O PAPEL CRUCIAL DO FM
NA RETOMA DA ATIVIDADE
EM CENÁRIO DE PANDEMIA

Como podem os Facility Managers ajudar a tornar
os edifícios mais “saudáveis” e a fazer a transição
para o regresso das pessoas ao seu local de
trabalho, como irá acontecer?
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Como podem os Facility Managers
ajudar a tornar os edifícios mais
“saudáveis” e a fazer a transição
para o regresso das pessoas ao
seu local de trabalho, como irá
acontecer?
O período de tempo passado em edifícios, seja no escritório,
na fábrica ou em casa, representa para a maioria da
população uma fatia substancial das 24 horas do dia. Numa
situação de pré pandemia, competia aos profissionais de
FM garantir as adequadas condições de funcionamento nos
edifícios sob a sua gestão, assegurando elementos cruciais
como limpeza, segurança, restauração, manutenção de
infraestruturas e qualidade do ar, entre outros – e cumprindo
exigências regulamentares e funcionais e ainda disposições
da organização, de modo a proporcionar aos utilizadores um
ambiente saudável e de bem-estar, garantindo uma gestão
eficiente dos recursos.
Na fase que vivemos, não só todas estas exigências terão de
ser cumpridas como ainda é expectável que o Facility Manager
garanta aos utilizadores dos espaços, tanto quanto possível,
que entrar e permanecer nas instalações não representa
perigo para a sua saúde. Nesta fase pandémica, é essencial
que os colaboradores se sintam seguros no local de trabalho,
devendo o FM desenvolver ações nesse sentido.

privilegiar-se o teletrabalho sobretudo para os colaboradores
em grupos de risco.
As organizações terão de preparar o que se designa por
“Plano de Retoma de Atividade”, definindo faseadamente
datas expectáveis de retoma e perfis dos colaboradores a
retomar atividade em cada uma dessas fases. Prevê-se que
o teletrabalho continue a assumir relevância durante largos
meses, podendo configurar-se como prática definitiva em
maior ou menor grau, consoante a atividade desenvolvida
pelas organizações.
2. Segurança antivírus nos trajetos pendulares entre
residência e local de trabalho.
É expectável que a organização garanta a distribuição de
Equipamentos de Proteção Individual, no mínimo máscaras,
luvas e desinfetante, a cada colaborador, sensibilizando-o
através de mensagens via intranet ou email para a utilização
correta desses EPI e para a necessidade de utilização sempre
que se esteja fora da residência, incluindo locais de trabalho –
isto caso o colaborador não coabite com pessoas infetadas ou
suspeitas de infeção, situação que exige proteção também na
residência.

Viver neste contexto de “novo normal” requer a reflexão sobre
alguns tópicos. Na fase atual de início da retoma de atividade
presencial em locais de trabalho, surgem desde logo seis
questões fundamentais – vejamos cada uma delas em detalhe.

3. Acesso aos locais de trabalho.
O acesso aos locais de trabalho deve processar-se de modo a
que exista um número mínimo de contactos com superfícies
(puxadores e botões), mantendo-se as portas abertas sempre
que possível. As superfícies devem ser desinfetadas com
regularidade – e para reforço de segurança, essas superfícies
podem ser tratadas aplicando por exemplo nano materiais
contendo biocidas. O uso de máscara será obrigatório nos
locais de trabalho e a medição de temperatura, por câmaras
termográficas fixas para medição de febre ou por termómetros
portáteis, deve ser feita a todos os que pretendem aceder às
instalações. As câmaras termográficas para medição de febre
podem enviar alertas via SMS ou email para um dispositivo
portátil, sempre que a temperatura de um colaborador supere
o valor pré-configurado (fixado normalmente nos 37,5oC).

1. Faseamento da retoma de atividade presencial nos
locais de trabalho.
Tendo em conta as recomendações de autoridades médicas,
nacionais e internacionais, o regresso aos locais de trabalho
deve ser faseado. Numa primeira fase, apenas os colaboradores
imprescindíveis para o negócio deverão regressar devendo

Considerando as orientações recentes da CNPD, terá de ser
um profissional de saúde a monitorizar as temperaturas e
a tomar decisões, em casos de alerta devido a temperatura
elevada de um colaborador. Para os termómetros portáteis a
monitorização será mais simples, pois pressupõe auto medição
de temperatura.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS QUE
REQUEREM REFLEXÃO

01

O PAPEL CRUCIAL
DO FM NA RETOMA
DA ATIVIDADE
EM CENÁRIO DE
PANDEMIA

Sendo possível integrar as câmaras termográficas nos sistemas
de controlo de acessos, um colaborador com temperatura
elevada vê barrado o acesso físico às instalações, devendo
seguir-se neste caso, o procedimento definido, como por
exemplo o afastamento para local confinado ou a intervenção
de equipa médica.
4. Regras a cumprir nos locais de trabalho.
No que concerne às regras a cumprir no interior das instalações,
privilegiar a circulação por escadas e, se possível, sem
cruzamento de fluxos (sinalizar uma escada para subir, outra
para descer). A utilização de elevadores é desaconselhada,
pois no interior destes a regra de distanciamento físico de 2
metros não pode ser cumprida, o que pressupõe a utilização
por um único ocupante.
Quanto à distribuição de colaboradores pelos postos de
trabalho (cujo layout data do tempo pré pandemia), há que
garantir que os postos de trabalho a ocupar cumprem a regra
do distanciamento de 2 metros entre colaboradores. Deste
modo, tem de ser criteriosamente definido o número de
ocupantes por sala e por piso, o que implica que apenas uma
percentagem de colaboradores possa aceder às instalações em
simultâneo – e isto envolve um plano de ocupação detalhado.
Os colaboradores que não acedem manter-se-ão em regime
de teletrabalho.
No referente à ocupação dos postos de trabalho, afiguram-se
três soluções possíveis:
4.1 Implementar política de hot desking, o que exige:
- Sinalizar previamente os postos de trabalho ocupáveis para
garantir o afastamento de 2 metros entre colaboradores. Em
open space não serão de considerar como utilizáveis postos
de trabalho a menos de 2 metros de caminhos de circulação.
- Desinfetar todas as superfícies antes da utilização do plano
de trabalho e após a mesma. Os colaboradores deverão estar
munidos de desinfetantes para procederam à limpeza referida.

Será necessário definir uma escala
rotatividade para os colaboradores.

de

permanência/

4.3 Uma destas duas soluções com sensorização colocada
nos postos de trabalho, que emitirá alerta sonoro em caso
de ocupação entre postos de trabalho, a distância inferior a
2 metros.
Adicionalmente, deverá ser ponderada a colocação de
barreiras físicas entre postos de trabalho através de painéis
em acrílico, por exemplo.
5. Limpeza das instalações.
No que se refere a operações de limpeza, será necessário
reforço das equipas pois o número de ações de limpeza deve
ser aumentado, com a utilização de desinfetantes adequados.
É importante a sensibilização dos colaboradores para que
efetuem a limpeza dos planos de trabalho que ocupam e de
equipamentos de utilização comum. Se existir uma política de
partilha de viaturas, o seu interior deve ser limpo com produtos
desinfetantes antes e depois de cada utilização. Em caso de
infeção de colaborador que tenha acedido à instalação, impõese a desinfeção dessa instalação.
6. Revisão da operação corrente de infraestruturas
técnicas.
Considerando as recomendações recentes da REHVA,
divulgadas pela Ordem dos Engenheiros, a revisão da operação
das infraestruturas de AVAC assume especial relevância.
Assim, a recirculação do ar deve ser inibida por potenciar o
risco de contaminação dos espaços. Devem ser aumentados
os caudais de ar novo de insuflação e de ar de exaustão. A
atuação no sistema de gestão técnica centralizada permite, de
modo expedito, incrementar as velocidades de insuflação e de
exaustão de ar.
Adicionalmente, é de manter os sistemas de AVAC em
funcionamento, preferencialmente em contínuo, ainda que
a ocupação dos edifícios seja pouco expressiva, ou nula. Nos
edifícios sem recirculação de ar, o incremento das velocidades
de insuflação e de exaustão deve ser operacionalizado.

4.2 Manter postos de trabalhos fixos, em linha com o layout
definido no cenário pré pandemia, mas com ocupação parcial,
garantindo o distanciamento de 2 metros entre colaboradores.
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FACILITY MANAGER: UM ELO
FUNDAMENTAL PARA A RETOMA
DA ATIVIDADE
Dito isto, o Facility Manager assume especial relevância no
desenvolvimento de medidas que permitam, com a maior
segurança possível, a retoma de atividade em cenário de
pandemia.
De facto, o FM é alguém que terá de intervir na fase de
retoma em muitas das áreas do Facility Management, desde
os designados soft services aos hard services, passando por

aspetos de gestão, de índole comunicacional, de interação
com departamentos de recursos humanos, de medicina do
trabalho e até mesmo de informática, entre muitos outros.
Em última análise, o papel do Facility Manager é especialmente
relevante na transmissão de confiança aos colaboradores que
regressam presencialmente ao trabalho.

APFM: AJUDAMOS OS FMers A SUPERAR OS DESAFIOS

Quer saber mais?
Teremos o maior prazer em falar consigo.
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