Uni versi dade de Coi mbr a
18 de sete mbr o de 2020

( At uali zado e m 01. 10. 2021)
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1. I ntrodução
O Pl ano de Prevenção e Prot ocol o de At uação da Uni versi dade de Coi mbr a ( UC), face à doença
COVI D- 19, é uma f erra ment a estratégi ca f unda mental para defi ni r as medi das de prevenção,
cont enção e miti gação dos ri scos associ ados à pr opagação do novo cor onaví rus SARS- CoV- 2.
O pr esent e docu ment o segue as ori entações e nor mas da Organi zação Mundi al da Saúde ( OMS)
e do Centr o Eur opeu de Prevenção e Contr ol o de Doenças ( CEPCD), be m co mo o Pl ano de
Conti ngênci a Naci onal e as Ori ent ações e manadas pel a Di reção- Ger al da Saúde (DGS).
A 9 de março de 2020, a UC di vul gou o Pl ano de Conti ngênci a, com vi sta à i mpl ement ação de
medi das preventi vas para cont enção da pr opagação da doença COVI D- 19.
Consi derando o hi at o te mpor al decorri do, o i ni ci o do pr ocesso de vaci nação contra a COVI D- 19
e os ní vei s de popul ação co m esque ma vaci nal compl et o j á al cançados, o pr ocesso pr ogr essi vo
de l evant a ment o das medi das restriti vas defi ni do e, em consequênci a, a ret oma do ensi no
pr esenci al no Ensi no Superior, urge pr oceder à sua adequação e at uali zação, emface do quadr o
l egal vi gent e.
Assi m, com o present e Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o de At uação, at uali za m- se as medi das e
pr ocedi ment os gerai s estabel eci dos na UC, cabendo a cada Uni dade Orgâni ca ( UO) ou
Departa ment o ( DEP) a defini ção dos pl anos de conti ngênci a a observar nos respeti vos espaços,
par a o f unci ona ment o das ati vi dades l eti vas e não l etivas, no ano l eti vo 2021/2022.

2. Obj eti vos do Pl ano de prevenção e do Pr ot ocol o de atuação
Os pri nci pai s obj eti vos do Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o de At uação são os segui ntes:
 Pr eveni r a doença e mi ni mizar o i mpact o da doença COVI D- 19 nos vi sitant es, estudant es,
docent es, i nvesti gador es, bol sei ros, pessoal técni co, ad mi ni strati vo e de gestão da UC;
 Col ocar em práti ca medi das de prevenção, de cont enção e de miti gação adequadas f ace
ao ní vel de ri sco verifi cado e m cada mo ment o;
 Assegurar a ate mpada monitori zação da situação, be m como a recol ha e co muni cação de
i nf or mação rel ati va à doença COVI D- 19.
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3. Atri bui ções e responsabili dades
As pri nci pai s atri bui ções e responsabili dades, no â mbi to do present e Pl ano de Prevenção e
Pr ot ocol o de At uação, são as segui nt es:
Uni dade/Servi ço

Atri bui ções

Rei t ori a

 Apr ovar o Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o de At uação f ace à doença COVI D19 da UC e di sponi bilizar mei os para a sua i mpl e ment ação.

Ad mi ni stração UC
e
Ad mi ni stração
SAS UC

Co mi ssão
Supervi sora da
i mpl e ment ação do
Pl ano de
Pr evenção e
Pr ot ocol o de
At uação f ace à
doença COVI D- 19
/
Gr upo de
Aco mpanha ment o
da COVI D- 19 na
UC

Di reções das
Uni dades
Or gâni cas /
Departa ment os

 Apoi ar os Servi ços e di sponi bilizar recursos hu manos e fi nancei r os, e m
arti cul ação co m a Rei tori a.

 For necer aos me mbr os da co muni dade UC i nf or mação sobr e a doença
COVI D- 19;
 Pr estar i nf or mação sobr e as medi das de prevenção que se deve mi nstitui r e
i nf or mar a comuni dade UC sobr e os pr ocedi ment os a cumpri r perant e casos
suspei tos ou confi r mados de inf eção por SARS- CoV- 2;
 Ma nt er o pl ano at uali zado e m f unção das i nf or mações e ori ent ações
e mi ti das pel as Aut ori dades de Saúde e Tut el a;
 Apoi ar as Uni dades Orgâni cas ( UO) / Uni dades de I nvesti gação ( UI) /
Uni dades de Ext ensão Cul tural e de Apoi o à Formação ( UECAF) /
Departa ment os ( DEP) / Serviços na i mpl e ment ação do Pl ano de Prevenção e
Pr ot ocol o de At uação f ace à doença COVI D- 19;
 Des envol ver ações de i nf or mação e sensi bilização na comuni dade UC;
 Pr o mover a arti cul ação do present e pl ano com os Servi ços de Saúde e de
Gest ão de Segur ança no Trabal ho.
A Co mi ssão te m a segui nt e composi ção:
 Pr of essor Dout or Amíl car Fal cão
 Pr of essor Dout or Luí s Neves
 Pr of essor Dout or Alfredo Di as
 Pr of essora Dout ora Cri sti na Al buquer que
 Pr of essor Dout or J osé Pedr o Fi guei redo
 Pr of essor Dout or Carl os Robal o Cor dei ro
 Dr. Lui s Bent o Rodri gues
 Dr. Nuno Correi a
 Dr. Ant óni o Quei rós
Cont at os di sponí vei s e m anexo ao present e docu ment o ( Anexo I).
 I nf or mar e apoi ar a Co mi ssão Supervi sora da i mpl e ment ação do Pl ano de
Pr evenção e Pr ot ocol o de At uação f ace à doença COVI D- 19;
 I mpl e ment ar o Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o de At uação f ace à doença
COVI D- 19;
 Desi gnar os pont os f ocai s da sua área de i ntervenção;
 Conduzi r o pr ocesso de co muni cação na uni dade/servi ço respeti vos,
i ncl ui ndo pr o mover o devi do conheci ment o superi or;
4

 El aborar rel at óri os rel ati vos à sufi ci ênci a e adequabili dade dos servi ços
essenci ai s, medi das de miti gação e mei os di sponi bilizados, pr opondo ações
correti vas e/ou de mel hori a à Co mi ssão Supervi sora da i mpl e ment ação do
Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o de At uação f ace à doença COVI D- 19.

Servi ço de Gestão
de Recursos
Hu manos
(SGRH)

 Pr o mover j unt o das UO/ DEP a i mpl e ment ação do Pl ano de Prevenção e
Pr ot ocol o de At uação f ace à doença COVI D- 19, no meadament e ao ní vel da
i dentifi cação de f unções críti cas e pl ano de substitui ção de recursos hu manos,
avali ando as f unções passí vei s de sere m ef et uadas medi ant e tel etrabal ho,
redução de horári o ou j ornada contí nua, no senti do de garanti r a conti nui dade
do seu f unci ona ment o;
 Verifi car as event uai s necessidades e mer gent es de recursos hu manos e m
arti cul ação co m as uni dades/servi ços;
 Estabel ecer os pr ocessos para vali dação das bai xas por doença e m casos
suspei tos ou confi r mados para a doença COVI D- 19;
 Res ponder às quest ões que se col oque m e m mat éri a de j ustifi cação de f al tas
e re muner ações, por moti vos de doença ou apoi o à fa míli a.

Servi ços de Saúde
e de Gestão de
Segur ança no
Tr abal ho
(SSGST)

 Pr o mover j unt o das UO/ DEP a i mpl e ment ação do Pl ano de Prevenção e
Pr ot ocol o de At uação f ace à COVI D- 19, no meada ment e ao ní vel da
i dentifi cação das necessi dades essenci ai s de operaci onali dade e Equi pa ment os
de Pr ot eção I ndi vi dual (EPI);
 Dar apoi o às UO/ DEP na i mpl e ment ação do Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o
de At uação f ace à COVI D- 19;
 Af eri r a conf or mi dade e especifi ci dades de EPI, be m co mo de bens e servi ços
necessári os à prevenção e combat e à doença COVI D- 19, rel aci onados co m a
saúde e gestão de segurança no trabal ho, arti cul ando co m o servi ço
co mpet ent e os requi sitos para a sua aqui si ção.

Di vi são de
Co muni cação
( DCOM)

 Geri r a comuni cação exter na co m os órgãos de comuni cação soci al e co m a
co muni dade;
 Geri r a comuni cação i nt er na defi ni da pel a Rei tori a e pel a Ad mi ni stração,
apoi ando a Co mi ssão Supervisora / Gr upo de Aco mpanhament o da COVI D- 19 e
os Servi ços de Saúde e de Gestão de Segur ança no Trabal ho na di vul gação dos
pr ocedi ment os e práti cas rel ati vas ao Pl ano de Prevenção e Pr ot ocol o de
At uação f ace à doença COVI D- 19.

4. Si nt o mat ol ogi a e trans mi ssi bili dade da COVI D- 19
A COVI D- 19 é uma doença causada pel a i nf eção pel o Cor onaví rus SARS- CoV- 2. A doença
mani f esta-se predo mi nante ment e por si nt omas respirat óri os, no meada ment e, febre, tosse e
di fi cul dade respi rat óri a, podendo ta mbé m exi stir outros si nai s e si nt o mas, entre os quai s per da
total ou parci al do pal adar, per da total ou parci al do olfato, odi nof agi a ( dor de gargant a), dor es
muscul ares generali zadas, cef al ei as ( dor es de cabeça), fraqueza, e, com menor frequênci a,
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náuseas/vó mit os e di arreia. Co m base na evi dênci a ci entífi ca at ual, este vírus trans mit e-se
pri nci pal ment e através de:
 Cont act o di ret o: di sse mi nação de gotí cul as respi rat órias, produzi das quando u ma pessoa
i nf etada tosse, espi rra ou fal a, que pode m ser i nal adas ou pousar na boca, nari z ou ol hos
de pessoas que estão pr óxi mas ( <1, 5 m/ 2 m);
 Cont act o i ndi ret o: cont acto das mãos co m u ma superfí ci e ou obj et o cont a mi nado co m
SARS- CoV- 2 e, emsegui da, co m a boca, nari z ou ol hos.
A doença COVI D- 19 pode cursar se m si nt omas (i ndi ví duos assi nt omáti cos) ou mani f estar-se
através de si nai s e si nt omas li gei ros ou até mui t o graves: febr e (te mper at ura i gual ou superi or
a 38 graus Cel si us), tosse, dor de gargant a, cansaço e dor es muscul ares e, nos casos mai s graves,
pneu moni a grave, sí ndr o me respi rat óri a aguda grave, septi cé mi a ou choque séti co.
Dados mai s recent es mostra m que o agrava ment o da situação clí ni ca pode ocorrer rapi da ment e,
geral ment e a partir do fi nal da pri mei ra se mana da doença.
Exi ste mta mbé m evi dênci as sugeri ndo que a trans missão pode ocorrer a partir de u ma pessoa
i nf etada cerca de doi s di as ant es de esta mani f estar sint o mas. Esti ma-se que o perí odo i nf eci oso
dur e, em médi a, de 7 a 12 di as nos casos moderados e até duas se manas e m casos graves.
A COVI D- 19 f oi consi derada uma pande mi a a 11 de março de 2020 pel a Organi zação Mundi al de
Saúde ( OMS). Para mai s inf or mações e reco mendações consul tar htt p: // www. covi d19. mi nsaude. pt/.

5. As pet os gerai s de oper aci onali zação do Pl ano e Pr ot ocol o
A operaci onali zação dos pr ocedi ment os é reali zada essenci al ment e a ní vel l ocal ( Uni dade
Or gâni ca, Departa ment o, Uni dade de Extensão Cul tur al e de Apoi o à For mação ou Servi ço),
sendo coor denada por um el e ment o desi gnado Pont o Focal, que te m ai nda a responsabili dade
de centrali zar e gerir a inf or mação. A UC desi gna, sob pr oposta de cada UO/ DEP, um
represent ant e para desempenhar a f unção de Pont o Focal e outr o para dese mpenhar tai s
f unções e m regi me de supl ênci a, conf or me tabel a anexa ao present e Pl ano de Prevenção e
Pr ot ocol o de At uação ( Anexo II).
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É a este Pont o Focal que deve ser reportado um caso suspei to da doença COVI D- 19, sendo o
mes mo responsável por assegurar o cumpri ment o dos pr ocedi ment os estabel eci dos no Pl ano
de Prevenção e Pr ot ocol o de At uação face à doença COVI D- 19 na Uni versi dade de Coi mbr a.
O Pont o Focal é o el emento que aco mpanha ou pr o move o aco mpanha ment o do caso suspei t o
at é à área de i sol a ment o desi gnada, presta apoi o necessári o e desencadei a os procedi ment os
defi ni dos, sendo o el o de li gação i nter na, atenta a orgâni ca da UC, e externa, perant e as
aut ori dades de saúde.
Apenas os casos confir mados si nali zados nas i nstal ações da UC deverão ser reportados à Rei t ori a
e DCOM, co m peri odi ci dade se manal, para ef ei tos estatí sti cos e de pot enci ação da arti cul ação
co m as aut ori dades de saúde, se mpr e que tal se verifi que conveni ent e (cfr. fluxogr a mas do
Anexo III).

6. Ár eas de isol a mento
Por f or ma a i mpedi r e del i mitar o cont at o di ret o de um caso suspei to de COVI D- 19 co m os
de mai s el e ment os da comuni dade UC, f ora m cri adas di versas áreas de i sol a mento, di stri buí das
pel os

ca mpus

da

UC

e cuj a l ocali zação at uali zada

pode

ser

cons ul tada

em

www. uc. pt/covi d19/i nstal acoes.
As áreas de i sol a ment o i dentifi cadas estão equi padas conf or me i nstruções das aut ori dades de
saúde e reco mendações da DGS, no meada ment e com t el ef one, cadei ra ou mar quesa, água,
sol ução anti ssépti ca de base al coóli ca, máscaras cirúrgi cas e l uvas descartávei s, toal het es de
papel, cont ent or de resí duos, ter mó metr o e equi pa ment os de li mpeza.

7. Pl ano de at uação par a o ano l eti vo 2021/2022
O pl ano de at uação para o ano l eti vo 2021/2022 defi ne as medi das para a ati vi dade l eti va e não
l eti va na UC, podendo estas ser aj ustadas ou co mpl e ment adas por outras, de acor do co m a
evol ução da pande mi a.
Cal endári o
Ano Leti vo
2021/2022

Aç ões

Condi ções

 Regi me de trabal ho presenci al, segui ndo as reco mendações
das aut ori dades de saúde compet ent es;
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 Ati vi dades l eti vas e não l eti vas na f or ma pr esenci al,
co mpl e ment adas, quando necessári o e devi da ment e j ustificado,
co mtrans mi ssão sí ncr ona;
 Consi derando o regi me excecional de pr ot eção de pessoas co m Us o obri gat óri o de
máscara
condi ções de i munossupr essão, previ st o no arti go 25. - A do
Decr et o- Lei n. º 10- A/2020, de 13 de março, na sua redação atual,
soment e as pessoas com condi ções de i munossupr essão que
car eça m de ad mi ni stração de u ma dose adi ci onal da vaci na contra Aut o moni t ori zação
de te mper at ura
a COVI D- 19, nos ter mos das nor mas da Di reção- Ger al da Saúde
cor por al
vi gent es a 1 de out ubr o de 2021, pode m j ustifi car a f alta ao
trabal ho, medi ant e decl aração médi ca, desde que não possa m
dese mpenhar a sua ati vi dade e m regi me de tel etrabal ho ou
através de outras f or mas de prestação de ati vi dade. A menci onada
decl aração médi ca deve atestar a condi ção de saúde do
Ma nut enção da
trabal hador que j ustifi ca a sua especi al pr ot eção, e ser emi ti da,
hi gi eni zação e
co m dat a e assi nat ura l egí vel, por médi co da especi ali dade conexa
li mpeza
aos f unda ment os clí ni cos.
 Adequação do nú mer o de estudant es por tur ma, se mpr e que
a UO/ DEP consi dere necessári o e i mpr esci ndí vel para garanti r as
medi das de segurança i mpl ement adas e as ori ent ações da DGS;
 Desf asa ment o dos horári os de i ní ci o e fi mde ati vi dades l etivas
Adequação do
pr esenci ai s, be m co mo o al arga ment o dos hor ários de
di
stanci a ment o
f unci ona ment o das estrut uras de apoi o à ati vi dade l eti va, se mpr e
físi co
que a UO/ DEP consi der e adequado e i mpr esci ndí vel para garanti r
as medi das de segurança i mpl e ment adas e as ori ent ações da DGS;
 Reor gani zação dos espaços onde decorre m ati vi dades l etivas
par a garanti r as condi ções de segurança defi ni das pel as
Res pei t o pel os
aut ori dades de saúde competent es;
ci
rcui
tos defi ni dos
 Reali zação de congr essos, reuni ões, conf erênci as e eventos
respei tando as reco mendações da DGS e da l egi sl ação e m vi gor,
be m co mo a l otação máxi ma dos espaços, de acor do co m as
ori ent ações defi ni das para as os event os cul turai s;
 A utilização de espaços comuns para reali zação de ati vi dades
de apoi o a event os e outras i ni ci ati vas fi ca dependente de
aut ori zação do responsável da UO/ DEP/ UECAF e m causa;
 Desl ocações e m servi ço para f ora do Paí s estão condi ci onadas
às condi ções sani tári as exi stent es no Paí s de desti no;
 Servi ços de gestão e ad mi ni stração, servi ços de ali ment ação,
al oj a ment o, i nstal ações desporti vas, bi bli otecas e espaços de
est udo di sponí vei s de acor do com as condi ções de segur ança e
cu mpri ndo as medi das de prevenção e miti gação defi nidas no
pr esent e docu ment o.
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8. Me di das de prevenção e miti gação
8. 1.

As pet os ger ai s

As medi das de prevenção e miti gação adot adas tê m como pr opósi to evitar ou mini mizar os
ri scos de cont ági o e pr opagação da doença COVI D- 19 e pr o mover a segurança e o be m- est ar de
toda a comuni dade UC.
Os critéri os a i ncl ui r na defi ni ção destas medi das tê m e m consi deração duas vari ávei s: as
ati vi dades e os espaços.

8. 2.

Ati vi dades l eti vas

No que di z respei to aos espaços de aul as, fora m consi derados critéri os como a l ocali zação
(i nteri or/ext eri or), a l otação máxi ma, as condi ções de ventil ação e a sua ti pol ogi a (l aborat óri o,
sal as de aul a, espaços comuns, gabi net es, etc.):
 As aul as deve m ser asseguradas e mregi me presenci al, emconsonânci a com o regi me de
l eci onação apr ovado pel a A3ES;
 Os te mpos de cont act o col eti vo e m sal a de aul a pode m ser reduzi dos, assegurando- se
que as mat éri as f unda mentai s são pri ori zadas e que o apoi o tut ori al e trabal ho aut óno mo
das/os est udant es é i ncrement ado;
 A pr ogra mação de te mpos de aul a deve ser ponder ada ta mbé m e m f unção dos
necessári os aj usta ment os par a assegurar todos os requi sitos de hi gi ene e segurança;
 Nas sal as, deve, quando possí vel, garanti r-se um di stanci a ment o fí si co adequado entr e as
pessoas, se m co mpr o met er o nor mal f unci ona ment o das ati vi dades l eti vas presenci ai s,
cabendo às UO/ DEP defi nir, em f ace das circunt ânci as específi cas do seu edificado e
nú mer o de al unos/as por tur ma ou uni dade curri cul ar, a l otação dos espaços sob a sua
gestão di reta;
 O nú mer o de al unos/as por tur ma deve ser aj ustado para ser compatí vel co m as
li mitações de segurança e pr ot eção exi stent es, devendo as UO/ DEP encontrar os
pr ocedi ment os adequados ao seu modo de f unci onament o e especifi ci dades par a que
todos/as os/as est udant es possa m ver garanti do o di rei to de assi stir a aul as presenci ai s;
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 As regras de presença nas aul as deverão ser defi ni das procurando maxi mizar a presença
nas mes mas e a pr oxi mi dade da Acade mi a, cri ando condi ções para que todos/as os /as
est udant es possa m assi stir a aul as (teóri cas, teóri co- práti cas e l aborat ori ai s) no regi me de
l eci onação apr ovado pel a A3ES ( ex.: por vi a de si stemas de rotati vi dade), desde que não
exi sta m razões, devi da ment e f unda ment adas e docu ment adas, que j ustifique m a
ausênci a às ati vi dades presenci ai s que se encontre m defi ni das pel a UO/ DEP;
 Os horári os de f unci ona ment o das aul as deve m ser adequados tendo e m vi sta o regi me
de l eci onação apr ovado pel a A3ES, assegurando acessos o mai s contí nuos e desfasados
possí vel aos edifí ci os (ex.: iní ci o de aul as desf asados ao l ongo de todo o di a para evi tar
pi cos durant e o di a, horários se mi nterval os excessi vos entre as aul as);
 A defi ni ção das ati vi dades que pode m ocorrer dentr o dos edifí ci os deve ser avaliada pel a
UO/ DEP, tendo e m consi deração as especifi ci dades e as necessi dades exi stentes, be m
co mo os respeti vos espaços e nú mer o de utilizador es;
 As avali ações previ stas para o ano l eti vo 2021/2022 serão reali zadas e m regi me
pr esenci al;
 Deve ser assegurado um pl ano de manut enção e uso dos espaços de i sol a ment o;
 Os horári os de abert ura e encerra ment o dos edifí cios deve m ser defi ni dos tendo e m
at enção as necessi dades específi cas e o cumpri ment o das regras estabel eci das;
 A defi ni ção do uso de todos os espaços dos edifí ci os deve respei tar as di reti vas da DGS,
at endendo às pri ori dades de f unci ona ment o que sej am defi ni das l ocal ment e;
 Os bar es das UO/ DEP ou nel as sedi ados deve m obedecer às nor mas gerai s emter mos de
l otação e hi gi eni zação;
 Os l aborat óri os, bi bli otecas e sal as de est udo devem obedecer às nor mas ger ai s e m
ter mos de l otação e hi gi eni zação.

8. 3.

Si tuações que j ustifica m a trans mi ssão sí ncrona das aul as

As situações exceci onai s em que exi ste a necessi dade de trans missão sí ncr ona de aul as, através
do uso pref erenci al da UC Teacher/ UC St udent, são as segui nt es:
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 I ndi sponi bili dade de l ugares sufi ci ent es nas sal as, verifi cada após reorgani zação dos
espaços exi stent es;
 Exi stênci a de al uno/a ou docent e e m condi ção de i munossupr essão que careça de
ad mi ni stração de uma dose adi ci onal da vaci na contra a COVI D- 19, nos ter mos do regi me
exceci onal de pr ot eção de pessoas comcondi ções de imunossupr essão, previ sto no arti go
25.- A do Decret o-Lei n. º 10- A/2020, de 13 de março, na sua redação at ual, e nos ter mos
das nor mas da Di reção- Geral da Saúde vi gent es a 1 de out ubr o de 2021, devendo diri gir,
nesse caso, ao Di ret or da UO/ DEP, requeri ment o co mvi sta a j ustifi car a falta a aul a, pr ova
ou ao trabal ho, medi ant e decl aração médi ca, desde que não possa dese mpenhar a sua
ati vi dade e m regi me de aul a ou pr ova sí ncr ona, de tel etrabal ho ou através de outras
f or mas de prestação de ativi dade.
 Exi stênci a de al uno/a ou docent e a que m tenha si do det er mi nado o cumpri ment o de
perí odo de quar ent ena por parte das aut ori dades de saúde co mpet ent es.
 Se mpr e que a aul a tenha al unos/as i nter naci onai s, quando exi sta transit ori a ment e
di fi cul dade co mpr ovada na obt enção do vi sto ou na viage m at é Port ugal ( ex.: devi do ao
encerra ment o de front ei ras), deve m os est udant es nestas condi ções comuni car a
situação à Di vi são de Rel ações I nter naci onai s ( DRI) da UC, docu ment ando co m o pedi do
de vi sto soli citado no paí s de ori ge mj unt o das enti dades consul ares ou ad mi ni strati vas
co mpet ent es.
A i dentifi cação/de monstração destas situações deve ser feita da segui nt e f or ma, para cada u m
dos casos:
 I ndi sponi bili dade de l ugares sufi ci ent es nas sal as:
Verifi ca-se quando o/a al uno/a não está aut ori zado a assi stir a uma det er mi nada aul a de
f or ma presenci al, tendo por base a capaci dade das salas e o nú mer o de i nscritos e m cada
tur ma, de acor do co m a progra mação defi ni da pel a UO/ DEP;
 I mpossi bili dade de desl ocação para Coi mbr a do/da al uno/a i nter naci onal ou docent e
i nter naci onal da tur ma e mcausa, emresul tado de restri ções l egai s ou das aut ori dades de
saúde i mpostas devi do à pande mi a:
O/ A al uno/a i nter naci onal ou docent e i nter naci onal deve i ndi car a i mpossi bilidade de
desl ocação do l ocal em que se encontra, mor ada ofi ci al ou mor ada e m que se encontra
dur ant e os perí odos l eti vos. A UO/ DEP deve vali dar essa i mpossi bili dade através da
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verifi cação das restri ções de desl ocação defi ni das pel as aut ori dades de saúde e enquant o
as mes mas se manti vere m;
 Exi stênci a de al uno/a ou docent e e m condi ção de i munossupr essão que careça de
ad mi ni stração de uma dose adi ci onal da vaci na contra a COVI D- 19, nos ter mos do regi me
exceci onal de pr ot eção de pessoas comcondi ções de imunossupr essão, previ sto no arti go
25.- A do Decret o-Lei n. º 10- A/2020, de 13 de março, na sua redação at ual, e nos ter mos
das nor mas da Di reção- Geral da Saúde vi gent es a 1 de out ubr o de 2021:
O/ A al uno/a ou docent e deve i ndi car a situação e m concr et o, di ri gi ndo, nesse caso, ao
Di ret or da UO/ DEP, pedi do devi da ment e f unda mentado, com vi sta a j ustifi car a fal ta a
aul a ou pr ova, medi ant e decl aração médi ca, desde que não possa dese mpenhar a sua
ati vi dade e mregi me transitori a ment e re mot o ou através de outras f or mas de prest ação
de ati vi dade, no meada ment e frequent ando aul a ou reali zando pr ova numa sal a
especifi ca ment e al ocada para o ef ei to. A menci onada decl aração médi ca deve atestar a
condi ção de saúde do/da al uno/a ou docent e que j ustifi ca a sua especi al pr ot eção, e ser
e miti da, com data e assi nat ura l egí vel, por médi co da especi ali dade conexa aos
f unda ment os clí ni cos;
 Exi stênci a de al uno/a ou docent e a que m tenha si do det er mi nado o cumpri ment o de
perí odo de quar ent ena por parte das aut ori dades de saúde:
O/ A al uno/a ou docent e deve i ndi car a necessi dade de per manecer em quar ent ena, be m
co mo o perí odo previ st o, apresent ando à UO/ DEP o correspondent e compr ovati vo
e miti do pel as aut ori dades de saúde.
O/ A al uno/a terá di reito a soli citar nova data para a reali zação da pr ova, nas condi ções
pr evi stas no Regul a ment o Acadé mi co da Uni versi dade de Coi mbr a ( RAUC);

8. 4.

Acesso aos edifí ci os

Para al ém do uso obri gat óri o de máscara e m per manênci a no i nteri or dos edifíci os da UC, da
hi gi eni zação e li mpeza de mãos, da adequação do distanci a ment o fí si co e do respei to pel os
ci rcui tos defi ni dos, para acesso aos edifí ci os da UC as UO/ DEP pode m defi ni r transi tori a ment e
outras medi das que se afi gur e m necessári as ao cumpri ment o das nor mas e ori ent ações gerai s
e m vi gor.
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Na entrada dos edifí ci os e/ou de l eitura da te mper atur a estarão di sponí vei s soluções de base
al coóli ca para desi nf eção das mãos.
A l otação máxi ma das salas, à l uz das di reti vas emanadas pel a DGS e pel a tut el a, deve ser
adequada por cada UO/ DEP, cabendo-l hes avali ar o cont ext o expecífi co de cada sal a e defi ni r a
sua l otação exata, se m pr ejuí zo da arti cul ação co m os servi ços centrai s da UC.
As circul ações gerai s nos edi fí ci os são defi ni das pel as UO/ DEP, em arti cul ação com os servi ços
centrai s da UC, para posteri or i mpl e ment ação l ocal.
As pessoas que acede m aos edifí ci os da UC deve m decl arar vol unt ari a ment e a verifi cação das
condi ções necessári as para o ef ei to, pr ocedendo à auto moni t ori zação da te mperat ura cor poral,
ponder ando, se mpr e que necessári o, event uai s motivos que j ustifi que m te mperat ura i gual ou
superi or a 38 graus Cel si us e que possa mreco mendar avali ação pel o seu médi co assi stent e.
As pessoas se m máscara e que não ef et ue m a hi gi enização das mãos não podem aceder aos
edi fí ci os.
Na reali zação de event os cor porati vos ou cul turais deve m ser verifi cadas as nor mas e
ori ent ações gerai s em vi gor, sendo obri gat óri a a apresent ação, pel os seus parti ci pant es, de
certifi cado di gital COVI D- 19 ou teste rápi do de anti géni o reali zados nas últi mas 48h.

8. 5.

Hi gi eni zação e li mpeza

Co mo medi da de prevenção, deve conti nuar a ser pr omovi da a hi gi eni zação dos obj et os/l ocai s
de mai or cont act o, tai s co mo bares e canti nas, resi dênci as, i nstal ações sani tári as, áreas de
est udo, i nstal ações desporti vas e espaços comuns, com especi al atenção para:
 Maçanet as/puxador es das portas, corri mãos e i nterrupt or es;
 Bot ões de cabi ne e de patamar dos el evador es;
 Tel ef ones e periféri cos (tecl ados, rat os, comandos);
 Equi pa ment os de i mpr essão ( mul tif unções);
 Má qui nas de vendi ng e di spensador es de água;
 Mi ni - ecopont os dos edifí cios;
 Tor nei ras de l avat óri os, di spensador es de consu mí vei s e equi pa ment os sani tári os;
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 Superfí ci es de trabal ho com especi al atenção aos balcões e mesas de atendi ment o ao
públi co;
 Cadei ras, mesas e bancadas.
A li mpeza dos edifí ci os e espaços exteri ores é executada pel as empr esas prestador as de servi ços
de li mpeza e j ardi nage m da UC, sob coor denação dos servi ços compet ent es e e m arti cul ação
co m os Servi ços de Saúde e de Gestão de Segurança no Trabal ho.
Os utilizador es dos espaços e dos mat eri ai s partil hados deve m garanti r a correta utilização e
manut enção da sua li mpeza. São di sponi bilizados mei os de desi nf eção ( v. g. ál cool - gel e
toal het es de papel ) para a hi gi eni zação compl e ment ar, sempr e que a situação o j ustifi que.

8. 6.

Rastrei o da comuni dade UC

Consi derando o i ní ci o do ano l eti vo de 2020/2021, os desafi os que se l he i mpuser a m,
no meada ment e a ret o ma do ensi no presenci al sob o si gno da pande mi a da COVI D- 19, e a ação
da UC no senti do de cri ar condi ções especi ai s para que a segurança da comuni dade acadé mi ca
f osse maxi mizada, ref orçamos, no i ní ci o deste ano l eti vo de 2021/2022, o pr ograma de rastrei o
al eat óri o se manal para a doença COVI D- 19.
Os est udant es e trabal hadores serão cha mados (através de receção de e- mail) para se di ri gi re m
aos l ocai s da col hei ta previ a ment e defi ni dos, mant endo-se a oport uni dade de sel eção do di a e
hor a desej ados para reali zação da testage m al eat ória, através de um si ste ma first come, first
served. Tratando-se de um rastrei o, após a reali zação do teste, apenas serão cont actados os
parti ci pant es comresul tado posi ti vo ou i nconcl usi vo.
À se mel hança do ano transat o, o pr ogra ma de rastrei o al eat óri o para a doença COVI D- 19 do
pr esent e ano l eti vo de 2021/2022 não te m caráter obri gat óri o, sendo obj et o de apli cação de
consenti ment o i nf or mado no mo ment o da col hei ta da a mostra. Poré m, tal como sucede co m a
reco mendação de vaci nação pr opugnada pel o Governo e pel as aut ori dades de saúde, a UC
reco menda f orte ment e a parti ci pação vol unt ári a de toda a comuni dade acadé mica.

9. Pr ocedi ment o e m situação de caso sus pei t o
Nos ter mos expr essos pel a DGS, consi dera-se:
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 Caso suspei to − Doent e com i nf eção respi rat óri a aguda (i ní ci o súbi to de f ebr e ou t osse ou
di fi cul dade respi rat óri a), se m outra eti ol ogi a que expli que o quadr o, nos 14 di as
ant eri ores ao i ní ci o de si nto mas
OU cont act o com caso confir mado ou pr ovável de i nfeção por SARS- CoV- 2, nos 14 di as
ant eri ores ao i ní ci o de si nto mas;
OU − Doent e co mi nf eção respi rat óri a aguda grave, requer endo hospi tali zação, se m outra
eti ol ogi a.
Per ant e a i dentifi cação de u m caso suspei to, o pr ot ocol o de at uação é o segui nte:
1. Deve ser cont actado o Ponto Focal, o qual deve enca mi nhar para o espaço de i sol ament o,
garanti ndo o necessári o aco mpanha ment o e apoi o durant e o perí odo e m que estej a nas
i nstal ações da UC.
2. O i ndi ví duo consi derado caso suspei to deve cont actar a li nha SNS 24 e segui r todas as
reco mendações ef et uadas.
3. Caso sej a confir mado um caso suspei to, o Pont o Focal deve i nf or mar a UO/ DEP e
dili genci ar a adoção das medi das de li mpeza e desi nf eção ao espaço de i sola ment o,
devendo a situação ser aco mpanhada e i mpl e ment ado o pr ocedi ment o defi ni do par a a
situação de caso confir mado ( defi ni do pel a DGS co mo caso com confir mação l aborat ori al
de SARS- CoV- 2, i ndependent e ment e dos si nai s e si nt omas).

10. Pr ocedi ment o e m situação de caso confi r mado
Per ant e a verifi cação da exi stênci a e i dentifi cação de um caso confir mado assi ntomáti co, que
est ej a a frequent ar ou tenha frequent ado no perí odo de ri sco de trans missão as i nstal ações da
UC, o pr ot ocol o de at uação é o segui nte:
1. Co muni cação da situação ao Pont o Focal, que pr o move o aco mpanha ment o do caso
confir mado e o enca mi nha para o espaço de i sol a ment o preparado para o ef eito, nos
casos e m que se encontre no i nteri or de um dos edi fí ci os da UC, devendo o caso
confir mado, se mpr e que possui r capaci dade para tal, cont actar a li nha SNS 24 e segui r as
i ndi cações facul tadas, ou, em situações

mani f esta ment e e mer gent es, cont act ar

di reta ment e o I NE M, se mpre em arti cul ação com o Pont o Focal e a UO/ DEP;
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2. O Pont o Focal, em arti cul ação co m os Servi ços de Saúde e de Gestão de Segurança no
Trabal ho, i nf or ma as aut oridades de saúde, por f or ma a agilizar as ações subsequent es;
3. O Pont o Focal deve recol her toda a i nf or mação rel evant e, apoi ando as aut ori dades de
saúde na apli cação dos pr ocedi ment os sani tári os adequados, no meada ment e no rastrei o
dos cont act os:
 Os espaços frequent ados e os te mpos de per manênci a ou circul ação, tendo por
base os regi stos de entrada nos edifí ci os e os regi stos da frequênci a de aul as no
perí odo i ndi cado pel as autori dades de saúde;
 Os cont act os pr óxi mos e as listagens de outros membr os da acade mi a que os
frequent ara m;
4. Para os espaços i dentifi cados no pont o ant eri or pode ser i mpl e ment ado, em estrei ta
arti cul ação com as aut ori dades de saúde, um pl ano de ação que i ncl ua a desi nf eção dos
mes mos e/ou o seu encerra ment o te mpor ári o, se mpre que tal se j ustifi que;
5. Si tuações específi cas de casos confir mados conheci dos durant e a per manênci a nas
i nstal ações da UC:
 Est udant es emsal a de aul a ou Labor at óri o ou si mil ar: deve mcont actar de i medi ato
o docent e que, por sua vez, deve cont actar o Pont o Focal, pr ossegui ndo co m os
pr ocedi ment os defi ni dos de cont act o às aut ori dades de saúde co mpet ent es;
 Est udant es f ora da sal a de aul a, trabal hador es ou vi sitant es: deve m cont act ar o
Pont o Focal;
 Parti ci pant es nu m event o ou conf erênci a a decorrer nas i nstal ações da UC: deve m
cont actar o organi zador do event o.

11. Enquadr a ment o legal
 Ori ent ações da DGES e da DGS às I nstitui ções Ci entífi cas e de Ensi no Superi or para
garanti r a reali zação de ati vi dades l eti vas e não l eti vas pr esenci ai s para o ano l eti vo 20212022, de set e mbr o de 2021;
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 Resol ução do Consel ho de Mini stros n. º 135- A/2021, de 23 de set e mbr o, publicada no
Di ári o da Repúbli ca, 1. ª séri e, n. º 190, de 29 de sete mbr o, que altera as medi das no
â mbi t o da situação de al erta;
 Decr et o-Lei n. º 78- A/2021, de 29 de sete mbr o, que altera as medi das excecionai s e
te mpor ári as rel ati vas à pande mi a da doença COVI D- 19;
 Ori ent ação n. º 6 da DGS, de 26- 02- 2020, at uali zada e m 29- 04- 2021: I nf eção por SARSCoV- 2 ( COVI D- 19) – Pr ocedi ment os de prevenção, control o e vi gil ânci a em e mpr esas;
 Decr et o-Lei n. º 10- A/2020, de 13 de março, na sua versão consoli dada, que estabel ece
medi das exceci onai s e te mpor ári as rel ati vas à situação epi de mi ol ógi ca do novo
cor onaví rus – COVI D- 19;
 I nf or mação Técni ca n. º 14/2020, de 19- 03- 2020, at ual izada e m 02/02/2021: I nf eção por
SARS- CoV- 2 ( COVI D- 19): Pri nci pai s alterações nos procedi ment os e ati vi dades dos
Servi ços de Saúde e Segurança do Trabal ho/Saúde Ocupaci onal;
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ANEXOS
Anexo I – Cont actos da Co mi ssão Supervi sor a / Gr upo de Aco mpanha ment o
Me mbr os

Cont act o Tel ef óni co

Cont act o E mail

 Pr of essor Dout or Amíl car Fal cão

239859810

gbr ei tor @uc. pt

 Pr of essor Dout or Luí s Neves

239859810

vr.l ui s. neves @uc. pt

 Pr of essor Dout or Alfredo Di as

239859810

vr. alfredo. di as @uc. pt

 Pr of essora Dout ora Cri sti na Al buquer que

239859810

vr. cri sti na. al buquer que @uc. pt

 Pr of essor Dout or J osé Pedro Fi guei redo

239859810

pr o. rei tor.j pfi guei redo @uc. pt

 Pr of essora Dout ora Matil de Lavour as

239859801

ml avour as @uc. pt

 Pr of essor Dout or Carl os Robal o Cor dei ro

239857702

di recao @f med. uc. pt

 Dr. Ant óni o Quei rós

239240845

gabad mi n @uc. pt

Pont os Focai s Rei tori a e Di vi são de Co muni cação
Cont act os Per manent es (24h)

Cont act o Tel ef óni co

Cont act o E mail

 Rei tori a – Dr. ª Síl vi a Fer nanda Sant os da Sil va Di as ( Assessor a do Gabi net e do Rei tor)

932010521

covi d19 @uc. pt

 Rei tori a – Dr. ª Sóni a Al exandr a Mar ques Rodri gues ( Assessor a do Gabi net e do Rei tor)

932010521

covi d19 @uc. pt

 Di vi são de Co muni cação – Dr. ª J oana Mari a dos Sant os Sil va Tereso ( Chef e de Di visão)

932010521

covi d19 @uc. pt
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Anexo II – Pont os Focai s UO/ DEP respons ávei s pel a gest ão de caso suspei to ou caso confirmado
Uni dade Orgâni ca / Departa ment o
Facul dade de Letras
Departa ment o de Fil osofi a, Comuni cação e I nf or mação
Departa ment o de Geografi a e Turi s mo
Departa ment o de Lí nguas, Literat uras e Cul turas
Departa ment o de Hi stóri a, Est udos Eur opeus, Ar queol ogi a e Artes
Facul dade de Di reito
Facul dade de Medi ci na – Pól o I
Facul dade de Medi ci na – Pól o III
Facul dade de Medi ci na – Medi ci na Dent ári a
Facul dade de Ci ênci as e Tecnol ogi a – Pól o II
Departa ment o de Ar qui tet ura
Departa ment o de Ci ênci as da Terra
Departa ment o de Ci ênci as da Vi da
Departa ment o de Engenhari a Ci vil
Departa ment o de Engenhari a El etrotécni ca e de Co mput ador es
Departa ment o de Engenhari a I nf or máti ca
Departa ment o de Engenhari a Mecâni ca
Departa ment o de Engenhari a Quí mica
Departa ment o de Fí si ca
Departa ment o de Mat e máti ca
Departa ment o de Quí mica
Obs ervat óri o Geofí si co e Astronó mi co – Sant a Cl ara
Obs ervat óri o Geofí si co e Astronó mi co – Av. Di as da Sil va
Facul dade de Far máci a
Facul dade de Econo mi a
Facul dade de Psi col ogi a e Ci ênci as da Educação
Facul dade de Ci ênci as do Desport o e Educação Fí si ca
III – I nstitut o de I nvesti gação I nter di sci pli nar
I CNAS – I nstitut o de Ci ênci as Nucl eares Apli cadas à Saúde
CA – Col égi o das Artes

Pont o Focal
Pedr o Carval ho
Pedr o Carval ho
Pedr o Carval ho
Pedr o Carval ho
Pedr o Carval ho
Laura Ra mos
Anabel a Mot a Pi nt o
Mari a Fil omena Bot el ho
João Paul o Tondel a
Car mi nda Neves
Vanessa França
Car mi nda Neves
Cri sti na Perei ra
Ilí di o dos Sant os
Ri ta Gi rão Sil va
Már ci a dos Sant os
Ant óni o Tri ndade
Maf al da Cri sti na Fer nandes
Mari a Rita Port ugal
Rut e Andrade
I nês Perei ra dos Sant os
Ter esa Barata
Paul o Ri bei ro
Paul a Cri sti na Mai a
Ana Isabel Sant os
Rosa Mar gari da Mout a Di as
José Pedr o Ferrei ra
Jorge Nor o
Ant er o Abr unhosa
Isabel Tei xei ra

Pont o Focal (supl ênci a)
Síl vi o Sant os
Síl vi o Sant os
Síl vi o Sant os
Síl vi o Sant os
Síl vi o Sant os
Mari a João Lopes
Mari a de Fáti ma Marti ns
Isabel Mari a Carrei ra
Ana Luí sa Costa
José Miguel Brás
Sérgi o Medi na
José Miguel Brás
José August o Rei s
Ri car do Oli vei ra
August o Fi guei redo
Ed mundo Mont ei ro
A míl car Ra mal ho
Ma nuel Leitão Sil va
José Ant óni o da Cr uz
José August o Ferrei ra
Mari a João Araúj o
Ri car do Gaf ei ra
Fáti ma Ri bei ro
Gabri el a Concei ção Sil va
Luí s Frei re
Isabel Mari a Coi mbr a do Amar al
Vasco Si mões Vaz
Hel ena Sal gado
Mi guel Castel o Branco
Paul a Lucas

Cont act o
Tel ef one
239 410 090 / 239 410 012
239 410 090 / 239 410 012
239 410 090 / 239 410 012
239 410 090 / 239 410 012
239 410 090 / 239 410 012
239 859 801 / 239 859 802
239 857 777
239 857 700
239 857 700
239 700 600
239 851 350
239 860 500
239 240 700
239 797 115
239 796 200
239 790 000
239 790 700
239 798 700
239 410 600 / 239 410 100
239 791 150
239 852 080
239 802 370 / 239 802 372
239 793 420
239 488 454 / 239 488 460
239 790 500
239 851 450
239 802 770
239 247 800
239 488 510
239 857 014 / 239 857 019

E mail
gabdi ret or @fl. uc. pt
gabdi ret or @fl. uc. pt
gabdi ret or @fl. uc. pt
gabdi ret or @fl. uc. pt
gabdi ret or @fl. uc. pt
di reccao @f d. uc. pt
di reccao @f med. uc. pt
di reccao @f med. uc. pt
di reccao @f med. uc. pt
gbdi ret or @f ct. uc. pt
secretari a_dar q @uc. pt
dct @dct. uc. pt
dcv @uc. pt
gbdi ret or @dec. uc. pt
i nf o @deec. uc. pt
i nf o @dei. uc. pt
de mdi r @de m. uc. pt
i nf o- deq @eq. uc. pt
fisi ca @fi s. uc. pt
sec mat @mat. uc. pt
secretari a @qui. uc. pt
mt barata @g mail. com
pri bei ro @ci. uc. pt
gbdi rect or @ff. uc. pt
feuc @f e. uc. pt
di r @f pce. uc. pt
gd @f cdef. uc. pt
iii @uc. pt
icnas @. uc. pt
col egi odasartes @col egi odasartes. uc.pt
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Anexo III – Fl uxogramas
Fl uxogr a ma 1 – Pr ocedi ment o para caso suspei to
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Fl uxogr a ma 2 – Pr ocedi ment o para caso confirma do
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