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Balanço de Ações realizadas com base em Resultados do Inquérito SST-2019 aos colaboradores do 
IPVC 

 
Relativamente à consulta anterior (inquérito SST-2019 e SST-Máquinas-2020) os principais PONTOS 

CRITICOS identificados pelos colaboradores foram analisados e resultaram num conjunto alargado de 
AÇÕES (já realizadas ou em fase final de implementação). 
 
Par os Principias Pontos Críticos, indica-se, de seguida, as ações implementadas  
 

• PONTO CRITICO: Preocupação com a falta de informação e medidas mitigadoras do gás radão 
(ESA). 
AÇÃO: Encontra-se em fase de teste, um conjunto de medidas mitigadoras, num compartimento 
de teste, no piso térreo do edifício da ESA. A validade dos ensaios implica estender as medições 
ao longo de 3 meses, por cada medida implementada. Haverá resultados finais em julho de 2021. 
O processo de implementação das soluções de mitigação, nas salas selecionadas para o efeito, será 
alvo de um projeto específico. 
 

• PONTO CRITICO: Presença de coberturas em amianto (ESTG) 
AÇÃO: A cobertura em fibrocimento com amianto do edifício da ESTG está em fase final de 
remoção e a cobertura ficará totalmente renovada até fev.2021. A cobertura do edifício antigo 

da ESS será renovada em 2021. 
 

• PONTO CRITICO: Pavimento inadequado e/ou escorregadio (Cantina ESTG) 
AÇÃO: Estão agendados os trabalhos de criação de zonas de escoamento para eliminar a 
acumulação de água no pavimento, durante a paragem letiva do natal. 
 

• PONTO CRITICO: Verificação e manutenção das instalações elétricas e equipamentos 
AÇÃO: Durante 2019 e 2020, em todas as unidades orgânicas e funcionais, foram efetuadas 
manutenção aos equipamentos de AVAC, onde estão incluídos os seguintes equipamentos: 
 Caldeiras a gás natural, gás propano, gasóleo e biomassa; 
 Manutenção das UTAS e UTANS; 
 Manutenção dos equipamentos do tipo split modo/multi, unidades interiores e exteriores; 
 Bombas de calor; 
 Chillers; 
 Roof toop´s; 
 Sistemas solares térmicos; 
 Sistemas de bombagem de circuitos primários e secundários; 
 Vaso de expansão; 
 Depósitos; 
 Quadros elétricos AVAC; 
 Radiadores; 
 Manutenção dos equipamentos do tipo VRV, unidades interiores e exteriores; 
 Ventilação; 
 Extração e hottes. 

AÇÃO: Foi enviado um email a cada unidade orgânica/funcional onde seguia o relatório de 

vistorias (constam todos os trabalhos de manutenção) as instalações. 
Na ESDL, em 2020, já foi efetuada a manutenção a todos os quadros elétricos está em execução a 
manutenção aos Blocos Autónomos de Iluminação de Segurança; 
Nas restantes unidades/orgânicas funcionais, decorrem trabalhos de substituição dos Blocos 
Autónomos de Iluminação de Segurança. Está a ser realizada a manutenção corretiva das centrais 
de incêndio. Estão a ser realizados os planos de manutenção e peças de procedimentos de aquisição 
de para serviços de manutenção preventiva para áreas especificas.  
 
 

• PONTO CRITICO: Verificação das plantas de emergência e meios de combate a incêndio 
AÇÃO: Foram validadas as Medidas de Autoproteção (MAP’s) de todos os edifícios do IPVC, 
submetidas e aprovadas pela ANPC; 
 

• PONTO CRITICO: Equipamentos de proteção individual 
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AÇÃO: Foi efetuado um levantamento das necessidades de EPI’s. De momento encontra-se a ser 
efetuado o processo de aquisição. 
AÇÃO: Foram adquiridas viseiras e máscaras. Foram instaladas barreiras físicas de proteção para 
os trabalhadores na sequência das medidas COVID, foram implementados tapetes e dispensadores 
com desinfetantes. Todas as instalações foram certificadas com Selo COVID-FREE  
 

• PONTO CRITICO: Sinalização e desobstrução de zonas de passagem 
AÇÃO: corrigida a sinalização; Sensibilização a Direções e GP-GEI de cada UO e equipas de 
manutenção para necessidade de manter essas zonas com acesso previsto nos PSI e Plantas de 
Emergência 
 

• PONTO CRITICO: Ambiente térmico 
AÇÃO: Foi avaliado o ambiente térmico nos Serviços Centrais e Centro Académico, no ano de 
2020. 

• PONTO CRITICO: Iluminação insuficiente   
AÇÃO: Tendo como base os relatórios de iluminância produzidos pela empresa XZ Consultores 
foram definidos "Plano de Ação" para as 6 escolas, Serviços Centrais e Centro Académico. 
Os Plano de Ação encontram-se em processo de implementação, sobretudo por via da execução 
dos Projetos POSEUR. 

 
 

PONTO CRITICO: Foram identificadas as seguintes necessidades de formação: 

• Riscos psicossociais 
AÇÃO: Vai ser efetuado diagnóstico de Riscos PsicoSociais em 2021 (no âmbito do Projeto 
IPVConcilia) e serão determinadas e implementadas as medidas necessárias; 

• Higiene e segurança alimentar; 
AÇÃO: Foram realizadas várias ações de sensibilização/ formação especificamente para a situação 
de pandemia. 

• Higiene e segurança no trabalho; 
AÇÃO: Segurança e Saúde no Trabalho – Fundamentos para trabalhadores da área de alimentação; 
Segurança Contra Incêndios – Equipas de Emergência; 
Primeiros Socorros – Equipas de Primeiros Socorros. 
AÇÃO: Foram ainda realizados dois webinários com os seguintes temas: 

 Segurança Contra Incêndio – Geral; 
 Segurança e Saúde no Trabalho para colaboradores do IPVC. 

 


