR

DISTANCIAMENTO 

SOCIAL (+2M)

MÁX. 2 PESSOAS 

POR ELEVADOR

+2M



COORDENAR AS NOVAS REGRAS
02.

Calendarizar as medidas de 

limpeza e segurança e o uso dos 

espaços com a comunidade.

Esta escala permitirá a 

coordenação de todos os 

recursos, de modo a adaptá-los 

às necessidades específicas e à 

comunidade do edifício.
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COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A comunicação das novas regras 

e o novo uso do espaço será 

essencial para o encorajamento 

de todos e para o sucesso 

durante a implementação do 

processo e das novas medidas.

Os recursos precisam de ser 

físicos, como sinalética e telas, 

assim como digitais, como o 

website da empresa.

Os colaboradores irão necessitar 

de acompanhamento e apoio 

para compreender as novas 

regras.
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A pandemia do coronavírus provocou alterações consideráveis na 

forma como vivemos o mundo; alterações na forma como trabalhamos, 

na forma como nos relacionamos e na forma como vivemos.

Tudo isto afeta o nosso espaço de trabalho.

Queremos estar ao seu lado e ajudá-lo a preparar o 

Regresso da sua Equipa ao Escritório.



Obrigado!


