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Apoie a sua empresa agora
e dê-lhe um futuro melhor

A IWG está empenhada em trabalhar no sentido 
de minimizar as interrupções, para que possa 
continuar a gerir os seus negócios nesta época 
difícil. Criámos este documento para explicar 
as medidas que estamos a tomar em resposta à 
crise atual. 

PROPORCIONAR UM AMBIENTE 
DE TRABALHO SEGURO

Suporte para desfrutar de uma 
forma de trabalhar mais segura, 
mais feliz e mais sustentável. 

AJUDANDO-O A ADAPTAR-SE 
À NOVA REALIDADE 

Capacidade de reduzir o risco, 
permitindo o trabalho remoto à 
escala global. 

GARANTIR QUE VOLTA 
RAPIDAMENTE AO TRABALHO

A agilidade para atuar 
rapidamente, com soluções 
fl exíveis de espaços de trabalho 
criadas a pensar nas suas 
necessidades.
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Garantir que volta 
rapidamente ao trabalho

Estamos aqui para o ajudar a regressar ao 
trabalho da forma mais rápida e económica 
possível. Crie uma solução de espaço de trabalho 
concebida a pensar nas suas necessidades atuais, 
que poderá alterar quando a situação se tornar 
mais previsível.

Escritório profissional em casa

Apoie de forma profissional as 
suas equipas que trabalham 
de casa com uma gama de 
serviços virtuais, disponíveis 
mensalmente. 

• Endereço comercial para 
redirecionamento de correio

• Números de telefone locais 
com atendimento de chamadas

• Utilização de espaço de 
trabalho local, sempre que 
necessário

• Preparação em 24 horas

Espaço de trabalho responsivo

Se o seu escritório tiver um 
acesso limitado ou precisar de 
acomodar colaboradores em 
teletrabalho, podemos fornecer 
o espaço de que necessita, 
quando e onde precisar.

• Evite os atrasos das obras 

• Acesso imediato, onde precisar

• Pronto a usar e totalmente 
mobilado, com WiFi de 
qualidade profissional

• Curto ou longo prazo

• Escritórios e salas de reuniões 
de qualquer dimensão

Flexibilidade máxima

Como o futuro é incerto, 
podemos oferecer-lhe o espaço 
de que precisa hoje, sem 
riscos nem compromissos, que 
poderá adaptar de acordo com a 
evolução das suas necessidades.

• Qualquer prazo é possível, 
desde mensal até vários anos  

• Sem despesas de capital nem 
custos iniciais 

• Desde um escritório privado 
até um piso completo, para uma 
pessoa ou toda a sua equipa

• Aumente o espaço ou mude-se 
para outra unidade

• Diminua o espaço aquando da 
renovação do contrato 

• Comece já a trabalhar e pague 
mais tarde
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Proporcionar um ambiente
de trabalho seguro

Tomámos as seguintes medidas com base nas orientações da OMS 
sobre saúde e segurança no local de trabalho. 
Em todas as 3.500 unidades da nossa rede fornecemos um 
ambiente de trabalho que satisfaz os requisitos atuais, suportando 
uma forma de trabalhar mais feliz e sustentável no futuro. 

Distanciamento físico

Pegámos nos princípios do distanciamento físico 
e aplicámo-los ao local de trabalho. Para garantir a 
distância de segurança em todos os nossos edifícios, 
fornecemos sinalética e informações claras sobre a 
utilização dos open spaces, escritórios privados e salas 
de reuniões.

Higiene melhorada

Trabalhamos com as mais exigentes normas de 
higiene, com limpeza frequente dos espaços de 
trabalho e superfícies de contacto, satisfazendo 
as regulamentações globais de saúde e 
segurança. 

Os escritórios privados foram 
reconfi gurados com menos secretárias e 
espaço livre para circulação, garantindo a 
segurança dos movimentos.

As salas de reuniões disponibilizam lugares 
alternados com mais espaço e um protocolo 
de deslocação no sentido horário em toda a 
sala.

Encorajamos também o distanciamento 
físico nos open spaces.

Espaçamento mínimo de 2 metros

Movimento no 
sentido horário

Lugares
alternados

Lugares
alternados

Espaçamento 
mínimo de 2 metros

Espaçamento 
mínimo de 2 metros
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Preparação do nosso espaço de trabalho 

Para garantir a segurança dos nossos colaboradores e 
dos clientes, utilizamos fi tas no chão e autocolantes 
para recordar os visitantes das orientações sobre 
distanciamento social e espaçamento de lugares.

Indicadores de espera

Colocámos indicadores para regular 
o distanciamento enquanto se espera 
em zonas como as receções, cozinhas 
e lounges. 

Indicadores de percurso

Colocámos indicadores de percurso 
para criar passagens, orientando as 
pessoas nos nossos edifícios de modo 
a evitar contactos acidentais com 
outros. 

Indicadores de espaçamento

Colocámos indicadores de 
espaçamento nos nossos elevadores 
para mostrar onde as pessoas se 
deverão colocar. 

Lugares espaçados

Implementámos lugares espaçados 
para permitir o distanciamento físico 
nos nossos escritórios, salas de 
reuniões e zonas comuns. 

Higienização

Disponibilizamos materiais de higiene, 
tais como higienizadores de mãos à 
base de álcool e toalhetes higiénicos, 
em todos os nossos centros. 

Máscaras

Onde obrigatório, exigimos que os
nossos colaboradores e clientes
utilizem máscaras. 
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Permitir o trabalho seguro

Criámos orientações de saúde e segurança para os 
nossos espaços de trabalho, visíveis de forma clara 
em localizações estratégicas dos nossos centros. 

Para sua própria segurança e para ajudar a abrandar  
a propagação da COVID-19, pedimos que mantenha 

um espaço de 2 metros/6,5 pés entre si e as  
outras pessoas.

Obrigado pelo seu apoio.

2 metros

6,5 pés

MANTENHA A DISTÂNCIA 
Trabalhe de forma segura e cumpra o distanciamento físico Ajude a parar a propagação 

da COVID-19
A nossa prioridade principal é a saúde e o bem-estar dos clientes, 

funcionários e convidados.

Certifique-se de que lava e higieniza as mãos antes de utilizar fotocopiadoras, 
impressoras, máquinas de café ou o frigorífico.

Obrigado pelo seu apoio

A saúde e o bem-estar dos nossos funcionários, 
clientes e convidados é a nossa principal prioridade.
 
Para ajudar a minimizar o risco, e com o bem-estar dos outros em mente, 
se tiver viajado recentemente para uma área de risco elevado ou se tiver 
razões para crer que possa ter estado exposto(a) à COVID-19 de qualquer 
outra forma, pedimos-lhe que não entre no ambiente do centro até estar 
sem sintomas durante 14 dias.  
 
Para mais informações acerca das áreas de risco elevado ou informações 
gerais acerca da Covid-19, pode visitar o website da Organização Mundial 
de Saúde: 
 
www.who.int 
 
Se tiver febre ou sintomas semelhantes aos de uma gripe, procure 
aconselhamento médico de imediato, vá para casa e apenas regresse ao 
trabalho/ambiente do centro quando indicado por um profissional médico.
 
Obrigado pelo seu apoio. 

COVID-19 
(Coronavírus)

Obrigado pelo seu apoio

Reuniões saudáveis 
e seguras

A nossa prioridade principal é a saúde e o bem-estar dos clientes, 
funcionários e convidados. Siga estas diretrizes.

Pratique o distanciamento físico e 
mantenha-se a uma distância mínima 
de 2 metros

Entre ou saia da sala na direção oposta 
para evitar o contacto

Utilize um guardanapo quando utilizar 
os utensílios de café/chá para evitar o 
contacto direto

Se a sua reunião incluir catering, 
mantenha o distanciamento físico 
quando servir os alimentos

2 metros de distância
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Ajudando-o a adaptar-se 
à nova realidade

Uma força de trabalho distribuída será a nova normalidade, à 
medida que as empresas reduzem os riscos e beneficiam do 
trabalho remoto. Dê flexibilidade e distribua os seus colaboradores 
com o nosso portefólio de soluções de espaços de trabalho.

Espaçamento das suas equipas 

Poderá precisar de mais espaço para 
acomodar os seus colaboradores 
enquanto o distanciamento físico se 
mantiver. 

• Alugue espaço a curto prazo numa 
unidade próxima ou crie hubs 
regionais para diferentes funções 

• Alugue mais espaço de escritório no 
mesmo centro ou noutras unidades

• Escolha de entre uma vasta oferta de 
disposições de escritórios

Permitir o trabalho remoto 
profissional

Forneça acesso à nossa rede de 
espaços de trabalho profissionais para 
permitir o trabalho remoto à escala 
global.

• Permita que as pessoas trabalhem 
mais perto de casa e se mantenham 
produtivas 

• Rede de unidades nos centros 
urbanos e zonas suburbanas  

• Os planos de adesão permitem um 
acesso com pagamento em função da 
utilização

• Soluções de curto prazo ou 
programas empresariais de longa 
duração

Permitir trabalho profissional em casa

Crie um programa sólido com um 
conjunto de serviços profissionais para 
apoiar os profissionais em casa.  

• Endereço comercial para 
redirecionamento de correio

• Números de telefone locais com 
atendimento de chamadas

• Utilização de espaço de trabalho local, 
sempre que necessário
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Apoio da nossa excelente  
equipa de 15 000 pessoas

A nossa equipa global de serviços de limpeza, gestores 
comunitários, gestores de manutenção, coordenadores de 
linha de assistência de conta, rececionistas profissionais, 
engenheiros informáticos e muitos outros profissionais 
dedicados está pronta para garantir que tem um excelente 
dia de trabalho.



ÁFRICA  

APAC

EUROPA 

LATAM

NAM  

REINO UNIDO

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Entre em contacto para 
saber como podemos ajudar

Os nossos consultores experientes estão disponíveis 24 
horas por dia, 7 dias por semana, para o ajudar a regressar ao 

trabalho de forma rápida, económica e produtiva.

iwgplc.com


