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REGRAS DE TELETRABALHO

N o âmbito do Plano de Contingência do Município de Lisboa para fazer face ao surto da  

COVID-19 e das regras excecionais de organização do trabalho, de forma a reduzir ao míni-

mo a possibilidade de contágio, o teletrabalho tornou-se o regime regra para a prestação de traba-

lho sempre que as funções exercidas pelo trabalhador o permitam.

O teletrabalho salvaguarda os direitos e obrigações dos trabalhadores, designadamente, os que 

respeitam à formação e promoção ou carreira profissionais, limites do período normal de trabalho 

e condições de trabalho, segurança, higiene e saúde.

PARA A BOA OPERACIONALIZAÇÃO DESTE REGIME DE TRABALHO, 
CONVÉM SABER QUE: 

O TELETRABALHADOR DEVE:

– Indicar ao superior hierárquico o local onde irá cumprir este regime de prestação de traba-

lho (domicílio ou outro) e contacto telefónico, através do qual possa ser contactado durante o 

período de trabalho;

– Assegurar o exercício das funções e tarefas que lhe sejam atribuídas, estando atento aos 

e-mails ou outros meios de contacto;

– Respeitar o horário de trabalho e o período de trabalho diário de sete horas e semanal de 35 

horas (poderá ser acordado entre o dirigente e o trabalhador outro horário que seja mais ade-

quado às funções e à necessidade do serviço);

– Informar, previamente, ou logo que possível, o seu superior hierárquico sempre que se en-

contre impedido de exercer as suas funções nos termos acordados, justificando a ausência;

– Respeitar as regras de utilização e funcionamento dos equipamentos e instrumentos de tra-

balho que lhe forem disponibilizados, não lhes podendo dar uso diferente do inerente ao cum-

primento da sua prestação de trabalho.

AO DIRIGENTE COMPETE:

– Manter contactos regulares com o trabalhador, dando as orientações necessárias;

– Respeitar a privacidade do trabalhador, bem como os seus tempos de descanso e tempo com 

a família;

– Assegurar o cumprimento dos direitos e deveres do trabalhador;

Excecionalmente, a aplicação deste regime no período que atravessamos não se encontra 

sujeita a redação de acordo escrito, celebrado entre o trabalhador e o município.     
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MANTENHA A SUA ROTINA DE TRABALHO

– Se tem por hábito chegar e sair do trabalho mais ou menos à mesma hora de manhã e de 

tarde, não altere essa rotina, apesar de estar em casa. Evite ao máximo interromper o tempo 

de trabalho com outras atividades. Isto vai ajudá-lo a manter o ritmo e a produtividade.

 

MANTENHA UM HORÁRIO DE TRABALHO FIXO 

– Mesmo que o seu horário habitual de trabalho não seja rígido (das 9h00 às 17h30), durante o 

período em que se encontra em teletrabalho, faça deste horário uma rotina. 

PREPARE-SE DE MANHÃ COMO SE FOSSE SAIR DE CASA

– Embora sabendo que não vai sair de casa, é importante resistir à tentação de vestir roupas 

demasiado informais ou adiar as rotinas de higiene matinais. Procure levantar-se à hora habi-

tual e preparar-se como se fosse sair para trabalhar.

ESCOLHA UM ESPAÇO DEDICADO EM EXCLUSIVO AO TRABALHO

– Opte por uma sala com ventilação e iluminação natural, com possibilidade de regulação de 

intensidade luminosa, através de estores nas janelas; 

– Sempre que a iluminação artificial geral e natural não seja suficiente, coloque no posto de 

trabalho um candeeiro (iluminação local); 

– Se possível, a secretária/mesa deve estar afastada de janelas a pelo menos 1,50m; 

– Coloque, de preferência, o monitor perpendicular à janela.

DISPONHA OS EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE TRABALHO DA SEGUINTE FORMA

– Os equipamentos de trabalho utilizados com maior frequência, devem estar localizados em 

semicírculo, dentro da área ótima de alcance dos braços e a curta distância;

– O monitor deve estar a uma altura para que a zona superior fique coincidente com a linha 

horizontal de visão (à altura dos olhos). Se necessário, improvise com uma resma de papel, 

livros ou caixa;

– A distância entre os olhos e o monitor deverá ser, aproximadamente, igual ao comprimento 

do braço esticado, quando estamos sentados em frente ao monitor.

BOAS PRÁTICAS PARA TELETRABALHO
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UTILIZE CORRETAMENTE OS EQUIPAMENTOS E O MOBILIÁRIO

– Se não existir secretária de trabalho, opte por colocar o computador ou portátil numa mesa 

com área suficiente ao nível do tampo, para colocação dos equipamentos informáticos;

– Opte por uma cadeira com encosto, em vez de banco sem apoio ou cadeirão/sofá;

– Se a cadeira não tiver qualquer regulação: 

a) coloque uma almofada no encosto ao nível da parte inferior da coluna, de forma a 

existir um maior apoio lombar; 

b) se necessário, coloque uma almofada no assento, para que as coxas fiquem na hori-

zontal e os pés assentes no chão e também que os cotovelos fiquem apoiados na mesa, 

fazendo ângulo de 90º com o antebraço;

– O rato deve ser utilizado com a menor frequência possível, devendo optar-se pelo uso de 

teclas de atalho no teclado, de modo a diminuir os movimentos repetitivos;

– Em caso de trabalho com portátil, se possível, ligue um teclado ao portátil e trabalhe com 

este. As mãos devem estar relaxadas enquanto escrevemos no teclado. 
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www.youtube.com/watch%3Fv%3D4njQLNZEW_8
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Abrir um documento Ctrl+A

Criar um novo documento Ctrl+O

Guardar o documento Ctrl+S

Guardar o documento como Ctrl+B ou F12

Fechar o documento Ctrl+W

Iniciar uma nova página em um mesmo documento  Ctrl+Enter

Cortar o conteúdo selecionado Ctrl+X

Copiar o conteúdo selecionado Ctrl+C

Colar o conteúdo seleccionado ou movido Ctrl+V

Seleccionar todo o conteúdo do documento CTRL+T

Formatar o texto seleccionado em negrito. Ctrl+N

Formatar o texto seleccionado em itálico Ctrl+I

Formatar o texto seleccionado para sublinhado Ctrl+S

Aplicar sublinhado somente em palavras Ctrl+Shift+W

Imprimir documento Ctrl+P

Diminuir o tamanho da fonte do texto seleccionado Ctrl+Shift+<

Aumentar o tamanho da fonte do texto seleccionado Ctrl+Shift+>

Alterar formatação de caracteres Ctrl+D

Formatar o texto para justificado Ctrl+J

Centrar o texto Ctrl+E

Alinhar o texto à esquerda Ctrl+L

Alinhar o texto à direita Ctrl+R

Cancelar um comando Esc

Anular a ação anterior Ctrl+Z

Refazer a ação anterior, se possível Ctrl+Y

Maximixar ou restaurar a janela Ctrl+F10

Sair do Word Alt+F4

TECLAS DE ATALHO 
                        MICROSOFT WORD
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PROGRAME PAUSAS

– Faça intervalos frequentes durante o dia, com a alternância entre a postura sentada e de pé;

– Realize, pelo menos duas vezes por dia, movimentos contrários aqueles que fazemos quan-

do estamos a trabalhar com o computador e movimentos de alongamento dos músculos da 

cabeça, pescoço, mãos, braços, pernas e pés - exercícios de compensação postural; 

FAÇA DUAS VEZES 
POR DIA, 10 SEGUNDOS
CADA EXERCÍCIO

Gire a cabeça 90º 
para a esquerda 
com apoio da mão 
direita

Gire a cabeça 
para o lado oposto, 
trocando a mão 
de apoio

Coloque o braço 
esquerdo nas 
costas, com o 
outro braço, puxe 
a cabeça para o 
lado direito

Coloque o braço 
direito nas costas, 
com o outro braço, 
puxe a cabeça para 
o lado esquerdo

CABEÇA E PESCOÇO
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Leve o queixo ao 
peito (flexione a 
cabeça para 
baixo) com a 
ajuda de ambas 
as mãos, apoiadas 
na cabeça

Flexione a cabeça 
para trás, com a 
ajuda de ambas 
as mãos, apoiadas 
no pescoço

Puxe o braço 
direito para 
a esquerda, com 
o auxílio do outro 
braço

Puxe o braço 
esquerdo para 
a direita, com 
o auxílio do 
outro braço

Posicione a mão 
esquerda nas 
costas e com o 
braço direito 
empurre para 
baixo.
Troque de braço

Posicione a mão 
direita nas 
costas e com 
o braço esquerdo 
empurre para 
baixo

Gire a cabeça 
numa volta 
completa, 360º 
para a direita

Gire a cabeça 
numa volta 
completa, 360º 
para a esquerda

MÃOS E BRAÇOS

CABEÇA E PESCOÇO
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Com as mãos 
entrelaçadas, 
estenda os dois 
braços para cima

Estique os braços 
para cima e gire 
em 360º ambos os 
pulsos, ao mesmo 
tempo

Estenda o braço 
direito para cima, 
com a palma mão 
para a frente, com 
a ajuda da palma 
da mão esquerda 
puxe o braço para 
o lado esquerdo

Estenda o braço 
esquerdo para 
cima, com a palma 
mão para a frente, 
com a ajuda da 
palma da mão 
direita puxe o 
braço para o lado 
direito

Puxe a perna direita 
para cima, segurando 
com a mão direita.
Troque de perna

A perna esquerda para a fren-
te, fazendo um ângulo de 90º, 
com o apoio da perna direita 
atrás, flexione o seu corpo 
para baixo. Troque de perna

Com a perna esquerda 
apoiada no chão, gire a 
perna direita, fazendo 
círculos de 360º.
Troque de perna ic

on
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MÃOS E BRAÇOS

PERNAS E PÉS

Não se esqueça de lavar 
sempre as mãos antes e depois 
da realização dos exercícios!
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MANTENHA O INTERVALO DO ALMOÇO

– A pausa para almoço é fundamental para descansar o cérebro e reanimar o corpo.

– Não salte refeições e evite os snacks. 

EVITE DISTRAÇÕES

– Em casa, as distrações podem ser muitas, pelo que deve procurar estabelecer limites que oti-

mizem a sua concentração, por exemplo, trabalhando num espaço isolado, usando headphones 

para bloquear ruídos externos ou definindo momentos específicos para interagir nas redes so-

ciais, por lazer. Combine com a família qual será a sua disponibilidade durante o “período laboral”, 

estabelecendo turnos para as tarefas domésticas e assistência às crianças. 

COMUNIQUE REGULARMENTE COM A EQUIPA

– Mantenha comunicação regular com colegas e chefia, quer seja por e-mail, telefone ou outra 

ferramenta de comunicação interna (ex. Teams, Skipe, etc.). A comunicação é um dos fatores que 

mais influenciam o sucesso de uma equipa de trabalho, tanto presencialmente, como à distância.

                                                   Protege-te! A vida continua.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, abril 2020


