CIRCULAR INFORMATIVA
N.º 01
Data: 2014.02.10
Para conhecimento de:
Pessoal Docente, Discente e não
Docente
ASSUNTO: Prestação de Serviços de Saúde Ocupacional do Instituto Politécnico de
Lisboa (PSSO-IPL)

Como é do conhecimento da comunidade académica, por Despacho do Sr. Presidente do
Instituto Politécnico de Lisboa – IPL, determinou-se a criação de um serviço de Saúde
Ocupacional (serviços internos de segurança, higiene e saúde no trabalho) para o pessoal
docente e não docente do IPL, de acordo com a lei em vigor.
Esta deliberação implicou, desde o início, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa ESTeSL, reconhecendo-lhe as valências instaladas para o efeito e a sua missão estatutária, e
delegou no Professor Manuel Correia, Vice-Presidente do IPL, a competência para coordenar a
implementação destes serviços.
À ESTeSL foi atribuída a responsabilidade de criar as condições, elaborar o projeto e
implementar os serviços em causa com os seus recursos e processos, o que levou de imediato à
constituição de um Grupo de Trabalho coordenado pela Profª Carla Viegas (GTSO – IPL,
Despacho do Presidente da ESTeSL, de 13.03.2012), envolvendo os Departamentos e Serviços
da Escola.
Este projeto apresenta como objetivos:
a) Promover uma cultura para a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças
profissionais na população trabalhadora;
b) Criar e implementar serviços de saúde ocupacional destinados aos trabalhadores do
IPL (modalidade de serviços internos);
c) Disponibilizar serviços de saúde ocupacional para outras entidades no âmbito da
prestação de serviços à comunidade;
d) Promover a cultura de segurança nas empresas visadas pelo projeto;
e) Promover a articulação da prestação dos serviços de saúde ocupacional com o
ensino e investigação;
f) Realizar atividades no âmbito da promoção da saúde da população trabalhadora.
Nos últimos dois meses deu-se então início à instalação da Prestação de Serviços de Saúde
Ocupacional (PSSO – IPL) com a adequação dos espaços físicos da Escola e a constituição de
uma equipa de saúde para o efeito (fase inicial):
a) Espaços físicos:
• Piso 0 - entrada lateral do edifício da Escola para acesso aos serviços à
comunidade e respetivos gabinetes de trabalho (receção e encaminhamento de
utentes); sala de colheitas de Análise Clinicas; salas de espera;
• Piso 1 - salas de espera, laboratórios de Cardiopneumologia e Ortóptica;
Gabinetes de consulta.

b) Equipa de saúde:
• Dr.ª Graciela Simões (Médica do Trabalho)
• Dr.ª Ana Delgado (Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho)
• Dr. João Ferreira e Dr. Patrik Amado (Ortoptistas)
• Dr.ª Raquel Leandro (Técnica de Análises Clínicas e Saúde Pública)
• Dr.ª Catarina Alves Sardinha (Técnica de Cardiopneumologia)
• Enf.ª Cristina Maria da Conceição Colaço (Enfermeira do Trabalho)
• Srª Carla Borges (Secretária Clínica)
Estes serviços (PSSO - IPL) são geridos por um Conselho de Gestão, nomeado por Despacho do
Presidente do IPL de 31.01.2014 com a seguinte constituição:
• Professor Manuel Correia (Vice-Presidente do IPL), que preside
• Professor João Lobato (Presidente da ESTeSL)
• Dr.ª Graciela Simões (Direção Clínica)
• Professora Carla Viegas (Coordenadora do Projeto de Saúde Ocupacional - IPL)
• Dr.ª Ana Delgado (Técnica Superior de Higiene e Segurança do Trabalho)
O Grupo de Trabalho da ESTeSL (GTSO-IPL, nomeado em Março de 2012) manter-se-á em
funções, para fins consultivos, na fase da instalação destes serviços, até ao final de 2014,
podendo alargar-se a mais áreas científicas da Escola. A comunicação interna entre a PSSO-IPL
e as Unidades Orgânicas do IPL será realizada através de um interlocutor designado pelo
Presidente/Diretor de cada Unidade Orgânica.
Após parecer favorável, por unanimidade, do Conselho Técnico-científico, consultados os
Diretores de Departamento e Despacho do Sr. Presidente do IPL, estes serviços iniciarão a sua
atividade ainda no decurso do presente mês, constituindo um marco importante para a
consolidação de um objetivo estratégico para a ESTeSL no contexto da sua missão: prestar
serviços à comunidade nas suas próprias instalações.
Este desígnio vem lançar sobre a nossa comunidade e sobre a nossa Escola um grande desafio
para com a sociedade, revestindo-se de grande importância para a sua articulação com ensino e
a investigação. É concerteza um momento histórico de assinalável enriquecimento para a
ESTeSL.
Com estes serviços, passamos também a contar com mais um corpo na nossa comunidade
académica: os profissionais de saúde, para além dos estudantes, docentes e funcionários não
docentes, convidando desta forma toda a comunidade a reajustar a sua visão de Escola, num
quadro balizado por princípios ético-deontológicos, para uma melhor cidadania.
Congratulamos toda a comunidade da ESTeSL por mais este passo assinalável, apelando a todos
para o melhor acolhimento destes serviços, a sua equipa de saúde e os seus utentes.
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