
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No seguimento da consulta efetuada aos trabalhadores no âmbito da Lei nº 3/2014 de 
28 de janeiro, do Decreto-Lei nº 50/2005 de 25 de fevereiro, bem como outras no 
âmbito da SST informamos que no ano letivo 2021/2022: 
 
Realizado: 
 

• Formação em Primeiros Socorros na área da alimentação e alojamento. 

• Formação em Boas práticas na restauração em contexto de pandemia. 

• Formação em Higiene e Segurança Alimentar. 

• Informação no posto de trabalho sobre higienização de mãos e espaços. 

• Formação em Autoexame da mama. 

• Formação no posto de trabalho prevenção de acidentes/doenças profissionais. 

• Formação Exercícios de ginástica laboral no posto de trabalho. 

• Formação em riscos psicossociais. 

• Renovada a atribuição do selo do HEALTH & SAFETY – COVID FREE, decorrentes 
das auditorias a todas as escolas e serviços do IPVC (empresa de Segurança e 
Saúde no Trabalho – XZ Consultores). 

• Reforço da testagem Covid. 

• Atividades de promoção da saúde, sessões de relaxamento, higienização das 
mãos, Yoga e Exames sem Stress, semana +Saúde. 

• Sensibilização para os riscos ergonómicos. 

• Inscrição do IPVC na Rede de Parceiros da Campanha Nacional de Prevenção do 
Suicídio (CNPS). 

• Estudo sobre riscos psicossociais. Realizado questionário sobre riscos 
psicossociais e sensibilização através de vídeo para a importância da participação. 

• Linha de Apoio Psicológico, disponibilizando consultas de psicologia presenciais e 
online. 

• Realização de Weebmeeting, para comunidade IPVC, de forma a acompanhar e 
facilitar informação preventiva e legal de situações de Depressão ou Burnout 

• Iniciada a Implementação de Sistema de gestão da conciliação e criação da 
Brochura IPVConcilia e Video IPVConcilia. 
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• Na área da secretaria da Escola Superior Agrária foi efetuada a aplicação do 
revestimento de pavimento com a argamassa, em 2021, para proteção e 
diminuição da concentração de gás Radão. Tendo-se avaliado a qualidade do ar, 
no cenário pós-intervenção, cumprimento os VLE estabelecidos legalmente.  

• No âmbito do Projeto RnHealthTech do IPVC, encontra-se em processo de 
medição in situ da concentração de gás radão na ESA, iniciado em regime térmico 
de verão, em 2021 e estando em fase a análise do regime térmico de inverno. 

• Melhoria das condições de térmicas nas salas de aula do Bloco Oficinal da ESTG, 
tendo sido substituída a caixilharia original, por caixilharia de alumínio com rotura 
térmica e vidro duplo, para além de terem sido aplicadas cortinas blackout para 
reforço da resistência térmica dos vãos envidraçados e redução dos ganhos 
solares em regime térmico de Verão. Adicionalmente, foi reprogramado o horário 
de funcionamento do sistema de aquecimento. 

• Em fev.2022, foram submetidas 4 candidaturas de 4 edifícios do IPVC ao Aviso TC-
C13-i02 – Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central (N.º 
01/C13-i02/2021, para renovação de parque edificado- aguarda-se aprovação 
(BIBLIOTECA ESTG; SC; Centro Académico SAS-IPVC, , que prevê a instalação de 
sistemas de climatização, apoiado em sistemas de climatização VRV com unidades 
internas independentes em cada compartimento; ESE-IPVC que prevê a 
instalação de luminárias LED em todas as salas do edifício mas, para mitigar o 
problema nas situações mais críticas, foi iniciado um procedimento de 
contratação de lâmpadas LED). 
 

Previsto: 

• Agendamento de formação (presencial e online) em matéria de SST, 
nomeadamente: 

o Formação de Segurança Contra Incêndio – Medidas de Autoproteção 
o Formação de Primeiros Socorros em emergências de incêndio 
o Formação em Agentes químicos 
o Formação de manuseamento de equipamentos e riscos associados. 

• Após finalizar o processo associado ao Projeto RnHealthTech do IPVC, será 
realizado um Seminário para divulgação de resultados de medição, e 
sensibilização da comunidade ESA-IPVC para as medidas de mitigação. 

• Aquisição de desfibrilhadores automáticos 


