A Fundação INATEL
está sempre consigo!
COMUNICADO
No seguimento da renovação do Estado de Emergência, em vigor entre os dias 15 e 30 de janeiro, a Fundação INATEL
adotou e determinou o conjunto de medidas que considera mais adequadas à contingência.
Perfeitamente consciente dos desafios impostos pela situação atual a instituição suspende temporariamente algumas
atividades presenciais sem que, de modo algum, tal signifique qualquer modalidade de paragem. A Fundação INATEL
continua inequivocamente consigo.
O trabalho continua com o firme propósito de dar resposta a todas as solicitações, sempre na intenção da salvaguarda dos
interesses, no apoio aos Associados e à comunidade.
Assim, a Fundação INATEL, com algumas restrições, disponibiliza os seguintes serviços:
Todas as 17 Unidades Hoteleiras INATEL estão abertas ao público (restaurantes em regime de take away para alojados,
restantes serviços encerrados);
Nas seguintes Unidades Hoteleiras INATEL, disponibilização de refeições em regime de take away:
• INATEL Oeiras
• INATEL Caparica
• INATEL Castelo de Vide
• INATEL Flores
• INATEL Luso
As INATEL locais permanecem semiabertas (10h00 às 18h00), privilegiando a marcação prévia ou o uso dos canais digitais
e telefónicos disponíveis para aceder aos serviços. Continuam abertos os serviços de atendimento nas regiões autónomas
da Madeira e Açores (Funchal, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta).
A Academia INATEL mantém-se ativa para algumas ações de formação, através de um modelo misto com o qual podem
concretizar-se sessões presenciais, online ou b-learning;
Conversa Amiga, serviço de atendimento telefónico com o objetivo de prestar apoio e acompanhamento emocional a todos
os cidadãos | Ligar 808 237 327 ou 210 027 159 | Disponível todos os dias, entre as 15h00 e 22h00.
Parque de Jogos 1.º de Maio | Permitidas caminhadas de curta duração para efeitos de atividade física a todos os
Beneficiários Associados, entre as 07H00 e as 21H00 diariamente; sendo proibido o exercício de atividade física coletiva.
Serviços ou atividades suspensas durante este período
• Teatro da Trindade INATEL (Lisboa)
• Competições e classes desportivas INATEL | Exceto em Angra do Heroísmo – Ilha Terceira (Açores)
• Atividades organizadas e geridas no Parque de Jogos 1.º de Maio INATEL (Lisboa) e instalações desportivas | Exceção dos
compromissos assumidos relativamente aos estabelecimentos escolares e equipas profissionais
A Fundação INATEL recomenda, insistentemente, que se mantenha em casa e siga as regras do distanciamento social.
Proteja-se a si e aos outros!
A Fundação INATEL está sempre consigo.

