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PREFÁCIO
A COVID-19 foi considerada uma doença pandémica a 11 de março de 2020 pela Organização
Mundial de Saúde. Em Portugal, o governo tem implementadas várias fases de preparação e resposta
a situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus. Na
Universidade de Coimbra as atividades letivas presenciais foram suspensas a 9 de março.
A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 e manifesta-se por sintomas como
febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir odinofagia, mialgias, cefaleias, astenia,
hiposmia e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.
A transmissão deste vírus é feita primariamente por gotículas e, ainda, através do ar, por fomitos1
e, possivelmente, por via oral-fecal. Deste modo o contato com o vírus pode ocorrer:
-

De forma direta: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de
pessoas que estão próximas (< 2 metros);

-

De forma indireta: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. O SARS-CoV-2 permanece viável
durante 3 horas em aerossóis, pelo menos durante 4 horas no cobre, 24 horas no papelão
e até 72 horas (3 dias) em plástico e em aço inoxidável. Esta viabilidade duradoira é a base
da cuidadosa e repetida recomendação da lavagem, correta e frequente das mãos, bem como
a recomendação de evitar o contacto com boca, nariz e olhos. O vírus SARS-CoV-2 é mais
contagioso do que os vírus da gripe sazonal, sendo a mediana do período de incubação de
cerca de 5 dias (Li, 2020; Lauer, 2020). O período de incubação (tempo que medeia entre a
exposição infeciosa e o aparecimento de sintomas) varia entre 1 e 14 dias.

O exercício de atividades letivas e de investigação presenciais obriga à permanência em meio
laboratorial, hospitalar com proximidade interpessoal e com doentes, expondo-nos a potenciais
fontes de transmissão do vírus. Por isso, são necessárias medidas adicionais que devem ser tomadas
para reduzir a possibilidade de transmissão desta doença.
Estas orientações têm por objetivo a retoma do ensino presencial, pré-clínico e clínico dos
estudantes do ensino pré-graduado do Mestrado Integrado de Medicina, e do ensino pós-graduado
nas suas várias vertentes, tendo em conta a possibilidade de transmissão da infeção pelo SARS-CoV2 e a sua prevenção como medida de saúde pública. Incluem, como medidas-chave como a
1

Fomito: define-se como um objeto inanimado que pode transmitir uma doença. Exemplos: puxadores de portas,
teclado de computador, botões de elevadores, etc.
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higienização frequente e apropriada de instalações e equipamentos de uso partilhado (eg. teclados
de computador) e superfícies verticais high touch (eg. puxadores de portas), o arejamento frequente
e efetivo de espaços de utilização comum (em particular, salas de aula/auditórios), bem como
medidas de caráter individual como autovigilância de sinais e sintomas, distanciamento interpessoal,
higiene das mãos e utilização de máscara cirúrgica (sempre que indicado).
Este Guia visa também contribuir com orientações que permitam reduzir o risco de transmissão da
COVID-19 em contexto letivo e de investigação na FMUC, as quais poderão ser revistas a qualquer
momento, em função da evolução do conhecimento científico e da situação epidemiológica do País
e da FMUC/CHUC.
A operacionalização dos procedimentos indicados é realizada localmente em todos os espaços da
Faculdade (Pólos I e III, incluindo a Área de Medicina Dentária) por um elemento da comunidade
FMUC designado por Ponto Focal, que tem ainda a responsabilidade de centralizar e gerir a
informação. Para além do Ponto Focal será indicado um outro elemento para desempenhar tais
funções em regime de suplência, conforme tabela no anexo I ao presente Guia.
É a este Ponto Focal que deve ser reportado um caso suspeito ou confirmado da doença COVID19 através do número de telefone 239 85 77 50 (dias úteis entre as 8:00h e as 20:00h), sendo o
mesmo responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos nessa situação
(caso suspeito ou confirmado) no presente Guia de Boas Práticas da FMUC e do Plano de Prevenção
e Protocolo de Atuação – COVID-19, da Universidade de Coimbra.
O Ponto Focal é o elemento que promove o acompanhamento do caso suspeito e desencadeia os
procedimentos definidos, sendo o elo de ligação interna, e externa, perante as autoridades de saúde.
Em todos os casos, prevalecerão as orientações e normativos da Direção-geral da Saúde, serviço de
saúde pública de âmbito nacional, disponíveis em https://covid19.min-saude.pt/#. Recomenda-se, à
comunidade académica, que aceda regularmente a este alojamento.
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1.

BOAS PRÁTICAS PARA OS ESTUDANTES

Este documento é parte integrante do plano elaborado para a retoma das atividades letivas
presenciais no MIM, e ensino pós-graduado, e não dispensa a leitura dos outros documentos que
visam reduzir o risco de disseminação da COVID-19.

Notas Prévias:
1.

A vacinação contra a COVID-19 é fortemente recomendada para a proteção da Saúde
Pública e para o controlo da pandemia COVID-19. De acordo com a Norma n.º 002/2021 da
DGS, todas as pessoas residentes em Portugal com idade igual ou superior a 12 anos foram
incluídas no plano de vacinação contra a COVID-19, permitindo uma cobertura vacinal elevada,
mesmo em ambiente universitário (Recomendações DGES/DGS).

2.

Todos os estudantes devem transportar, em lugar visível, cartão identificativo de aluno da UCFMUC (cartão de estudante).

3.

Cada estudante, ao sair de casa para as aulas, deve ser portador de máscara cirúrgica tipo 2. As
máscaras têm um período de utilização de cerca de 6 a 8 horas em uso contínuo, altura em que
devem ser descartadas. O mesmo deverá acontecer se se encontrarem húmidas.

4.

Se o estudante tiver aulas práticas em edifícios da FMUC deve trazer bata. Se essa bata
for de pano, deve ser assegurada a higiene diária da mesma, com detergente desinfetante e água
quente.

5.

Se o estudante tiver aulas práticas no CHUC ou noutras Unidades de Saúde, a bata
deve ser descartável e será fornecida pela FMUC (em local assinalado para o seu levantamento),
afim de evitar a sua contaminação durante o trajeto de casa. No caso de o aluno fazer a
observação direta de um doente deverá higienizar as mãos antes de colocar a bata descartável.
A bata descartável é de utilização única e deverá ser utilizada apenas uma vez, para o doente
em causa. Adicionalmente, deverá solicitar toalhetes desinfetantes (tipo Tuffie5®, por exemplo)
para desinfetar, antes e após utilização, o seu estetoscópio (ou outros instrumentos de uso
individual, necessários à realização do exame objetivo do doente).

6.

No caso de estágios nas unidades de internamento, o aluno deverá usar fardamento
hospitalar como os restantes profissionais. Este fardamento hospitalar deve ser trocado
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diariamente e enviado para lavagem através do circuito de roupa hospitalar.
7.

Os estudantes presentes nas turmas, deverão assegurar o distanciamento de segurança.

Circulação em Instalações e Proteção Individual
1.

Uso de máscara cirúrgica, sempre que não seja possível manter o distanciamento físico, e
obrigatória no interior dos edifícios da FMUC (Investigação e Ensino) e no CHUC e outras
Unidades de Saúde. Neste último caso, deverão ser respeitadas as medidas de prevenção e
controlo da infeção vigentes nessas entidades.

2.

Mantêm-se as práticas de higiene das mãos em ambiente clínico em conformidade com a Norma
n.º 007/2019, DGS.

3.

Se o estudante apresentar temperatura superior a 37,8 ºC ou sintomas suspeitos, deve
contactar a linha telefónica SNS24 e permanecer em casa em isolamento, enquanto aguarda
orientações/aconselhamento. Se a deteção for na FMUC, o estudante deve contactar o ponto
focal (telefone: 239 85 77 50) e seguir as suas orientações.

4.

Sempre que o estudante tenha tido contacto com caso suspeito/confirmado de COVID-19 deve
avisar o ponto focal (telefone: 239 85 77 50) e informar o regente da unidade curricular da
respetiva aula prática.

5.

Dentro dos edifícios da FMUC ou CHUC, os estudantes deverão circular através dos circuitos
assinalados. Existem dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA), em todas
as entradas e outras zonas críticas da FMUC.

A) EDIFÍCIOS FMUC: Aulas teóricas e teórico-práticas
1.

A entrada e saída dos estudantes é feita pela porta principal de cada edifício de ensino (Anexos
II a XVI). No interior do edifício é obrigatório o cumprimento das normas de etiqueta
respiratória, de higiene das mãos e, sempre que possível, o distanciamento interpessoal.

2.

Relativamente à higienização das mãos, deve ser realizada a técnica de higiene das mãos com
SABA (por fricção, 6 passos, 20 a 30 segundos). A técnica de lavagem com água corrente e
sabão líquido (6 passos, duração mínima de 50 a 60 segundos, com água fria, seguida de secagem
das mãos com toalhetes de papel) deve ser realizada nas seguintes situações: depois da
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observação de doente com colite pseudomembranosa, mãos visivelmente sujas e após ida ao
WC. Adicionalmente, a cada 10 momentos de higiene das mãos com SABA, deverá ser efetuada
uma higiene das mãos com água corrente e sabão líquido.
3.

Os estudantes, à entrada dos edifícios e antes dos torniquetes, devem desinfetar as mãos com
SABA.

4.

A higienização de superfícies (em especial, tampos de mesas e de cadeiras e apoios de braço,
quando existentes) deve ser feita com desinfetantes domésticos; no caso de equipamentos de
utilização comum ou frequente, como teclados de computador, a desinfeção deverá ser feita
com produtos apropriados disponíveis em cada sala de aula.

5.

As portas interiores dos edifícios permanecerão abertas, por forma a evitar o contacto com os
puxadores, em particular nas zonas de circulação (acesso a escadas) ou em espaços partilhados.
Sem prejuízo da sua higienização frequente (botões, internos e externos, dos elevadores) a
comunidade académica deve, ainda, privilegiar o uso de escadas, em detrimento dos elevadores.

6.

Sempre que possível (ensino não clínico e aulas não práticas), serão privilegiadas as aulas
presenciais.

7.

Para acederem aos locais onde decorrerão as aulas presenciais, os estudantes deverão orientarse pela sinalética específica ou pelas plantas nos anexos II a XVI, procurando evitar permanecer
em espaços interiores sem o objetivo de participação nas aulas.

8.

Nos espaços FMUC, dedicados à investigação, deverão ser respeitados os protocolos e rotinas
de higiene, limpeza e desinfeção dos espaços, incluindo equipamentos e bancadas, que são
partilhados por diversas pessoas.

9.

Deve ser mantida uma distância entre as pessoas, sendo a regra de ocupação máxima a
estipulada pela DGS. Assim, são expressamente proibidas aglomerações em espaços de
investigação laboratorial, como são as salas de cultura de células/tecidos, salas de microscópios,
salas para aquisição e análise de imagem e pontos de recolha de água, bem como ao redor de
equipamentos.

B) EDIFÍCIOS CHUC: Aulas em ambiente hospitalar
Os estudantes devem ter em conta que se encontram em ambiente clínico, potencialmente infecioso.
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As medidas a empreender pelos estudantes e discentes deverão considerar as preconizadas pela
Unidade de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (UPCIRA) do
CHUC e vigentes na Instituição.
A entrada e saída dos estudantes que irão frequentar as aulas nos edifícios do CHUC é feita através
da ala norte do edifício HUC, pela porta dos Auditórios, respeitando a circulação assinalada e,
primordialmente, as orientações da UPCIRA.
1.

Entrada – pela porta dos Auditórios dos HUC. A circulação no interior do edifício deve ser
minimizada, devem ser evitadas aglomerações e permanência em espaços interiores sem o
objetivo de participação nas aulas. A circulação far-se-á pela ala norte do edifício, sempre que
possível privilegiando as escadas relativamente aos elevadores. Só circularão para as alas
sul/este/oeste os alunos do 6º ano ou os que, em contexto de aula prática, se façam acompanhar
pelo tutor, devidamente equipados e higienizados.

2.

Preparação prévia à entrada – Colocação de máscara facial cirúrgica tipo 2 (estudantes de
anos clínicos e estudantes não frequentadores de espaços clínicos, funcionários e docentes
externos ao Ministério da Saúde) e higienização das mãos com SABA, ou, em alternativa, com
água e sabão líquido, conforme descrito na alínea A, ponto 2.

3.

Percurso até à clínica no circuito recomendado – de acordo com o estipulado em cada
edifício, devendo ser privilegiados os circuitos de marcha em frente.

4.

Durante a aula prática clínica – O estudante deverá abordar o doente seguindo as
indicações do professor. Não deverão entrar no quarto do doente, para além do professor,
mais do que dois alunos de cada vez (limite máximo de pessoas no quarto). Antes e depois de
qualquer manipulação clínica o estudante ou o docente (já devidamente equipados com bata de
proteção descartável), deverão higienizar as mãos com SABA conforme descrito na alínea A,
ponto 2. O estetoscópio deve ser desinfetado com toalhetes desinfetantes (tipo tuffie5, por
exemplo, que são adequados a este fim, sem danificar o material em causa) ou com álcool a 70%
antes e após a auscultação do doente.

5.

No final da consulta – O estudante deverá descartar a bata de proteção, calma e
cuidadosamente, para um contentor com saco branco. Em seguida, deve higienizar as mãos,
respeitando a duração do procedimento e os 6 passos preconizados. Só depois deve abandonar
o quarto do doente.

6.

Deverá ser mantida uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, sendo a regra de
8

ocupação máxima a estipulada pela DGS. Assim, são expressamente proibidas aglomerações de
pessoas.
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2.
1.

BOAS PRÁTICAS PARA OS DOCENTES
Todos os docentes devem transportar, em lugar visível, cartão identificativo de docente da UCFMUC.

2.

Todos os docentes devem usar máscara cirúrgica tipo 2 no interior dos edifícios da FMUC
(investigação e ensino) e do CHUC. A máscara colocada quando entra na instituição poderá ser
mantida durante 6 a 8 horas e substituída sempre que estiver visivelmente húmida.

3.

Os docentes deverão circular através dos circuitos descritos nos anexos II a XVI.

4.

Os docentes devem manter as práticas de higiene das mãos em ambiente clínico em
conformidade com a Norma n.º 007/2019, DGS.

5.

Caso o docente apresente temperatura superior a 37,8ºC ou sintomas suspeitos, deve
contactar o SNS24 (telefone: 808 24 24 24), permanecer em casa em isolamento e informar o
ponto focal (telefone: 239 85 77 50).

6.

Se o docente tiver contactado com caso suspeito/confirmado de COVID-19 deve contactar o
SNS24 (telefone: 808 24 24 24), permanecer em casa em isolamento e informar o ponto focal
(telefone: 239 85 77 50).

7.

Durante a aula as janelas permanecerão, sempre que possível, abertas. Em alternativa (inverno
ou ausência de janelas), a porta da sala manter-se-á entreaberta, por forma a assegurar a
renovação de ar fresco. Tendo em vista o exposto (renovação de ar dos espaços interiores),
deverão ser identificadas as portas exteriores que permanecerão abertas.

8.

A climatização só poderá ser realizada mediante a utilização de aparelhos de ar condicionado,
desde que devidamente mantidos e assegurando os ciclos adequados de ar exterior.

9.

Promover o arejamento da área com ar exterior.

10. A capacidade das salas de aula/auditórios e de outros espaços ou equipamentos de utilização

comum deverá ser ajustada em função das orientações e normativos vigentes da Direção-Geral
da Saúde.

A) Aulas nos edifícios da FMUC
1.

Entrada – pelas portas de cada edifício da FMUC através de cartão identificador. Deverá ser
10

feita a higienização das mãos com SABA, seguida da colocação de máscara cirúrgica.
2.

Circulação – deve ser efetuada seguindo os circuitos descritos nos anexos II a XVI

3.

Saída - pelas portas dos edifícios da FMUC, devidamente assinaladas.

B) Aulas em ambiente clínico - CHUC
1.

A entrada dos docentes nos edifícios do CHUC, far-se-á pelas portas principais dos edifícios,
devendo os docentes ser portadores de cartão de identificação de docente da UC-FMUC.

2.

Os docentes, se se encontram em ambiente clínico, deverão utilizar fardamento hospitalar e
com máscara cirúrgica tipo 2. O fardamento hospitalar é de utilização diária, pelo que deve ser
encaminhado diariamente para lavagem através do circuito da lavandaria (contentores forrados
com saco verde) e sempre que visivelmente sujo. A utilização de bata é opcional, devendo a
mesma ser lavada com frequência mínima de 2x/semana (através do circuito de lavagem de batas
do seu serviço) e sempre que visivelmente suja.

3.

Na observação do doente/consulta, em gabinete ou Unidade de Internamento, deverá ser
assegurada a adequada ventilação do espaço e a sua lotação adequada. Poderão estar, de um
modo geral, no máximo dois alunos em simultâneo a observar um doente. Poderá existir regime
de rotatividade dos alunos durante a aula prática mas sempre de modo a que, em cada
quarto/gabinete/sala operatória, não estejam mais que dois alunos em simultâneo, que esta
circulação seja reduzida e que ocorra com a maior organização possível. Para os restantes
alunos, sempre que possível, poderá recorrer-se às novas tecnologias para ensino à distância.

4.

Em todos os casos, prevalecerão as orientações e normativos da UPCIRA/Conselho de
Administração da entidade hospitalar, cabendo aos estudantes e docentes o seu cumprimento
escrupuloso.

C) Aulas em ambiente clínico – Outras Unidades de Saúde
1.

A entrada dos docentes nos edifícios das várias Unidades de Saúde, far-se-á pelas portas
indicadas, devendo os docentes ser portadores de cartão de identificação de docente da UCFMUC.

2.

Cada aluno deve estar protegido com bata descartável (fornecida pela FMUC) e com máscara
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facial cirúrgica tipo 2.
3.

Na observação do doente/consulta em gabinete, deverá ser assegurada a adequada ventilação
do espaço (na impossibilidade de arejamento direto do exterior, mantendo a porta entreaberta,
salvaguardando a imprescindível privacidade da relação médico-doente) e a sua lotação
adequada.

4. Em todos os casos, prevalecerão as orientações e normativos da Unidade de Saúde/
Administração Regional de Saúde, cabendo aos estudantes e docentes o seu cumprimento
escrupuloso.
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3. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS da UPCIRA para a Comunidade FMUC-CHUC
Adicionalmente, importa referir no que diz respeito aos alunos de Medicina:
1.

Os circuitos dos alunos devem estar definidos de forma a minimizar ao máximo a sua circulação
no interior da instituição e a evitar aglomerados. A entrada e saída dos alunos deverá fazer-se
pela ala norte dos HUC (auditórios), diretamente para a sua sala de aula.

2.

A sala de aula deve estar devidamente higienizada e arejada, com a porta aberta para que os
alunos entrem de forma ordeira e sem criação de aglomerados nas áreas comuns. Na sala de
aula deve garantir-se um distanciamento físico adequado entre as pessoas, sem comprometer o
normal funcionamento das atividades letivas presenciais. As salas deverão, no final da sua
utilização, ser devidamente higienizadas e arejadas.

3.

Aos alunos deve ser proporcionada, pelos seus professores, correta informação e formação
sobre as medidas de segurança, prevenção e controlo das infeções (EPI, higiene das mãos,
etiqueta respiratória, etc.) a adotar no contexto de estágios/aulas práticas em unidades de
cuidados de saúde e sobre os riscos associados à infeção (não só por SARS-CoV-2).
Designadamente o risco de ocorrência de cadeias de transmissão sempre que exista quebra das
medidas consideradas adequadas em meio hospitalar.

4.

Os alunos deverão realizar higiene das mãos (à entrada/saída no hospital, à entrada/saída na sala
de aula, à entrada/saída de cada unidade de internamento, antes/depois de entrar no quarto do
doente, antes /depois de observar o doente) e utilizar máscara cirúrgica durante todo o tempo
em que se encontrem no interior da instituição (não é permitida a utilização de máscara
comunitária).

5.

As aulas práticas em contexto de unidade de internamento/bloco operatório, devem obedecer
a um número máximo de 2 alunos por tutor (o qual deve acompanhar em proximidade os
alunos zelando pelo cumprimento rigoroso das boas práticas). Pode optar-se por um regime de
rotatividade dos alunos durante a aula prática mas sempre de modo a que, em cada quarto ou
sala operatória, não estejam mais que dois alunos em simultâneo e que esta circulação seja
reduzida e que ocorra com a maior organização possível. Para observação de doentes na
unidade de internamento, os alunos não deverão utilizar a sua bata mas sim o EPI adequado à
situação em causa.

6.

Os alunos não devem circular nas restantes áreas do hospital nomeadamente:
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a.

Áreas COVID-19

b.

Serviço de Urgência

c.

Refeitório e bar dos Profissionais de Saúde

7.

Os alunos poderão usufruir do bar do piso -1/área da consulta externa e do bar dos Auditórios.

8.

Devem ser notificados ao CHUC os casos de alunos positivos para COVID-19 (CA, Saúde
Ocupacional/UPCIRA) ou outras doenças passíveis de originar cadeias de transmissão.

9.

Deve ser incentivada a monitorização diária de sinais e sintomas, abstendo-se o aluno de se
deslocar à instituição se apresentar quadro compatível com COVID-19 (contacto
telefónico/email privilegiado) ou outra doença passível de originar cadeias de transmissão.

10. Relativamente à utilização dos Auditórios, a atual orientação é de que devem ser
implementadas medidas de prevenção, designadamente determinação da lotação e de
distanciamento físico entre pessoas, disponibilização de SABA e assegurar a limpeza e
arejamento dos espaços. Também aqui é obrigatória a utilização de máscara cirúrgica. Deve ser
cumprida a lotação definida pelo Gab. CIRP.
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4. BOAS PRÁTICAS PARA FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES DA FMUC
1.

Todos os funcionários devem transportar, em lugar visível, cartão identificativo de funcionário
da UC-FMUC.

2.

Todos os funcionários devem usar máscara cirúrgica tipo 2 no interior dos edifícios da FMUC
e do CHUC. A máscara colocada quando entra na instituição poderá ser mantida durante 6 a 8
horas e substituída sempre que estiver visivelmente húmida.

3.

Mantêm-se as práticas de higiene das mãos em ambiente clínico em conformidade com a Norma
n.º 007/2019, DGS.

4.

Caso o funcionário apresente temperatura superior a 37,8ºC ou sintomas suspeitos, deve
contactar o SNS24 (telefone: 808 24 24 24), permanecer em casa em isolamento e informar o
ponto focal (telefone: 239 85 77 50).

5.

Se o funcionário tiver contactado com caso suspeito/confirmado de COVID-19 deve contactar
o SNS24 (telefone: 808 24 24 24), permanecer em casa em isolamento e informar o ponto
focal (telefone: 239 85 77 50).

6.

O uso de máscara (comunitária ou cirúrgica, consoante existir atividade ou frequência clínica
ou não) é obrigatório no interior dos edifícios da FMUC e CHUC e, muito em particular, em
gabinetes partilhados. No interior dos edifícios do CHUC, no entanto, só é permitido o uso de
máscara cirúrgica.

7.

Deverá ser promovido, sempre que possível, o arejamento frequente dos gabinetes, em especial
quando partilhados.

8.

É desaconselhada a partilha de objetos ou equipamentos (eg. computadores, ratos, teclados,
telemóveis, canetas, tesouras, agrafadores). A desinfeção das mãos com SABA deve ser efetuada
frequentemente e devem ser cumpridas com rigor as medidas relativas a etiqueta respiratória.

9.

Os funcionários deverão circular através dos circuitos aprovados pela Direção da FMUC
(anexos II a XVI) e UPCIRA do CHUC.

10. Entrada e saída: pela porta principal dos edifícios da FMUC com cartão identificador

contactless de funcionário UC-FMUC.
Circulação – deve ser efetuada seguindo os circuitos descritos nos anexos II a XVI.
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.

Se possível, as unidades com circulação local devem manter-se desligadas, de modo a evitar a
ressuspensão de partículas ao nível da sala (especialmente quando as salas são usadas por mais
do que uma pessoa). Caso não possam manter-se desligadas, é recomendável que estas unidades
sejam operadas continuamente, para que não ocorra sedimentação das partículas nos filtros,
com consequente libertação e ressuspensão quando se liga novamente o aparelho.

2.

Nos períodos em que a sala não está a ser utilizada, manter uma velocidade baixa. Em operação
de circulação contínua, as partículas do vírus serão removidas com ventilação de exaustão.

3.

A higienização de superfícies (em especial, tampos de mesas e de cadeiras e apoios de braço,
quando existentes) deve ser feita com desinfetantes domésticos; no caso de equipamentos de
utilização comum ou frequente, como teclados de computador, a desinfeção deverá ser feita
com produtos apropriados disponíveis em cada sala.

4.

As portas interiores do edifício permanecerão abertas, por forma a evitar o contacto com os
puxadores, em particular nas zonas de circulação (acesso a escadas) ou em espaços partilhados.
Sem prejuízo da sua higienização frequente (botões, internos e externos, dos elevadores) a
comunidade académica deve, ainda, privilegiar o uso de escadas, em detrimento dos elevadores.
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6. BOAS PRÁTICAS PARA CASOS SUSPEITOS – Orientações específicas para a
Comunidade FMUC
Qualquer membro da comunidade FMUC com sinais e sintomas suspeitos COVID-19 deve, segundo
a OT 06/2020 da DGS:
1.

Colocar máscara cirúrgica higienizando previamente as mãos.

2.

Ligar para a linha SNS24 (808 24 24 24), contactar o ponto focal (239 85 77 50) e seguir as
orientações dadas.

3.

Informar de imediato os restantes utilizadores do espaço em que se encontre (se estiver
acompanhado) e abandonar esse espaço, seguindo as instruções do SNS24 que poderá ser a
utilização do Espaço COVID (Polo I: edifício FMUC, R/Chão; Polo III e Medicina Dentária: antigo
bar do edifício iCBR, FMUC, cujo acesso é feito pelas escadas exteriores que se encontram
entre o edifício iCBR e a Sub-Unidade 1).

4.

É o ponto focal que deve avisar o Segurança através do telefone 239 85 77 50 para este se
dirigir ao local e abrir a porta do Espaço COVID (antigo bar do edifício ICBR, FMUC). O ponto
focal deve informar periodicamente a Direção da FMUC.

5.

Na situação de caso suspeito validado pelo SNS24, deverá permanecer sozinho no Espaço
COVID, com máscara cirúrgica, cumprindo as instruções dadas.
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6.

O acesso ao Espaço COVID fica interditado a todas as pessoas que não estejam designadas para
prestar assistência à pessoa que aguarde instruções dos serviços de saúde ou o seu
encaminhamento.

7.

As pessoas assintomáticas, que se encontravam nos espaços onde foi identificada uma pessoa
com os sintomas referidos, devem informar a Direção da FMUC através do email
covidfmuc@fmed.uc.pt, fornecendo a sua identidade, o seu telefone de contacto, a turma e o
docente para ser entregue à Autoridade de Saúde. Se a ocorrência for em ambiente hospitalar,
deve acrescentar a enfermaria, o quarto e a cama.

8.

As pessoas suspeitas e assintomáticas devem manter vigilância diária de sintomas e restringir o
contacto social conforme orientações da Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública.

9.

A Direção da FMUC deverá informar a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública,
sediada no Centro de Saúde de Santa Clara do ACES do Baixo Mondego e os Serviços de Saúde
e de Gestão da Segurança no Trabalho (SSGST) da UC sempre que membros da comunidade
FMUC tenham tido contacto com caso suspeito/confirmado de COVID-19, ou que exibam
sintomas compatíveis com COVID-19.
INFORMAÇÃO LEGAL SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA UC

A “Política de Privacidade e de Proteção de Dados da UC”, está disponível em www.uc.pt/protecao-de-dados/politica_de_privacidade. Fico
informado que:
1. A finalidade da recolha dos meus dados pessoais pela Universidade de Coimbra (UC) destina-se ao tratamento de dados realizado pela linha de
Apoio da Faculdade de Medicina da UC a todos os membros da sua comunidade que tenham sintomas de contágio pelo novo coronavírus ou que
tenham estado em contacto com caso suspeito ou confirmado.
2. A responsável pelo tratamento é a UC, através da FMUC, sita no Azinhaga de Santa Comba, Celas, 3000-548 Coimbra.
3. Os dados pessoais tratados pela UC são: a minha voz, nome, telemóvel, contacto telefónico alternativo - por exemplo, de um familiar ou amigo,
nº de estudante (se for estudante), nº de funcionário (se for docente ou funcionário não docente), e-mail, ano e turma (se for estudante), local de
trabalho/funções (se for docente ou funcionário não docente), em que espaços da FMUC esteve desde o início dos sintomas, dia/hora do
telefonema do caso suspeito para o SNS24 e outros dados relevantes tal como captados, no ponto 1.
4. Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de 15 dias.
5. Não existem comunicações, interconexões e fluxos transfronteiriços dos dados pessoais identificáveis no destinatário.
6. Na qualidade de titular dos dados, em conformidade com a Lei, tenho o direito de acesso, o direito de retificação, o direito de apagamento,
direito de limitação do tratamento e o direito de oposição, podendo estes serem exercidos a qualquer momento, por escrito, mediante
comunicação por correio eletrónico para direcao@fmed.uc.pt.
7. Poderei contatar o Encarregado de Proteção de Dados da UC, por correio eletrónico, para epd@uc.pt.
A eventual gravação das sessões, fora destes termos, por qualquer dos participantes ou por terceiros, constitui contraordenção grave, uma vez que
desvirtua o disposto na Lei e no RGPD por omissão de informação e/ou alteração das finalidades.
O Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais garante o cumprimento do disposto no RGPD, bem como na demais legislação aplicável,
obrigando-se a respeitar e a cumprir os direitos expressos no ponto 6., quando aplicáveis, nos termos legais, a não colocar à disposição de terceiros
os dados pessoais de forma nominativa, sem a minha autorização pessoal e a assegurar adequadas medidas de segurança e preservação dos dados.
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LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS
ARS - Administração Regional de Saúde
CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
COVID-19 - Doença pelo SARS-CoV-2
DGS - Direção-geral da Saúde
FMUC - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
GCL-PPCIRA - Grupo Coordenador Local do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de
Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos
OMS - Organização Mundial da Saúde
SNS - Serviço Nacional de Saúde
SNS24 - Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde
UPCIRA - Unidade de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos
USP - Unidade de Saúde Pública (Serviço de Saúde Pública local)
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Links Importantes:
https://www.uc.pt/covid19
https://covid19.min-saude.pt
https://www.sns.gov.pt/noticias/2021/09/10/covid-19-ano-letivo-2021-2022/
Colocar e retirar EPI (DGS):
https://www.youtube.com/watch?v=Cetbrfw77rg&feature=youtu.be

Contactos da FMUC
Linha COVID: 239 85 77 50
Email: covidfmuc@fmed.uc.pt
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Informações da Direção-Geral da Saúde
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Colocação e Remoção de Máscara
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Normas de etiqueta respiratória
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Normas de lavagem das mãos
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Anexos
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Anexo I – Pontos Focais da FMUC responsáveis pela gestão de caso suspeito ou confirmado

Ponto Focal

Faculdade de Medicina
Pólo I
Faculdade de Medicina
Pólo III
Faculdade de Medicina
Medicina Dentária

Ponto Focal (suplência)

Telefone

Email

Anabela Mota Pinto

Maria de Fátima Martins

239 857 777

covidfmuc@fmed.uc.pt

Maria Filomena Botelho

Isabel Maria Carreira

239 857 750

covidfmuc@fmed.uc.pt

João Paulo Tondela

Ana Luísa Costa

239 857 750

covidfmuc@fmed.uc.pt
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Anexo II – Sub-Unidade 1- Entrada
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Anexo III – Sub-Unidade 1 - Piso 0 - Circuitos
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Anexo IV – Sub-Unidade 1 - Piso 1 - Circuitos

30

Anexo V – Sub-Unidade 1 - Piso 2 - Circuitos
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Anexo VI – Sub-Unidade 1 - Piso 3 - Circuitos
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Anexo VII – Unidade Central – Polo 3 - Entrada
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Anexo VIII – Unidade Central – Polo 3 - Circuitos
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Anexo IX – Sub-Unidade III - Piso 3 - Entrada
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Anexo X – Sub-Unidade III - Piso 3 - Circuitos
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Anexo XI – Sub-Unidade III - Piso 3 - Circuitos
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Anexo XII – FMUC Polo I – Entrada 1
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Anexo XIII – FMUC Polo I – Piso 0 – circuitos
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Anexo XIV – FMUC Polo I – Piso 1 – circuitos
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Anexo XV – FMUC Polo I – Piso 2 – circuitos
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Anexo XVI – FMUC Polo I – Piso 3 – circuitos
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Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação

COVID-19

Universidade de Coimbra
18 de setembro de 2020

(Atualizado em 19.10.2020)
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1. Introdução
O Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação da Universidade de Coimbra (UC), face à doença
COVID-19, é uma ferramenta estratégica fundamental para definir as medidas de prevenção,
contenção e mitigação dos riscos associados à propagação do novo coronavírus SARS-CoV-2.
O presente documento segue as orientações e normas da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD), bem como o Plano de
Contingência Nacional e as Orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).
A 9 de março de 2020, a UC divulgou o Plano de Contingência, com vista à implementação de
medidas preventivas para contenção da propagação da doença COVID-19.
Considerando o hiato temporal decorrido, urge proceder à sua adequação e atualização , em
face do quadro legal vigente.
Assim, com o presente Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação estabelecem-se as medidas
e procedimentos gerais na UC, cabendo a cada Unidade Orgânica (UO) ou Departamento (DEP)
a definição dos planos de contingência a observar nos respetivos espaços, para o funcionamento
das atividades letivas e não letivas, no ano letivo 2020/2021.

2. Objetivos do Plano de prevenção e do Protocolo de atuação
Os principais objetivos do Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação são os seguintes:
• Prevenir a doença e minimizar o impacto da doença COVID-19 nos visitantes, estudantes,
docentes, investigadores, bolseiros, pessoal técnico, administrativo e de gestão da UC;
• Colocar em prática medidas de prevenção, de contenção e de mitigação adequadas face
ao nível de risco verificado em cada momento;
• Assegurar a atempada monitorização da situação, bem como a recolha e comunicação de
informação relativa à doença COVID-19.
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3. Atribuições e responsabilidades
As principais atribuições e responsabilidades, no âmbito do presente Plano de Prevenção e
Protocolo de Atuação, são as seguintes:
Unidade/Serviço

Atribuições

Reitoria

• Aprovar o Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação face à doença COVID19 da UC e disponibilizar meios para a sua implementação.

Administração UC
e
Administração
SASUC

• Apoiar os Serviços e disponibilizar recursos humanos e financeiros, em
articulação com a Reitoria.

• Fornecer aos membros da comunidade UC informação sobre a doença
COVID-19;
• Prestar informação sobre as medidas de prevenção que se devem instituir e
informar a comunidade UC sobre os procedimentos a cumprir perante casos
suspeitos ou confirmados de infeção por SARS-CoV-2;
• Manter o plano atualizado em função das informações e orientações
Comissão
Supervisora da
implementação do
Plano de
Prevenção e
Protocolo de
Atuação face à
doença COVID-19
/
Grupo de
Acompanhamento
da COVID-19 na
UC

emitidas pelas Autoridades de Saúde e Tutela;
• Apoiar as Unidades Orgânicas (UO) / Unidades de Investigação (UI) /
Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação (UECAF) /
Departamentos (DEP) / Serviços na implementação do Plano de Prevençã o e
Protocolo de Atuação face à doença COVID-19;
• Desenvolver ações de informação e sensibilização na comunidade UC;
• Promover a articulação do presente plano com os Serviços de Saúde e de
Gestão de Segurança no Trabalho.
A Comissão tem a seguinte composiçã o:
• Professor Doutor Amílcar Falcão
• Professor Doutor Luís Neves
• Professor Doutor Alfredo Dias
• Professora Doutora Cristina Albuquerque
• Professor Doutor José Pedro Figueiredo
• Professora Doutora Matilde Lavouras
• Professor Doutor Carlos Robalo Cordeiro
• Mestre António Queirós
• Dr. Nuno Correia
Contatos disponíveis em anexo ao presente documento (Anexo I).
• Informar e apoiar a Comissão Supervisora da implementação do Plano de

Direções das
Unidades
Orgânicas /
Departamentos

Prevenção e Protocolo de Atuação face à doença COVID-19;
• Implementar o Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação face à doença
COVID-19;
• Designar os pontos focais da sua área de intervenção;
• Conduzir o processo de comunicação na unidade/serviço respetivos ,
incluindo promover o devido conhecimento superior;
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• Elaborar relatórios relativos à suficiência e adequabilidade dos serviços
essenciais, medidas de mitigação e meios disponibilizados, propondo ações
corretivas e/ou de melhoria à Comissão Supervisora da implementação do
Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação face à doença COVID-19.
• Promover junto das UO/DEP a implementação do Plano de Prevenção e

Serviço de Gestão
de Recursos
Humanos
(SGRH)

Serviços de Saúde
e de Gestão de
Segurança no
Trabalho
(SSGST)

Divisão de
Comunicação
(DCOM)

Protocolo de Atuação face à doença COVID-19, nomeadamente ao nível da
identificação de funções críticas e plano de substituição de recursos humanos,
avaliando as funções passíveis de serem efetuadas mediante teletrabalho,
redução de horário ou jornada contínua, no sentido de garantir a continuidade
do seu funcionamento;
• Verificar as eventuais necessidades emergentes de recursos humanos em
articulação com as unidades/serviços;
• Estabelecer os processos para validação das baixas por doença em casos
suspeitos de COVID-19;
• Responder às questões que se coloquem em matéria de justificação de faltas
e remunerações, por motivos de doença ou apoio à família.
• Promover junto das UO/DEP a implementação do Plano de Prevenção e
Protocolo de Atuação face à COVID-19, nomeadamente ao nível da
identificação das necessidades essenciais de operacionalidade e Equipamentos
de Proteção Individual (EPI);
• Dar apoio às UO/DEP na implementação do Plano de Prevenção e Protocolo
de Atuação face à COVID-19;
• Aferir a conformidade e especificidades de EPI, bem como de bens e serviços
necessários à prevenção e combate à doença COVID-19, relacionados com a
saúde e gestão de segurança no trabalho, articulando com o serviço
competente os requisitos para a sua aquisição.
• Gerir a comunicação externa com os órgãos de comunicação social e com a
comunidade;
• Gerir a comunicação interna definida pela Reitoria e pela Administração,
apoiando a Comissão Supervisora / Grupo de Acompanhamento da COVID-19 e
os Serviços de Saúde e de Gestão de Segurança no Trabalho na divulgação dos
procedimentos e práticas relativas ao Plano de Prevenção e Protocolo de
Atuação face à doença COVID-19.

4. Sintomatologia e transmissibilidade da COVID-19
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2. A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais perda total ou
parcial do paladar, perda total ou parcial do olfato, odinofagia (dor de garganta), dores
musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência,
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náuseas/vómitos e diarreia. Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se
principalmente através de:
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos
de pessoas que estão próximas (<1,5m/2m);
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
A doença COVID-19 pode cursar sem sintomas (indivíduos assintomáticos) ou manifestar-se
através de sinais e sintomas ligeiros ou até muito graves: febre (temperatura igual ou superior
a 38 graus Celsius), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves,
pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia ou choque sético.
Dados mais recentes mostram que o agravamento da situação clínica pode ocorrer rapidamente,
geralmente durante a partir do final da primeira semana da doença.
Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer a partir de uma pessoa
infetada cerca de dois dias antes de esta manifestar sintomas. Estima-se que o período infecioso
dure, em média, de 7 a 12 dias nos casos moderados e até duas semanas em casos graves.
A COVID-19 foi considerada uma pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Para mais informações e recomendações consultar http://www.covid19.minsaude.pt/.

5. Aspetos gerais de operacionalização do Plano e Protocolo
A operacionalização dos procedimentos é realizada essencialmente a nível local (Unidade
Orgânica, Departamento, Unidade de Extensão Cultural e de Apoio à Formação ou Serviço),
sendo coordenada por um elemento designado Ponto Focal, que tem ainda a responsabilidade
de centralizar e gerir a informação. A UC designa, sob proposta de cada UO/DEP, um
representante para desempenhar a função de Ponto Focal e outro para desempenhar tais
funções em regime de suplência, conforme tabela anexa ao presente Plano de Prevenção e
Protocolo de Atuação (Anexo II).
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É a este Ponto Focal que deve ser reportado um caso suspeito da doença COVID-19, sendo o
mesmo responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano
de Prevenção e Protocolo de Atuação face à doença COVID-19 na Universidade de Coimbra.
O Ponto Focal é o elemento que acompanha ou promove o acompanhamento do caso suspeito
até à área de isolamento designada, presta apoio necessário e desencadeia os procedimentos
definidos, sendo o elo de ligação interna, atenta a orgânica da UC, e externa, perante as
autoridades de saúde.

6. Áreas de isolamento
Por forma a impedir e delimitar o contato direto de um caso suspeito de COVID-19 com os
demais elementos da comunidade UC, foram criadas diversas áreas de isolamento, distribuídas
pelos campus da UC

e cuja localização atualizada pode ser consultada em

www.uc.pt/covid19/instalacoes.
As áreas de isolamento identificadas estão equipadas conforme instruções das autoridades de
saúde e recomendações da DGS, nomeadamente com telefone, cadeira ou marquesa, água,
solução antisséptica de base alcoólica, máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, toalhetes de
papel, contentor de resíduos, termómetro e equipamentos de limpeza.

7. Plano de atuação para o ano letivo 2020/2021
O plano de atuação para o ano letivo 2020/2021 define as medidas para a atividade letiva e não
letiva na UC, podendo estas ser ajustadas ou complementadas por outras, de acordo com a
evolução da pandemia.
Calendário

Ações

Ano Letivo
2020/2021

• Regime de trabalho presencial, seguindo as recomendações das
autoridades de saúde competentes;
• Atividades letivas e não letivas , maioritariamente na forma
presencial, complementadas, quando necessário, com transmissão
síncrona;
• Mediante declaração médica que ateste a condição de especial
proteção, os docentes podem lecionar em segurança nas instalações
da UC, em sala isolada, com recurso à realização de aulas através da
plataforma UC Teacher, sem presença física de estudantes nessa
mesma sala;

Condições

Uso obrigatório
de máscara

Monitorização
de temperatura
corporal
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• Redução de número de estudantes por turma;
• Desfasamento dos horários de início e fim de atividades letivas
presenciais;
• Alargamento dos horários de funcionamento das estruturas de
apoio à atividade letiva;
• Reorganização dos espaços onde decorrem atividades letivas para
garantir as condições de segurança definidas pelas autoridades de
saúde competentes;
• Realização de congressos, reuniões, conferências e eventos
respeitando as recomendações da DGS e da legislação em vigor, bem
como a lotação máxima dos espaços , de acordo com as orientações
definidas para as os eventos culturais;
• Proibição de utilização de espaços comuns para realização de
atividades de apoio a eventos e outras iniciativas;
• Deslocações em serviço para fora do País condicionadas à
abertura das fronteiras e às condições sanitárias exi stentes no
destino;
• Serviços de gestão e administração, serviços de alimentação,
alojamento, instalações desportivas, bibliotecas e espaços de estudo
disponíveis de acordo com as condições de segurança e cumprindo as
medidas de prevenção e mitigação defini das no presente documento.

Higienização e
limpeza

Distanciamento
físico

Respeito pelos
circuitos
definidos

8. Medidas de prevenção e mitigação
8.1. Aspetos gerais
As medidas de prevenção e mitigação adotadas têm como propósito evitar ou minimizar os
riscos de contágio e propagação da doença COVID-19 e a segurança e bem-estar de toda a
comunidade UC.
Os critérios a incluir na definição destas medidas têm em consideração duas variáveis: as
atividades e os espaços.

8.2. Atividades letivas
No que diz respeito aos espaços de aulas, foram considerados critérios como a localização
(interior/exterior), a lotação máxima, as condições de ventilação e a sua tipologia (laboratório,
salas de aula, espaços comuns, gabinetes, etc.):
• As aulas devem ser preparadas tendo em vista a maximização das possibilidades de ensino
presencial;
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• Os tempos de contacto coletivo em sala de aula podem ser reduzidos, assegurando-se
que as matérias fundamentais são priorizadas e que o apoio tutorial e trabalho autónomo
das/os estudantes é incrementado;
• A programação de tempos de aula deve ser ponderada também em função dos
necessários ajustamentos para assegurar todos os requisitos de higiene e segurança;
• O número de alunas/os por turma deve ser ajustado para ser compatível com as
limitações de segurança e proteção existentes, devendo as UO/DEP encontrar os
procedimentos adequados ao seu modo de funcionamento e especificidades para que
todas/os as/os estudantes possam ver garantido o direito de assistir a aulas presenciais;
• As regras de presença nas aulas deverão ser definidas procurando maximizar a presença
nas aulas e a proximidade da Academia, garantindo de todos/as os /as estudantes possam
assistir a aulas (teóricas, teórico-práticas e laboratoriais) no regime presencial (por
exemplo, por via de sistemas de

rotatividade), desde que não existam razões,

devidamente comprovadas e fundamentadas, que justifiquem a ausência às atividades
presenciais que se encontrem definidas pela UO/DEP;
• A gestão do número máximo de alunas/os online, em cada turma, deve ser definida por
forma a garantir as melhores condições de ensino;
• Os horários de funcionamento das aulas devem ser definidos tendo em vista a
maximização do ensino presencial, bem como assegurar acessos o mais contínuos e
desfasados possível aos edifícios (ex.: início de aulas desfasados ao longo de todo o dia
para evitar picos durante o dia, horários sem intervalos excessivos entre as aulas);
• A definição das atividades que podem ocorrer dentro dos edifícios deve ser avaliada pela
UO/DEP, tendo em atenção as especificidades e necessidades locais, considerando os
respetivos espaços e o número de utilizadores;
• Deve ser assegurado um plano de manutenção e uso dos espaços de isolamento;
• Os horários de abertura e encerramento dos edifícios devem ser definidos tendo em
atenção as necessidades específicas e o cumprimento das regras estabelecidas;
• A definição do uso de todos os espaços dos edifícios deve respeitar as diretivas da DGS,
atendendo às prioridades de funcionamento que sejam definidas localmente;
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• Os bares das UO/DEP ou nelas sediados devem obedecer às normas gerais em termos de
lotação e higienização;
• Os laboratórios, bibliotecas e salas de estudo devem obedecer às normas gerais em
termos de lotação e higienização.

8.3. Situações que obriguem à transmissão síncrona das aulas
As situações em que existe a necessidade de transmissão síncrona de aulas são as seguintes:
• Indisponibilidade de lugares suficientes nas salas;
• Impossibilidade de deslocação para Coimbra da/o aluna/o da turma em causa, resultado
de restrições impostas pelas autoridades de saúde devido à pandemia;
• Existência de aluna/o ou docente sobre quem impenda um dever especial de proteção,
nomeadamente, aqueles que integrem algum grupo de risco definido pelas autoridades
de saúde, devendo dirigir, nesse caso, ao Diretor da UO/DEP, requerimento com essa
menção, devidamente comprovado por declaração médica que ateste a verificação desse
dever especial de proteção;
• Existência de aluna/o ou docente a quem tenha sido determinado o cumprimento de
período de quarentena por parte das autoridades de saúde competentes.
• Sempre que a aula tenha alunas/os internacionais, quando exista dificuldade comprovada
na obtenção do visto ou na viagem até Portugal (por exemplo, devido ao encerramento
de fronteiras), devem os estudantes nestas condições comunicar a situação à Divisão de
Relações Internacionais (DRI) da UC e à UO/DEP.
A identificação/demonstração destas situações deve ser feita da seguinte forma, para cada um
dos casos:
• Indisponibilidade de lugares suficientes nas salas:
Verifica-se quando a/o aluna/o não está autorizado a assistir a uma determinada aula de
forma presencial, tendo por base a capacidade das salas e o número de inscritos em cada
turma, de acordo com a programação definida pela UO/DEP;

10

• Impossibilidade de deslocação para Coimbra da/o aluna/o ou docente da turma em causa,
em resultado de restrições legais ou das autoridades de saúde impostas devido à
pandemia:
A/O aluna/o ou docente deve indicar a impossibilidade de deslocação do local em que se
encontra, morada oficial ou morada em que se encontra durante os períodos letivos. A
UO/DEP deve validar essa impossibilidade através da verificação das restrições de
deslocação definidas pelas autoridades de saúde e enquanto as mesmas se mantiverem;
• Existência de aluna/o ou docente sobre quem impenda um dever especial de proteção,
com o enquadramento de situação de risco definido pelas autoridades de saúde:
A/O aluna/o ou docente deve indicar a situação de risco acompanhada pelo
correspondente comprovativo médico;
• Existência de aluna/o ou docente a quem tenha sido determinado o cumprimento de
período de quarentena por parte das autoridades de saúde:
A/O aluna/o ou docente deve indicar a necessidade de permanecer em quarentena, bem
como o período previsto, apresentando à UO/DEP o correspondente comprovativo
emitido pelas autoridades de saúde.
Sem prejuízo das situações referidas anteriormente, podem as UO/DEP decidir
fundamentadamente a transmissão síncrona das aulas, de forma temporária e a título
excecional, com indicação do período estritamente necessário à resolução da situação
identificada.

8.4. Acesso aos edifícios
Para além do uso obrigatório de máscara em permanência no interior dos edifícios da UC, da
higienização e limpeza de mãos, do distanciamento físico e do respeito pelos circuitos definidos,
para acesso aos edifícios da UC é obrigatória a medição de temperatura corporal, a qual deverá
estar abaixo dos valores definidos pela DGS, sendo essa medição válida por um período de 24h
(no momento da emissão deste Plano e Protocolo o valor referência estabelecido é de 38 graus
celsius).
A medição de temperatura poderá ser feita por três modos distintos, consoante o tipo de
utilizador:
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• Automedição, seguido de validação na intranet da UC;
• Medição presencial nos pontos definidos, nos três Polos Universitários (I, II e III), na
Faculdade de Economia, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física e no
Estádio Universitário, indicadas em www.uc.pt/covid19/instalacoes;
• Medição presencial à entrada do edifício.
Para utilizadores que tenham acesso a cartão da UC, a medição de temperatura permite ativar
o cartão UC para os acessos definidos, sendo essa ativação válida por um período de 48 horas.
Nas restantes situações ou em caso de anomalia de funcionamento do cartão, a medição pode
ser efetuada à entrada do edifício, dando acesso direto se cumpridas também as restantes
condições.
No que respeita aos utilizadores, o acesso aos edifícios pode ser enquadrado numa de três
situações:
• Trabalhadores da UC – Todos os colaboradores com algum tipo de ligação, que tenham
acesso a intranet (Corpo Docente, Corpo Técnico, Investigadores);
• Estudantes da UC - Todos as/os alunas/os de cursos conferentes de grau e pós-graduação;
• Outros utilizadores - Utilizadores eventuais, como por exemplo prestadores de serviços
ou visitantes.
Os trabalhadores da UC podem fazer a automedição, validando o cartão através da intranet da
UC ou medir a temperatura nos pontos estabelecidos de leitura, ativando nesse mesmo ponto
o seu cartão.
Excecionalmente, por razões devidamente justificadas, podem solicitar uma medição manual à
entrada do edifício (ex.: anomalia de funcionamento do cartão).
As/Os alunas/os da UC devem medir a temperatura nos pontos de leitura estabelecidos,
ativando nesse mesmo ponto o seu cartão. Excecionalmente, por razões bem justificadas podem
solicitar uma medição manual à entrada do edifício (ex.: anomalia de funcionamento do cartão).
Os outros utilizadores, que não disponham de cartão, devem solicitar a medição de temperatura
à entrada de cada um dos edifícios.
Nos pontos de entrada dos edifícios e/ou de leitura da temperatura estarão disponíveis soluções
de base alcoólica para desinfeção das mãos.
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A lotação máxima das salas, à luz das diretivas emanadas pela DGS, é avaliada pela UO/DEP, em
articulação com os serviços centrais da UC.
As circulações gerais nos edifícios são definidas pelas UO/DEP, em articulação com os serviços
centrais da UC, para posterior implementação local.
As pessoas que apresentem temperatura corporal igual ou superior a 38 graus celsius só podem
aceder aos edifícios da UC mediante a apresentação de declaração médica que justifique o
motivo da temperatura ou que ateste a existência de condições de saúde e segurança para o
referido acesso.
As pessoas sem máscara, que não efetuem a higienização das mãos, ou que não efetuem a
medição da temperatura corporal não podem aceder aos edifícios.

8.5. Higienização e limpeza
Como medida de prevenção, é reforçada a higienização dos objetos/locais de maior contacto,
tais como bares e cantinas, residências, instalações sanitárias, áreas de estudo, instalações
desportivas e espaços comuns, com especial atenção para:
• Maçanetas/puxadores das portas, corrimãos e interruptores;
• Botões de cabine e de patamar dos elevadores;
• Telefones e periféricos (teclados, ratos, comandos);
• Equipamentos de impressão (multifunções);
• Máquinas de vending e dispensadores de água;
• Mini-ecopontos dos edifícios;
• Torneiras de lavatórios, dispensadores de consumíveis e equipamentos sanitários;
• Superfícies de trabalho com especial atenção aos balcões e mesas de atendimento ao
público;
• Cadeiras, mesas e bancadas.
A limpeza dos edifícios e espaços exteriores é executada pelas empresas prestadoras de serviços
de limpeza e jardinagem da UC, sob coordenação dos serviços competentes e em articulação
com os Serviços de Saúde e de Gestão de Segurança no Trabalho.
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Os utilizadores dos espaços e dos materiais partilhados devem garantir a correta utilização e
manutenção da sua limpeza. São disponibilizados meios de desinfe ção (v.g. álcool-gel e
toalhetes de papel) para a higienização complementar, sempre que a situação o justifique.

8.6. Rastreio da comunidade UC
Considerando o início do ano letivo 2020/2021 e os desafios que se lhe impõem, nomeadamente
a retoma do ensino presencial sob o signo da pandemia da COVID-19, a UC criou condições
especiais para que a segurança da comunidade académica seja maximizada.
Nesse sentido, está implementado um programa de rastreio aleatório para a doença COVID-19,
envolvendo a recolha de cerca de 100 amostras diárias (2000 pessoas/mês).
Os estudantes e trabalhadores serão chamados (através de receção de e-mail) para se dirigirem
aos locais da colheita previamente definidos.
É dada a oportunidade ao estudante e ao trabalhador de escolher o dia e hora desejados para
realização da testagem aleatória, através de um sistema first come, first served. Tratando-se de
um rastreio, após a realização do teste, apenas serão contactados os participantes com
resultado positivo ou inconclusivo.
O rastreio não tem caráter obrigatório, sendo objeto de aplicação de consentimento informado
no momento da colheita da amostra. Porém, tal como sucede com a instalação da aplicação
STAYAWAY COVID, a UC recomenda fortemente a participação voluntária de toda a comunidade
académica.

9. Procedimento em situação de caso suspeito
Nos termos expressos pela DGS na orientação atualizada a 9 de março de 2020, considera-se:
• Caso suspeito − Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou
dificuldade respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + História de viagem
ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 dias anteriores ao
início de sintomas;
OU − Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável
infeção por SARS-CoV-2 (doença COVID-19), nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas;
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OU − Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra
etiologia.
Perante a identificação de um caso suspeito, o protocolo de atuação é o seguinte:
1. Deve ser contactado o Ponto Focal, o qual deve encaminhar para o espaço de isolamento,
garantindo o necessário acompanhamento e apoio durante o período em que esteja nas
instalações da UC.
2. O indivíduo considerado caso suspeito deve contactar a linha SNS 24 e seguir todas as
recomendações efetuadas.
3. Caso seja confirmado um caso suspeito, o Ponto Focal deve informar a UO/DEP e
diligenciar a adoção das medidas de limpeza e desinfeção ao espaço de isolamento,
devendo a situação ser acompanhada e implementado o procedimento definido para a
situação de caso confirmado (definido pela DGS como caso com confirmação laboratorial
de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e sintomas).

10.Procedimento em situação de caso confirmado
Perante a verificação da existência e identificação de um caso confirmado assintomático, que
esteja a frequentar ou tenha frequentado no período de risco de transmissão as instalações da
UC, o protocolo de atuação é o seguinte:
1. Comunicação da situação ao Ponto Focal, que deve acompanhar ou promover o
acompanhamento do caso confirmado para o espaço de isolamento preparada para o
efeito, nos casos em que se encontre no interior de um dos edifícios da UC, e deve
contactar a linha SNS 24 ou o INEM, consoante a gravidade da situação, articulando com
a UO/DEP e reportando à Reitoria (covid19@uc.pt), fornecendo os dados relevantes para
registo da ocorrência;
2. O Ponto Focal, em articulação com os Serviços de Saúde e de Gestão de Segurança no
Trabalho, informa as autoridades de saúde, por forma a agilizar as ações subsequentes;
3. O Ponto Focal deve recolher toda a informação relevante, apoiando as autoridades de
saúde na aplicação dos procedimentos sanitários adequados, nomeadamente no rastreio
dos contactos:
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• Os espaços frequentados e os tempos de permanência ou circulação, tendo por
base os registos de entrada nos edifícios e os registos da frequência de aulas no
período indicado pelas autoridades de saúde;
• Os contactos próximos e as listagens de outros membros da academia que os
frequentaram;
4. Para os espaços identificados no ponto anterior deve ser implementado, em estreita
articulação com as autoridades de saúde, um plano de ação que inclua a desinfeção dos
mesmos e/ou o seu encerramento temporário, sempre que tal se justifique;
5. Situações específicas de casos confirmados conhecidos durante a permanência nas
instalações da UC:
• Estudantes em sala de aula ou Laboratório ou similar: devem contactar de imediato
o docente que, por sua vez, deve contactar o Ponto Focal, que deve informar a
Reitoria (covid19@uc.pt), em articulação com a Divisão de Comunicação e com a
Comissão Supervisora da implementação do Plano de Prevenção e Protocolo de
Atuação face à doença COVID-19, prosseguindo com os procedimentos definidos
de contacto às autoridades de saúde competentes;
• Estudantes fora da sala de aula, trabalhadores ou visitantes: devem contactar o
Ponto Focal, que deve informar a Reitoria (covid19@uc.pt), em articulação com a
Divisão de Comunicação e a Comissão Supervisora da implementação do Plano de
Prevenção e Protocolo de Atuação face à doença COVID-19;
• Participantes num evento ou conferência a decorrer nas instalações da UC: devem
contactar o organizador do evento, que deverá informar a Reitoria
(covid19@uc.pt), em articulação com a Divisão de Comunicação e a Comissão
Supervisora da implementação do Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação face
à doença COVID-19.

11.Enquadramento legal
• Norma n.º 004/2020 da DGS, de 23-03-2020, atualizada a 25/04/2020: COVID-19: Fase de
Mitigação - Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2;
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• Orientação n.º 6 da DGS, de 26-02-2020: Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) –
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas;
• Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua versão consolidada, que estabelece
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo
coronavírus – COVID-19;
• Orientação n.º 10 da DGS, de 16-03-2020: Isolamento por SARS-COV-2 (COVID-19) –
Distanciamento Social e Isolamento;
• Orientação n.º 11 da DGS, de 17-03-2020: Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Medidas
de prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público;
• Informação Técnica n.º 14/2020, de 19-03-2020: Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19):
Principais alterações nos procedimentos e atividades dos Serviços de Saúde e Segurança
do Trabalho/Saúde Ocupacional;
• Orientação n.º 14 da DGS, de 21-03-2020: Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza
e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares;
• Norma n.º 007/2020 da DGS, de 29-03-2020: Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
• Informação n.º 009/2020 da DGS, de 13-04-2020: COVID-19: Fase de Mitigação - Uso de
Máscaras na Comunidade;
• Recomendação e esclarecimento do Gabinete no Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior às instituições científicas e de ensino superior para a Elaboração de planos para
levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela pandemia COVID19, de 17 de abril de 2020;
• Recomendação do Gabinete no Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às
instituições científicas e de ensino superior relativamente à cessação do estado de
emergência motivado pela pandemia COVID-19, de 30 de abril de 2020;
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 30 de julho, publicada no Diário
da República, 1.º suplemento, 1.ª série, n.º 148, de 31 de julho de 2020, que declara a
situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
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• Recomendação do Gabinete no Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às
Instituições Científicas e de Ensino Superior para a preparação do Ano letivo 2020/2021,
de 4 de agosto de 2020;
• Orientação DGES e DGS, de 04-08-2020: Orientações para Atividades Letivas e Não Letivas
nas Instituições Científicas e de Ensino Superior Ano Letivo 2020-2021;
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 13 de agosto, publicada no Diário
da República, 1.º suplemento, 1.ª série, n.º 158, de 14 de agosto de 2020, que prorroga a
declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19;
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 68-A/2020, de 27 de agosto, publicada no Diário
da República, 1.º suplemento, 1.ª série, n.º 168, de 28 de agosto de 2020, que prorroga a
declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19;
• Resolução Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 10 de setembro, publicada no Diário
da República, 1.º suplemento, 1.ª série, n.º 178, de 11 de setembro de 2020, que declara
a situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
• Resolução Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 24 de setembro, publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 190, de 29 de setembro de 2020: Prorroga a declaração da
situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, publicada no Diário
da República, 1.ª série, 1.º Suplemento, n.º 200, de 14 de outubro de 2020: Declara a
situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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ANEXOS
Anexo I – Contactos da Comissão Supervisora / Grupo de Acompanhamento
Membros

Contacto Telefónico

Contacto Email

• Professor Doutor Amílcar Falcão

239859810

gbreitor@uc.pt

• Professor Doutor Luís Neves

239859810

vr.luis.neves@uc.pt

• Professor Doutor Alfredo Dias

239859810

vr.alfredo.dias@uc.pt

• Professora Doutora Cristina Albuquerque

239859810

vr.cristina.albuquerque@uc.pt

• Professor Doutor José Pedro Figueiredo

239859810

pro.reitor.jpfigueiredo@uc.pt

• Professora Doutora Matilde Lavouras

239859801

mlavouras@uc.pt

• Professor Doutor Carlos Robalo Cordeiro

239857702

direcao@fmed.uc.pt

• Dr. António Queirós

239240845

gabadmin@uc.pt

Pontos Focais Reitoria e Divisão de Comunicação
Contactos Permanentes (24h)

Contacto Telefónico

Contacto Email

• Reitoria – Dr. Rui Miguel Rodrigues Moreira Claro (Assessor do Gabinete do Reitor)

932010521

covid19@uc.pt

• Divisão de Comunicação – Dr.ª Joana Maria dos Santos Silva Tereso (Chefe de Divisão)

932031527

covid19@uc.pt
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Anexo II – Pontos Focais UO/DEP responsáveis pela gestão de caso suspeito ou caso confirmado
Unidade Orgânica / Departamento
Faculdade de Letras
Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação
Departamento de Geografia e Turismo
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas
Departamento de História, Etudos Europeus, Arqueologia e Artes
Faculdade de Direito
Faculdade de Medicina – Pólo I
Faculdade de Medicina – Pólo III
Faculdade de Medicina – Medicina Dentária
Faculdade de Ciências e Tecnologia – Pólo II
Departamento de Arquitetura
Departamento de Ciências da Terra
Departamento de Ciências da Vida
Departamento de Engenharia Civil
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Departamento de Engenharia Informática
Departamento de Engenharia Mecânica
Departamento de Engenharia Química
Departamento de Física
Departamento de Matemática
Departamento de Química
Observatório Geofísico e Astronómico – Santa Clara
Observatório Geofísico e Astronómico – Av. Dias da Silva
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Economia
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
III – Instituto de Investigação Interdisciplinar
ICNAS – Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde
CA – Colégio das Artes

Ponto Focal
Pedro Carvalho
Pedro Carvalho
Pedro Carvalho
Pedro Carvalho
Pedro Carvalho
Laura Ramos
Anabela Mota Pinto
Maria Filomena Botelho
João Paulo Tondela
Carminda Neves
Vanessa França
Carminda Neves
Cristina Pereira
Ilídio dos Santos
Maria do Carmo Medeiros
Márcia dos Santos
António Trindade
Mafalda Cristina Fernandes
Maria Rita Portugal
Rute Andrade
Inês Pereira dos Santos
Teresa Barata
Paulo Ribeiro
Paula Cristina Maia
Ana Isabel Santos
Rosa Margarida Mouta Dias
José Pedro Ferreira
Jorge Noro
Antero Abrunhosa
Isabel Teixeira

Ponto Focal (suplência)
Sílvio Santos
Sílvio Santos
Sílvio Santos
Sílvio Santos
Sílvio Santos
Maria João Lopes
Maria de Fátima Martins
Isabel Maria Carreira
Ana Luísa Costa
José Miguel Brás
Sérgio Medina
José Miguel Brás
José Augusto Reis
Ricardo Oliveira
Augusto Figueiredo
Edmundo Monteiro
Amílcar Ramalho
Manuel Leitão Silva
José António da Cruz
José Augusto Ferreira
Maria João Araújo
Ricardo Gafeira
Fátima Ribeiro
Gabriela Conceição Silva
Luís Freire
Isabel Maria Coimbra do Amaral
Vasco Simões Vaz
Helena Salgado
Miguel Castelo Branco
Paula Lucas

Contacto
Telefone
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

Email
gabdiretor@fl.uc.pt
gabdiretor@fl.uc.pt
gabdiretor@fl.uc.pt
gabdiretor@fl.uc.pt
gabdiretor@fl.uc.pt
direccao@fd.uc.pt
direccao@fmed.uc.pt
direccao@fmed.uc.pt
direccao@fmed.uc.pt
gbdiretor@fct.uc.pt
secretaria_darq@uc.pt
dct@dct.uc.pt
dcv@uc.pt
gbdiretor@dec.uc.pt
info@deec.uc.pt
info@dei.uc.pt
demdir@dem.uc.pt
info-deq@eq.uc.pt
fisica@fis.uc.pt
secmat@mat.uc.pt
secretaria@qui.uc.pt
mtbarata@gmail.com
pribeiro@ci.uc.pt
gbdirector@ff.uc.pt
feuc@fe.uc.pt
dir@fpce.uc.pt
gd@fcdef.uc.pt
iii@uc.pt
icnas@.uc.pt
colegiodasartes@colegiodasartes.uc.pt
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Anexo III – Fluxogramas
Fluxograma 1 – Procedimento para caso suspeito
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Fluxograma 2 – Procedimento para caso confirmado
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Fluxograma 3 – Procedimento de validação de acessos aos edifícios
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Fluxograma 4 – Procedimento de decisão sobre transmissão de aulas síncronas
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A COVID-19 (1), doença causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (de
forma abreviada «SARS-CoV-2» (2)), ocasionou uma disrupção, sem precedentes, do trabalho e da
sociedade em geral (3), desencadeando profundas e rápidas mudanças laborais, com sérias
implicações na atividade, organização e condições de trabalho, para além de impor exigentes e
complexos desafios ao nível da saúde e segurança dos trabalhadores.
A pandemia da COVID-19 realçou que uma adequada prevenção (4) e controlo da infeção por
SARS-CoV-2

nos

locais

de

trabalho

pode

“salvar

vidas”

(5)

(dos

trabalhadores

e,

consequentemente, de familiares e da comunidade que integram), destacando a importância dos
Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho1 - SST (também denominados por Serviços de Saúde
Ocupacional), organizados pelo empregador ao abrigo do “Regime jurídico da promoção da
segurança e saúde no trabalho” – RJPSST (Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual
redação). A pandemia colocou ainda em evidência que, para se limitar o impacte negativo que a
COVID-19 ocasionou a nível económico e social e assegurar um desenvolvimento sustentável, é
fundamental alicerçar a responsabilidade social das empresas à proteção e promoção da saúde
e bem-estar dos trabalhadores2. Atribuir prioridade à SST criará confiança e segurança
indispensáveis ao funcionamento, produtividade e progresso de qualquer empresa.
No âmbito ocupacional o SARS-CoV-2 integra a lista de agentes biológicos reconhecidamente
infeciosos para os seres humanos e está classificado como agente biológico do grupo 3 (DecretoLei n.º 102-A/2020, de 9 de dezembro, que altera o Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril). Assim,
visando alcançar ambientes de trabalho seguros e saudáveis (6), importa garantir uma
prevenção adequada tendo em conta os princípios gerais de prevenção (artigo 15.º do RJPSST).
Os termos “Saúde e Segurança do Trabalho” e “Segurança e Saúde do Trabalho” têm o mesmo significado.
O documento “SAÚDE OCUPACIONAL: as vantagens para as empresas – Trabalhadores mais saudáveis, empresas com
mais sucesso” disponível em hiips://www.dgs.pt/ficheiros -de-upload-2013/pnsoc-2020-brochura-pdf.aspx, apresenta
algumas informações úteis.
1
2

Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 atualizada a 29/04/2021

1/22

Alameda D. Afonso Henriques, 45 | 1049-005 Lisboa – Portugal | Tel: +351 21 843 05 00 | Fax: + 351 21 843 05 30 | E-mail: geral@dgs.min-saude.pt | www.dgs.pt

A transmissão da infeção por SARS-CoV-2 de “pessoa a pessoa” (no contexto de trabalho e fora
deste), o elevado absentismo ocasionado pela COVID-19 (sobretudo tendo em conta que esta
infeção pode ser transmitida por pessoa assintomática e causar doença grave e letal), assim
como a incerteza quanto ao impacte das novas variantes do SARS-CoV-2 na comunidade e na
força de trabalho, são alguns aspetos que justificam, e têm exigido, uma estreita articulação
entre a Saúde Ocupacional e a Saúde Pública, nomeadamente entre médicos do trabalho e
autoridades de saúde3, dadas as suas funções e competências, estabelecidas, respetivamente, no
RJPSST e no Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
135/2013, de 4 de outubro.
Atendendo à atual fase da pandemia da COVID-19 e reconhecendo que, a nível nacional, existem
realidades distintas nos diferentes setores de atividade (por exemplo, os setores que, pela sua
essencialidade, se mantiveram em funcionamento de forma presencial; os setores que
suspenderam as suas atividades consideradas “não essenciais”; os setores que mantiveram o
funcionamento, total ou parcial, com recurso a teletrabalho, entre outros), importa fortalecer as
linhas de intervenção em matéria de SST, com base na evolução epidemiológica e no avanço do
conhecimento científico.
Neste sentido, é essencial que os Planos de Contingência específicos para a COVID-19 sejam
atualizados pelas empresas de acordo com as normas, orientações

e informações

disponibilizadas pela Direção-Geral da Saúde e outras entidades oficiais.
Assim, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26
de janeiro, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualiza a seguinte Orientação:

I. ÂMBITO
A presente Orientação descreve as principais etapas que as empresas4 devem considerar para
estabelecer e atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, designadamente os
procedimentos (4) a adotar perante um caso possível (trabalhador com sintomas) e um caso
confirmado, assim como para a deteção ativa e precoce de casos de infeção por SARS-CoV-2 nas
empresas.
As situações não previstas nesta Orientação devem ser avaliadas caso a caso. As Normas e as
Orientações da DGS, citadas na presente Orientação, devem ser sempre consideradas pelas
empresas na sua versão atual.
A autoridade de saúde, integrada nas Equipas de Saúde Pública, intervém em situações de grave risco para a Saúde
Pública, através da vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e estabelecimentos e da
determinação das medidas necessárias à prevenção da doença, à proteção da saúde e ao controlo das situações
suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos aglomerados populacionais,
incluindo a interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento de estabelecimentos (Decreto-Lei n.º
82/2009, de 2 abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro).
4
Para efeitos do presente documento “empresas” e “organizações” são sinónimos e integram todos os ramos de
atividade nos setores público, privado ou cooperativo e social.
3
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II. PLANO DE CONTINGÊNCIA
1. As empresas devem ter um Plano de Contingência específico para responder à COVID19, devendo este ser atualizado (7) de acordo com a fase epidémica da doença, o
conhecimento técnico e científico, as medidas decretadas pelo Governo e o estado de
atividade e funcionamento da empresa.
2. A elaboração e atualização do Plano de Contingência para a COVID-19 devem ter como
ponto de partida a identificação e avaliação dos impactes da COVID-19 na empresa
(ponto III) e determinar as responsabilidades e processos de comunicação (ponto IV). Este
Plano deve estabelecer as necessárias medidas de prevenção e controlo da COVID-19
(ponto V), visando que as atividades e o negócio/serviço da empresa sejam afetados o
mínimo possível e, simultaneamente, seja salvaguardada a saúde e segurança dos
trabalhadores e utilizadores.
3. O Plano de Contingência para a COVID-19, deve ainda identificar os procedimentos de
resposta e atuação perante um trabalhador com sintomas/caso possível (ponto VI),
perante um caso confirmado de COVID-19 (ponto VII) e para a deteção ativa e precoce de
casos de infeção por SARS-CoV-2 (ponto VIII).
4. Os Serviços de SST das empresas devem assumir um papel relevante na elaboração e
aplicação do Plano de Contingência para a COVID-19, visando, em particular:
a. Prevenir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 nos locais de trabalho;
b. Prevenir e controlar outros riscos profissionais que, direta ou indiretamente, estão
associados à COVID-19 ou são agravados por esta;
c. Minimizar o impacte da infeção por SARS-CoV-2 nos trabalhadores mais vulneráveis;
d. Proceder à monitorização da evolução epidemiológica da COVID-19 na população
trabalhadora da empresa.

III. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES DA COVID-19 NA EMPRESA
5. O empregador deve identificar e avaliar os impactes, consequências ou efeitos (presentes
e futuros) da COVID-19 na empresa, nomeadamente nas funções essenciais (7).
6. A empresa deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus
trabalhadores estar ausente ao trabalho por motivos relacionados com a COVID-19.
Neste contexto, é importante (re)avaliar:
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a. As atividades desenvolvidas pela empresa com continuidade imprescindível (que não
podem parar ou ser suspensas) e as que se podem realizar de forma
gradual/faseada ou que é necessário reduzir ou encerrar/fechar/desativar;
b. Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços e
logística) para manter em funcionamento a empresa e para satisfazer as
necessidades básicas dos clientes;
c. Os

trabalhadores

necessários

a

assegurar,

sobretudo

para

as

atividades

imprescindíveis ao funcionamento e ao negócio/serviço da empresa, incluindo a
necessidade de novas contratações e prestação de serviços;
d. As atividades da empresa que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou
de realização de tarefas, designadamente pelo recurso ao teletrabalho e a
infraestruturas tecnológicas de informação e comunicação.
7. Nas situações de suspensão ou encerramento (total ou parcial) das atividades da
empresa, a sua retoma deve estar sujeita a rigoroso planeamento (8) e exige uma prévia
avaliação das necessidades de reorganização e adaptação dos locais de trabalho antes
dos trabalhadores aos mesmos retornarem, assim como a verificação das redes e
sistemas de apoio (ex. água, gás, eletricidade, ventilação) e da sua manutenção. A retoma
deve ser realizada de forma progressiva (por etapas) e os trabalhadores devem ser
informados sobre as alterações e novos procedimentos e/ou formas de trabalho.

IV. RESPONSABILIDADES E COMUNICAÇÃO
8. O Plano de Contingência deve estabelecer um coordenador ou responsável principal e,
se necessário, responsável(eis) pela implementação e monitorização de procedimentos
específicos (ex. relativos à lavagem e desinfeção de superfícies), salvaguardando a efetiva
implementação dos mesmos na empresa.
9. O Plano de Contingência para a COVID-19 deve definir uma hierarquia de
responsabilidades que garanta que:
a. Todos

os

trabalhadores

reportam

à

sua

chefia

direta

(ou

coordenador/responsável) a existência de sintomatologia compatível com COVID19, salvo se a sua condição de saúde não o permitir;
b. Sempre que seja identificado um trabalhador com sintomas compatíveis com
COVID-19, a chefia direta (ou coordenador/responsável) do trabalhador informa,
de imediato, o empregador (ou alguém por este designado);
c. Nas situações em que o trabalhador com sintomas compatíveis com COVID-19
necessita de acompanhamento (ex. dificuldade de locomoção) ou de socorro,
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estejam

definidos

o(s)

trabalhador(es)

que

o

acompanha(m)/presta(m)

assistência.
10. O Plano de Contingência deve definir os procedimentos de comunicação entre:
a. O trabalhador com sintomas/caso possível, ou o trabalhador que identifique um
trabalhador na empresa com sintomas compatíveis com a definição de caso
possível, e a sua chefia direta (ou coordenador/responsável) e o empregador (ou
alguém por este designado);
b. O empregador e os restantes trabalhadores, numa situação de caso possível, caso
provável ou de caso confirmado de COVID-19;
c. O empregador e os Serviços de SST, relativamente às medidas de prevenção e
controlo da COVID-19 e às situações de caso possível, de caso provável ou de
caso confirmado de COVID-19;
d. O(s) processo(s) de comunicação deve(m) ser o mais célere e expedito(s)
possível(eis).

V. PLANEAMENTO DA RESPOSTA PREVENTIVA À COVID-19
11. O planeamento da estratégia de prevenção da empresa deve acompanhar a evolução da
situação epidemiológica da COVID-19, ter em conta o estado de saúde/doença da
população trabalhadora, a especificidade do setor de atividade e a (re)organização das
atividades para funcionamento da empresa.
12. O empregador, através dos Serviços de SST, deve identificar:
a. As áreas, atividades e tarefas de trabalho que, pela sua utilização, funcionamento
ou outra situação, sejam críticas para a transmissão da infeção por SARS-CoV2.
b. Os trabalhadores de risco para a COVID-19, de acordo com a Norma nº
004/2020 da DGS, na sua versão atual, entre os quais os trabalhadores
imunodeprimidos e os portadores de doença crónica, assim como outros
trabalhadores vulneráveis5 no contexto da COVID-19 (9).
13. Consideram-se como principais medidas de prevenção e controlo da transmissão da
infeção por SARS-CoV-2 as seguintes (10,11):

Trabalhadores que constituam grupos específicos ou de maior vulnerabilidade, nos termos da Norma n.º 004/2020 da
DGS, na versão atual, e pessoas em situação de maior vulnerabilidade social e económica, nos termos da Orientação n.º
035/2020 da DGS, na versão atual.
5

Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 atualizada a 29/04/2021

5/22

Alameda D. Afonso Henriques, 45 | 1049-005 Lisboa – Portugal | Tel: +351 21 843 05 00 | Fax: + 351 21 843 05 30 | E-mail: geral@dgs.min-saude.pt | www.dgs.pt

a. (Re)organização do trabalho (incluindo o recurso ao teletrabalho) e adaptação dos
locais de trabalho;
b. Lavagem e desinfeção de superfícies;
c. Distanciamento de segurança;
d. Ventilação6 dos espaços (7,12);
e. Lavagem e desinfeção das mãos;
f. Etiqueta respiratória;
g. Auto monitorização de sintomas compatíveis com COVID-19;
h. Utilização de equipamentos de proteção individual;
i. (In)formação e comunicação de risco.
14. As medidas preventivas anteriores são complementares, ou seja, a efetividade da
prevenção da transmissão da infeção depende de uma implementação conjunta (10). As
referidas medidas devem considerar e acautelar a interação deste risco biológico com
outros riscos profissionais existentes (ex. de natureza psicossocial ou biomecânica), de
forma a evitar situações prejudicais à saúde e segurança dos trabalhadores ou à origem
de novos riscos.
15. Cabe ao empregador, designadamente através dos respetivos Serviços de SST,
determinar e implementar as medidas específicas7 de prevenção mais adequadas à
atividade económica da empresa, às características e dimensão dos postos de trabalho,
à(s) atividade(s) e tarefa(s) dos trabalhadores, ao contexto próprio de cada trabalho, bem
como, em determinadas situações, às necessidades e características específicas e
individuais de cada trabalhador.
16. A vacinação contra a COVID-19 é uma forma de prevenção do surgimento de doença
grave e suas consequências. Os empregadores deverão facilitar o acesso dos
trabalhadores aos pontos de vacinação para a COVID-19, mesmo durante o período
de trabalho, de acordo com os grupos prioritários estabelecidos no Plano de Vacinação
contra a COVID-19, em concordância com a Norma nº 002/2021 da DGS.
17. No contexto preventivo, importa ainda salientar que:
a. A (re)organização do trabalho (ex. recurso ao teletrabalho, desfasamento de
horários, constituição de grupos/equipas “em espelho”, entre outras medidas)
visa assegurar que, numa situação de existência de cadeia(s) de transmissão de
6

Para assegurar valores apropriados de caudal de ar novo, os edifícios das empresas devem privilegiar soluções de

ventilação por meios naturais, meios mecânicos ou uma combinação de ambos. Dada a COVID-19, o empregador deve
assegurar que os meios mecânicos são sujeitos a rigoroso programa de manutenção técnica por empresas
especializadas/certificadas, que garantam o adequado funcionamento e a regular limpeza e desinfeção destes meios.
Não obstante o exposto, o conforto térmico nos locais de trabalho deve estar sempre salvaguardado.
Exemplos de medidas específicas encontram-se publicadas no documento da DGS “Saúde e Trabalho: Medidas de
prevenção da COVID-19 nas empresas” hiips://www.dgs.pt/documentos -e-publicacoes/saude-e-trabalho-medidas-deprevencao-da-covid-19-pdf.aspx
7
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infeção na empresa, a dimensão e o número dessas cadeias, assim como número
de pessoas infetadas, é reduzido;
b. A adaptação dos espaços/locais de trabalho e/ou alterações de layout (ex.
instalação de barreiras físicas) poderão ser essenciais para garantir distâncias de
segurança e evitar situações de transmissão de infeção;
c. A constituição dos grupos/equipas deve estar listada de modo a agilizar
eventuais processos de investigação epidemiológica e identificação de contactos
(trabalhadores), na eventualidade de surgirem casos confirmados de COVID-19 na
empresa;
d. A utilização de áreas comuns da empresa deve ser limitada ao essencial,
devendo o empregador estabelecer medidas para prevenir a transmissão de
SARS-CoV-2 nestes locais, nomeadamente que evitem aglomerações de
trabalhadores e assegurem o cumprimento do distanciamento de segurança;
e. As viagens de trabalho devem ser avaliadas caso a caso face à fase pandémica,
devendo

ser

privilegiado

o

recurso

a

reuniões

não

presenciais,

por

videoconferência. Sempre que as viagens se realizem é essencial ter informações
precisas sobre a situação da COVID-19 no destino, bem como conhecimento das
medidas de controlo e segurança em vigor no país de destino.
18. As medidas preventivas que a empresa adote no âmbito da SARS-Cov-2 / COVID-19
devem estar suportadas num processo de avaliação e gestão de risco (11) e seguir as
recomendações da DGS e a legislação vigente.
19. A avaliação do risco de infeção por SARS-CoV-2, no contexto ocupacional, deverá ter em
consideração (5):
a. A probabilidade de exposição a SARS-CoV-2, tendo em conta as características
da doença infeciosa (designadamente as vias de transmissão8) e a possibilidade
de contacto com pessoas infetadas ou de exposição a ambientes ou materiais
contaminados (ex. amostras laboratoriais, resíduos) no exercício da atividade de
trabalho.
b. A gravidade dos danos para a saúde, tendo em conta os fatores a ponderar
(incluindo a idade e comorbilidades existentes), bem como as medidas
disponíveis para controlar o impacte da infeção.

8

Com base na evidência científica atual, a transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer por via: a) Direta, ou seja

disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que são
inaladas ou se depositam na boca, nariz ou olhos de pessoa(s) que está(ão) próxima(s); Indireta, através de contacto
das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
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20. Para os trabalhadores em regime exclusivo de teletrabalho, a avaliação do risco de
infeção a SARS-Cov-2 no contexto ocupacional não é aplicável. Não obstante, a avaliação
de risco deve ser sempre realizada visando prevenir outros riscos profissionais.
21. Após uma fase de suspensão ou encerramento (total ou parcial) das atividades da
empresa, deve proceder-se às necessárias (re)avaliações de risco, designadamente antes
da retoma das atividades (8).
22. Sempre que aplicável, a avaliação de risco deve ter em conta, para além dos
trabalhadores, os fornecedores, clientes e visitantes.
23. O processo de avaliação de risco deve ser apoiado por procedimentos de monitorização
(8), e os registos devem ser mantidos, de modo a que as medidas preventivas adotadas
possam ser periodicamente avaliadas e revistas.
24. O Plano de contingência da COVID-19 deve estabelecer: a) área de isolamento e circuitos;
b) regras e instruções de utilização (espaços/locais e equipamentos de trabalho); c)
contactos úteis (Anexo I). Para uma efetiva implementação do Plano é fundamental a
empresa que adquira e disponibilize equipamentos e produtos específicos e assegure
uma adequada informação e formação dos trabalhadores neste âmbito (Anexo I).
25. Os trabalhadores e seus representantes deverão ser consultados quanto à avaliação
de risco e às medidas de prevenção e controlo da SARS-CoV-2 / COVID-19, devendo
cooperar com a implementação de novas medidas de segurança e saúde.
VI. PROCEDIMENTO PERANTE UM TRABALHADOR COM SINTOMAS/CASO POSSÍVEL
26. É considerado caso possível (13) de COVID-19 a pessoa que desenvolve o quadro clínico
a ou b, seguidamente indicado, de acordo com a Norma nº 004/2020 da DGS, na sua
versão atual):
a. Quadro clínico sugestivo de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos
seguintes sintomas:
i)

Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a
cefaleias ou mialgias OU;

ii)

Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível OU;

iii)

Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível.

b. Anosmia9, ageusia10 ou disgeusia11 de início súbito.

Perda completa do olfato.
Falta completa de paladar.
11
Distorção persistente do paladar.
9

10
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27. O trabalhador com sintomas, ou aquele que identifique um trabalhador na empresa
com sintomas compatíveis com a definição de caso possível ou de caso provável,
informa a sua chefia direta (preferencialmente por via telefónica) da situação.
28. A chefia direta deve contactar, de imediato, o empregador (ou o coordenador do Plano
de Contingência) pelas vias previamente estabelecidas e é acionada a Fase 1
“Trabalhador com Sintomas” do Plano de Contingência para a COVID-19 da
empresa (Anexo II).
29. O trabalhador com sintomas dirige-se para a área de isolamento através dos circuitos
definidos no Plano de Contingência para a COVID-19. Sempre que, por motivos de
saúde, esta deslocação não seja possível, o trabalhador deve permanecer no local.
30. Deve-se restringir, ao mínimo indispensável, o contacto do trabalhador com
sintomas/caso possível com outro(s) trabalhador(es) e evitar deslocações adicionais nas
instalações da empresa.
31. Caso o trabalhador com sintomas necessite de auxílio (ex. dificuldade de locomoção do
trabalhador), o empregador (ou chefia direta) assegura que seja prestada a assistência.
32. Sempre que possível, o trabalhador com sintomas deve manter a distância de
segurança (14) mínima de 2 metros de outras pessoas.
33. A(s) pessoa(s) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao trabalhador com sintomas
deve(m), antes de iniciar a assistência, colocar uma máscara cirúrgica e calçar luvas
descartáveis, de forma adequada, para além do cumprimento das precauções básicas
de controlo de infeção quanto à lavagem e desinfeção das mãos.
34. O trabalhador com sintomas deve usar de forma adequada uma máscara cirúrgica, se a
sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio
trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada. Sempre que a
máscara estiver húmida, ou degradada, o trabalhador deve substituí-la por outra.
35. O trabalhador com sintomas, preferencialmente na área de isolamento, contacta o SNS
24 (808 24 24 24) quando se trata de uma situação de saúde não emergente. Nas
situações graves ou de risco de vida (ex. dificuldade em respirar, alteração do estado de
consciência, dor no peito) quem presta assistência/socorro deve ligar para o INEM (112).
36. O profissional de saúde do centro de atendimento SNS 24 questiona o trabalhador com
sintomas e informa-o sobre a sua situação de saúde, dando indicação dos
procedimentos a adotar.
37. Após avaliação, o SNS 24 informa o trabalhador:
a. Se não se tratar de caso possível de COVID-19: o SNS 24 define os
procedimentos adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador
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informa a chefia/empregador sobre a não suspeição de COVID-19 e é cessada a
ativação da Fase 1 do Plano de Contingência.
b. Caso se trate de caso possível de COVID-19: o SNS 24 presta informações
quanto ao encaminhamento que o trabalhador deve seguir. O trabalhador
informa a chefia/empregador de que foi considerado caso possível, com exceção
das situações em que o estado de saúde não permita. Ao regressar do trabalho
para o domicílio não deve utilizar transportes públicos.
38. Quando se confirma a suspeição de COVID-19 pelo SNS 24 é acionada a Fase 2 “Caso
Suspeito” do Plano de Contingência para a COVID-19 da empresa (Anexo II).
39. O caso possível é submetido a teste laboratorial para SARS-CoV-2 nos termos da
Norma nº 004/2020 da DGS, na sua versão atual, e da Circular Informativa
DGS/INFARMED/INSA n.º 003/CD/100.20.200.
40. Na existência de caso possível ou de caso provável, o empregador:
a. Interdita e restringe o acesso de outros trabalhadores à área de isolamento
(exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência) até ser
devidamente limpa e desinfetada;
b. Comunica aos trabalhadores a ativação da Fase 2 “Caso Suspeito” do Plano de
Contingência para a COVID-19;
c. Informa os Serviços de SST/SO sobre o caso possível;
d. Confirma a efetiva implementação das medidas de prevenção definidas no Plano
de Contingência, de acordo com a presente Orientação.
41. Um novo caso possível na empresa não carece que o empregador proceda a nova
comunicação aos trabalhadores sobre a ativação da Fase 2 do Plano de Contingência,
se esta Fase, à data, já estiver ativada.

VII. PROCEDIMENTO PERANTE UM CASO CONFIRMADO
42. O trabalhador com resultado de teste laboratorial positivo para SARS-CoV-2 (caso
confirmado, de acordo com a Norma nº 004/2020 da DGS), na sua versão atual12 fica em
isolamento, sendo determinado pela Autoridade de Saúde o confinamento obrigatório,
de acordo com a legislação vigente. O término do isolamento do caso confirmado

Nas situações em que o resultado de teste laboratorial para SARS-CoV-2 é negativo, o trabalhador deve seguir as
recomendações prestadas pela equipa de saúde e se esteve exposto a Caso Confirmado, aplica-se o procedimento de
vigilância de contactos estabelecido nas Normas 004/2020 e 015/2020 da DGS, nas versões atuais.
12
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(trabalhador) e o regresso ao trabalho só se concretizam após o cumprimento dos
critérios estabelecidos na Norma nº 004/2020 da DGS.
43. É acionada a Fase 3 “Caso Confirmado” do Plano de Contingência para a COVID-19
da empresa (Anexo II) se o caso confirmado (trabalhador) tenha estado, no período de
transmissibilidade, na empresa ou em contacto com trabalhador(es) da empresa.
44. O conhecimento de caso confirmado, de acordo com o ponto anterior, obriga ao
empregador:
a. Realizar/reforçar a limpeza e desinfeção das instalações em geral da empresa,
principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo caso confirmado. Deve ser dada especial atenção à limpeza e desinfeção do
posto de trabalho do caso confirmado (7) e aos espaços comuns, nomeadamente
instalações sanitárias, balneários e vestiários utilizados por este.
b. Informar, sobre o caso confirmado, o médico do trabalho responsável pela
vigilância da saúde do trabalhador.
c. Realizar uma nova avaliação de risco pelos Serviços de SST, visando reavaliar as
medidas preventivas estabelecidas para a empresa no âmbito da COVID-19. Nesta
(re)avaliação devem ser consideradas as medidas preconizadas pela Autoridade
de Saúde Local.
d. Comunicar aos trabalhadores a ativação da Fase 3 “Caso Confirmado” do Plano de
Contingência para a COVID-19.
e. Garantir que os Serviços de SST, em articulação com a Autoridade de Saúde,
identificam os contactos do caso confirmado de COVID-19.
45. Um novo caso confirmado na empresa não carece que o empregador proceda a nova
comunicação aos trabalhadores sobre a ativação da Fase 3 do Plano de Contingência,
se esta Fase, à data, já estiver ativada.
46. Sempre que os sintomas compatíveis com COVID-19 se manifestem quando o
trabalhador não esteja nas instalações da empresa, este deve contactar o SNS 24 e, na
situação de caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente
procede à investigação epidemiológica nos termos da Norma nº 015/2020, da DGS, na
sua versão atual. Não obstante, o Serviço de Saúde do Trabalho deverá colaborar com a
Autoridade de Saúde em tudo o que esta considerar necessário para efeitos da referida
investigação, nomeadamente na identificação de contactos, se o trabalhador em causa
tiver estado nas instalações da empresa ou em contacto com trabalhador(es) da
empresa.

Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 atualizada a 29/04/2021

11/22

Alameda D. Afonso Henriques, 45 | 1049-005 Lisboa – Portugal | Tel: +351 21 843 05 00 | Fax: + 351 21 843 05 30 | E-mail: geral@dgs.min-saude.pt | www.dgs.pt

VIII. PROCEDIMENTO PARA DETEÇÃO ATIVA E PRECOCE DE CASOS DE INFEÇÃO POR SARSCOV-2 NAS EMPRESAS
47. Os Serviços de Saúde do Trabalho deverão proceder à deteção ativa e precoce de
casos de infeção por SARS-CoV-2 nas empresas, mediante três principais ações:
a. Identificação de potenciais contactos;
b. Rastreios;
c. Vigilância da saúde dirigida/específica.
Identificação de potenciais contactos
48. Para efeitos ocupacionais e tendo por base o disposto na Norma nº 15/2020 da DGS, na
sua versão atual, considera-se “contacto" o trabalhador que esteve exposto, no local de
trabalho, a um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 dentro do
período de transmissibilidade13 (1,15), ou a material biológico infetado com SARS-CoV-2.
49. Não se considera contacto:
a. O trabalhador que tenha tido um diagnóstico, confirmado laboratorialmente, de
infeção pelo SARS-CoV-2 / COVID-19, nos últimos 90 dias;
b. O trabalhador que se encontre em teletrabalho ou tenha estado ausente ao
trabalho (ex. por motivo de férias) no período de transmissibilidade em causa,
desde que este não tenha contactado presencialmente com outros trabalhadores
e/ou não tenha utilizado as instalações da empresa.
50. Após o conhecimento de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 de
trabalhador ou de outra pessoa que tenha utilizado as instalações da empresa e/ou que
tenha estado em contacto com trabalhadores (contexto ocupacional), o médico do
trabalho deve identificar, de forma célere, os trabalhadores que possam ser
considerados contactos do caso confirmado, visando interromper eventuais cadeias de
transmissão da doença na empresa.
51. A Autoridade de Saúde territorialmente competente é responsável pelo rastreio de
contactos (internos e externos à empresa), no âmbito do processo de investigação
epidemiológica, e procede à classificação do risco de exposição de todos os contactos,
em concordância com a Norma nº 015/2020 da DGS. Sempre que necessário, a
Autoridade de Saúde articula-se com o empregador e com os Serviços de SST, que
devem prontamente colaborar.

13

O período de transmissibilidade encontra-se determinado na Norma 015/2020 da DGS, na sua versão atual.
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52. A Autoridade de Saúde determina a vigilância e as medidas necessárias (15), de acordo
com a classificação do risco de exposição (13,14) constante na Norma nº 015/2020 da
DGS:
a. Ao contacto classificado de “alto risco” é determinado o isolamento profilático,
ficando o trabalhador em confinamento obrigatório. Para o efeito é emitida uma
Declaração de Isolamento Profilático (DIP), de acordo com o modelo dos
Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020, e nos termos do art.º 3.º do
Decreto n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro, ou legislação análoga em vigor, que o
trabalhador deve remeter à respetiva empresa. Só pode iniciar o trabalho no dia
seguinte à data de fim do Certificado de Incapacidade Temporária para o
Trabalho (CIT).
b. O contacto classificado de “baixo risco” está sujeito a vigilância passiva durante
14 dias desde a data da última exposição, podendo manter a sua atividade
laboral. O médico do trabalho, responsável pela vigilância da saúde de
trabalhador que é um contacto classificado como de baixo risco, sempre que este
mantenha a atividade de trabalho, acompanha a evolução do estado de saúde
do(s) mesmo(s) e institui as necessárias recomendações preventivas.
53. Sempre que, na empresa, um trabalhador é classificado como um contacto de baixo
risco e apresente sintomatologia sugestiva de COVID-19, deve seguir o procedimento
de caso possível da presente Orientação e o disposto na Norma nº 004/2020, na sua
versão atual.
54. Todos os contactos de um caso confirmado realizam testes moleculares laboratoriais
para SARS-CoV-2, de acordo com a Norma nº 015/2020 da DGS, na versão atual.
55. Em situações de surto14 ou cluster15:
a. O médico do trabalho da empresa deverá enviar à Autoridade de Saúde uma lista
indicativa (Anexo III) dos trabalhadores que têm uma elevada suspeição de
serem contactos, especificando o tipo de exposição, de acordo com a Norma nº
015/2020 da DGS, na versão atual.
b. Todos os trabalhadores identificados como contactos (de alto e/ou baixo risco)
devem realizar teste laboratorial para SARS-CoV-2, nos termos da Normas nº
015/2020 e nº 019/2020, da DGS, nas suas versões atuais (preferencialmente teste

Surto: Dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 associados a um contexto não
residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram
num período de 14 dias E existe evidência de exposição entre os casos no período de transmissibilidade de um dos
casos (Norma n.º 15/2020 da DGS, na versão atual).
15
Cluster (conglomerado): conjunto de casos, grupos ou eventos, que parecem estarem relacionados pela sua forma de
distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 15/2020 da DGS, na versão atual).
14
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rápido de antigénio - TRAg), o mais cedo possível, que pode ser repetido
sequencialmente, sob coordenação da Autoridade de Saúde.
56. É cessada a ativação da Fase 3 do Plano de Contingência para COVID-19 quando
termina o período de vigilância dos contactos determinados pela Autoridade de
Saúde e nenhum trabalhador apresenta sintomas compatíveis com COVID-19.

Rastreios
57. Para efeitos ocupacionais e tendo por base o disposto na Norma nº 019/2020 da DGS,
na versão atual, os rastreios têm como objetivo a identificação da infeção por SARSCoV-2 em trabalhadores assintomáticos e sem contacto com caso confirmado de
COVID-19.
58. Para deteção precoce de eventual infeção por SARS-CoV-2 e controlo da sua
transmissão o empregador, através dos Serviços SST, deve instituir rastreios regulares
(numa periodicidade recomendada de 14/14 dias), em especial nas seguintes situações:
a. Setores de atividade considerados serviços essenciais e/ou que prestem serviços
de primeira necessidade;
b. Setores e contextos laborais específicos (ex. com elevada concentração de
trabalhadores nos espaços de trabalho);
c. Empresas localizadas em concelhos que tem uma incidência cumulativa a 14 dias
superior a 120/100.000 habitantes, previsto na Norma nº 019/2020 da DGS;
d. Outras situações em que o risco de infeção por SARS-CoV-2 seja elevado, de
acordo com a avaliação de risco.
59. Para a realização de rastreios devem ser utilizados preferencialmente os testes
rápidos de antigénio - TRAg, podendo ainda ser considerada a amostra de saliva para
a realização de teste molecular – TAAN (Norma nº 019/2020 da DGS, na versão atual).
Estes testes não devem ser realizados em trabalhadores com história de infeção por
SARS-CoV-2, confirmada laboratorialmente, nos últimos 90 dias, subsequentes ao fim
do isolamento, exceto nas situações previstas na última versão da Norma nº 019/2020
da DGS.
60. Se no rastreio não forem identificados casos de infeção por SARS-CoV-2, mantém-se a
periodicidade do rastreio; se forem identificados um ou mais casos de infeção por
SARS-CoV-2, deverá atuar-se de acordo com as Normas nº 004/2020 e nº 015/2020 da
DGS, nas suas versões atuais, e o procedimento de caso confirmado da presente
Orientação.
61. O empregador é responsável pela realização dos testes de rastreio aos trabalhadores
ao abrigo do n.º 12 do artigo 15.º do RJPSST.
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Vigilância da saúde dirigida/específica
62. Previamente à realização de exame de saúde é recomendável que o Serviço de Saúde
do Trabalho da empresa realize um questionário clínico e epidemiológico, nas 24 a 72
horas anteriores ao respetivo exame, que contemple as questões indicadas no Anexo
IV.
63. O questionário, referido no ponto anterior, deve constar no processo clínico do
trabalhador

ou

a

decisão

fundamentada

da

eventual

impossibilidade

ou

inaplicabilidade da sua aplicação. Considerando que o questionário tem dados de
saúde pessoais e sensíveis, o acesso à sua informação deve ser restrito aos
profissionais de saúde para efeitos de vigilância da saúde.
64. Se durante o exame de saúde for identificado um trabalhador com suspeita de infeção
por SARS-CoV-2 ou um contato de alto risco deve ser aplicado o disposto na Norma nº
004/2020 e na Norma nº 015/2020 da DGS, bem como os testes laboratoriais
adequados, nos termos da Norma nº 019/2020, nas suas versões atuais.
65. Numa situação urgente e emergente que suceda no Serviço de Saúde do Trabalho, a
ausência de teste laboratorial não deve atrasar a prestação dos cuidados clínicos
adequados, devendo, nestas circunstâncias, ser utilizado, pelos profissionais de saúde,
o equipamento de proteção individual (EPI) adequado para a prestação de cuidados a
doentes com suspeita de COVID-19, nos termos da Norma nº 007/2020 da DGS, na sua
versão atual.

66. No regresso ao trabalho após o trabalhador ter tido COVID-19, recomenda-se, no
âmbito da vigilância da saúde, a realização de exame de saúde ocasional pelo respetivo
Serviço de Saúde do Trabalho.

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde
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Anexo I – Aspetos a contemplar no Plano de Contingência

A) Área de isolamento e circuito(s)
•

A área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) numa empresa tem como finalidade
evitar ou restringir o contacto direto do trabalhador com sintomas/caso possível, com os
restantes trabalhadores e utilizadores da empresa, e garantir o distanciamento deste
relativamente aos restantes trabalhadores.

•

Grandes empresas, ou empresas com vários estabelecimentos, devem definir mais do
que uma área de “isolamento”, de forma a existir, pelo menos, uma por estabelecimento.

•

A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e
possuir revestimentos lisos e laváveis. Esta área deverá estar equipada com:
o Telefone;
o Cadeira ou marquesa;
o Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
o Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
o Produto desinfetante de mãos, comprovadamente notificado à Direção-Geral da
Saúde como produto biocida do tipo 1, disponível no interior e à entrada desta
área;
o Toalhetes de papel;
o Máscara(s) cirúrgica(s);
o Luvas descartáveis;
o Termómetro;
o Contactos úteis (SNS 24, INEM e Autoridade de Saúde territorialmente
competente).

•

Na área de “isolamento”, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária
devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel,
para a utilização exclusiva do trabalhador que se encontra em isolamento com
sintomas/caso possível/caso provável.

•

A empresa deve estabelecer o(s) circuito(s) a privilegiar (usualmente mais direto) quando
o trabalhador se desloque para a área de “isolamento” ou quando saia da mesma.
Devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas/trabalhadores.

•

Sempre que a empresa tenha instalações com vários pisos, deve privilegiar a localização
da área de “isolamento” no piso térreo, visando o fácil acesso dos meios de emergência
pré-hospitalar ou outros serviços, caso seja necessário a intervenção dos mesmos.

•

No caso do trabalhador apresentar sinais clínicos de instabilidade, o mesmo deve ficar
acompanhado no isolamento por uma pessoa responsável e com EPI.
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B) Regras e instruções de utilização

• Devem ser (re)definidas regras e instruções específicas de utilização para determinados
espaços/áreas de trabalho da empresa, dado o número pessoas que comportam e/ou a
frequência de utilização, visando diminuir a possibilidade de transmissão de SARS-CoV2.
• A utilização por vários trabalhadores de um mesmo equipamento ou ferramenta, ou
outra situação, poderá também exigir a elaboração de regras e instruções específicas.
C) Lista de contactos úteis
• Os contactos do Serviço de SST e, se possível, do(s) médico(s) do trabalho
responsável(veis) pela vigilância da saúde dos trabalhadores da empresa devem estar
disponíveis em local acessível, assim como o contacto dos Serviços de Saúde Pública
e/ou Autoridade de Saúde da área geográfica territorialmente competente onde se
situa a empresa.
D) Equipamentos e produtos
•

A entidade empregadora deve adquirir e disponibilizar um conjunto de equipamentos e
produtos para a prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, como:
o Água

e

sabão

ou,

em

alternativa,

produto

desinfetante

de

mãos

(comprovadamente notificado como produto biocida do tipo 1 à DGS16),
disponibilizando-o em sítios estratégicos, conjuntamente com informação sobre
os procedimentos de lavagem e desinfeção das mãos;
o Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros
locais onde seja possível a lavagem das mãos com água e sabão;
o Equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para os trabalhadores;
o Máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador com sintomas/caso possível;
o Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de
precaução, pelos trabalhadores que prestam assistência ao caso possível;
Recomenda-se fortemente que o indivíduo ou entidade adquirente de produtos desinfetantes de mãos ou de
superfícies solicite à entidade que os disponibiliza a apresentação do comprovativo da “Notificação do produto biocida”
para que seja acautelada a segurança da sua disponibilização e utilização no mercado nacional. Para mais informações
consultar https://www.dgs.pt/servicos-on-line1/autorizacoes-de-produtos-biocidas.aspx
16
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o Contentor(es) de resíduos com abertura não manual e saco de plástico (com
espessura de 50 a 70 micra);
o Equipamentos e materiais adequados para a limpeza e desinfeção de superfícies
(produtos comprovadamente notificados como produtos biocidas desinfetantes
do tipo 2 ou do tipo 4, à respetiva autoridade competente nacional).
E) Informação e formação dos trabalhadores
• A empresa deve esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre
a COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade
de Saúde Local e outras entidades oficiais, e manter a mesma atualizada.
• A empresa deve divulgar o Plano de Contingência para a COVID-19 a todos os seus
trabalhadores, assim como promover a formação dos mesmos relativamente às
medidas e procedimentos constantes no Plano. Sempre que o Plano seja alterado deve
ser comunicado aos trabalhadores e reforçada a (in)formação, nomeadamente sobre
novas medidas e procedimentos.
• Os trabalhadores devem ser informados e formados, especificamente, quanto aos
procedimentos a adotar se tiverem sintomas compatíveis com COVID-19, perante um
caso possível e perante um caso confirmado de COVID-19 na empresa, de acordo com o
estabelecido na presente Orientação.
• Os trabalhadores têm o dever de cumprir os procedimentos estabelecidos no Plano de
Contingência e de participação nas ações de formação sobre matérias de SST
organizada pela entidade empregadora.
• Todos os trabalhadores que apresentem sintomas compatíveis com COVID-19 devem ser
instruídos a ficar no domicílio, contactar o SNS 24 e informar a respetiva chefia da
situação.
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Anexo II - Fluxograma de atuação numa situação de Trabalhador com Sintomas
compatíveis com COVID-19 numa empresa
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ANEXO III – Informação a enviar à Autoridade de Saúde territorialmente competente pelo
médico do trabalho numa situação de surto ou cluster
A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo necessário para a execução do
rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a existência de um surto ou cluster, o médico do trabalho
deve transmitir, de forma célere, à Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública as seguintes informações:
1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA/ESTABELECIMENTO:
- Denominação da empresa/estabelecimento;
- Endereço/morada;
- Concelho e freguesia;
- Telefone e endereço eletrónico.
2. INFORMAÇÕES SOBRE O MÉDICO DE TRABALHO (que reporta a situação):
- Nome;
- N.º da cédula profissional
- Contacto telefónico;
- E-mail.
3. INFORMAÇÕES SOBRE OS CASOS DE INFEÇÃO ATIVA PARA SARS-CoV-2:
- Nome;
- Data de nascimento;
- N.º de utente do SNS;
- Contacto telefónico;
- E-mail;
- Morada (incluindo Código-Postal, Freguesia e Concelho).

Situação de suspeição de
Contacto

Vulnerável ou
com
doença
crónica?

(ver legenda e indicar o
número correspondente)

Informação
indisponível

Assinale com X a
opção

Não

Assinale com X a opção

Sim

Setor, Divisão,

Equipa (ou similar)

Freguesia
(domicílio)

Concelho
(domicílio)

Morada
(domicílio)

E-mail

Contacto
telefónico

N.º utente SNS

Data de
nascimento

Nome

Trabalhador

Observações

3636
INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTACTOS PRÓXIMOS:
O médico do trabalho deve enviar a lista indicativa dos trabalhadores em que existe uma elevada probabilidade de
serem considerados Contactos, especificando o tipo de exposição.

Legenda: 1. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2 / COVID-19 a uma distância
inferior a 1 metro; 2. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2/ COVID-19 a uma
distância inferior a 2 metros e durante 15 minutos ou mais (sequenciais ou cumulativos, ao longo de 24 horas); 3.
Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2/ COVID-19 (ex. coabitação, sala de
reuniões, sala de espera, sala de aula) durante 15 minutos ou mais, incluindo viagem em veículo fechado com caso
confirmado de infeção pelo SARSCoV-2/ COVID-19; 4. Prestação direta e desprotegida de cuidados de saúde a casos
confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2/ COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva,
de acordo com a Norma nº 007/2020 e/ou a Orientação nº 019/2020 da DGS, nas suas versões atuais, ou sempre que
houver indícios de utilização/remoção incorreta); 5. Contacto direto e desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais
de colheita, com produtos biológicos infetados com SARS-CoV-2; 6. Contacto que não se enquadra nos critérios de
exposição de alto risco.
NOTA FINAL: A transmissão de informação deve ser realizada entre profissionais de saúde que se reservam ao sigilo
profissional. Caso se utilize a comunicação por email deve-se indicar no assunto “Surto em empresa – Lista indicativa de
Contactos”.
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ANEXO IV – Questões a integrar o questionário Clínico e Epidemiológico Dirigido

Nota prévia:
O questionário deve ser realizado ao trabalhador 24 a 72 horas antes do exame de saúde:
1. Nos últimos 14 dias teve/tem (em concordância com a Norma nº 004/2020 da DGS, na sua
atual versão):
− Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a cefaleias ou mialgias;
Sim; Não.
− Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível;
Sim; Não.
− Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível;
Sim; Não.
− Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito.
Sim; Não.
2. Nos últimos 14 dias, teve contacto de alto risco com casos confirmados de COVID-19 (Norma
nº 015/2020 da DGS, na sua atual versão). Sim; Não.
3. Nos últimos 14 dias esteve em país estrangeiro e/ou contactou com alguém vindo de país
estrangeiro? Sim; Não.

4. Foi administrada a vacina contra a COVID-19? Sim, a 1.ª dose; Sim, a 1.ª e 2.ª doses; Não.
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DGES/DGS
Orientações às Instituições Científicas e de Ensino Superior para garantir a realização
de atividades letivas e não letivas presenciais
Ano Letivo 2021-2022
Esta nota de orientações tem como objetivo garantir o arranque do novo ano letivo de 20212022 com base em atividades presenciais em condições adequadas de segurança e saúde
pública.
O contexto em que se iniciarão as atividades das instituições científicas e de ensino superior
no presente ano letivo é relativamente diferente do ano letivo transato. Com efeito, o risco de
contágio por COVID-19 encontra-se mitigado face ao ano anterior, com uma elevada fração
da população já vacinada, incluindo os jovens adultos.
Adicionalmente, as análises da evolução dos efeitos diretos e indiretos da pandemia têm
conduzido a conclusões claras quanto ao caráter imprescindível do sistema de ensino continuar
em funcionamento e a desenvolver a sua atividade regular em modelo presencial. Em
particular, vários estudos realizados em Portugal e no estrangeiro durante os períodos da
pandemia confirmaram o impacto negativo do isolamento determinado pela realização de
atividades letivas à distância, especialmente na saúde mental dos estudantes e sintomas de
ansiedade.
Neste contexto, perante os dados relativos à pandemia em Portugal, nomeadamente a evolução
do processo de vacinação em geral e na faixa etária mais presente nas instituições de ensino
superior, bem como o contexto global de restrições aplicáveis às diversas atividades
educativas, sociais e económicas, formulam-se as seguintes orientações para aplicação no ano
letivo 2021-2022 tendo em vista garantir condições seguras para a realização de todas as
atividades letivas e não letivas em contexto presencial.
1- Medidas de prevenção e controlo, para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, a
adotar pela comunidade educativa

1.1 É obrigatória a utilização de máscaras nas instituições científicas e de ensino
superior por estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros
colaboradores, de acordo com a legislação vigente, sendo aconselhável a sua
utilização e, se aplicável, reutilização adequadas, de acordo com as instruções do
fabricante, em termos sanitários e ambientais.
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1.2 Deve ser acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída
dos estabelecimentos, salas e espaços comuns, com solução desinfetante.
1.3 Todos os espaços devem ser higienizados de acordo com as normas e orientações
da DGS, devendo ser garantida a existência de material e produtos de limpeza para
os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios.
1.4 Deve continuar a ser disponibilizada informação acessível, nomeadamente através
da afixação de cartazes, sobre a correta lavagem e higienização das mãos, etiqueta
respiratória, distanciamento físico recomendado, uso de máscara certificada por
todas as pessoas em espaços fechados (colocada adequadamente e em
permanência), entre outros.
1.5 Devem ser definidos e/ou mantidos os circuitos de entrada e saída nas instalações,
de forma a minimizar a concentração e o ajuntamento de pessoas.
1.6 Deve continuar a ser privilegiada a renovação frequente do ar em todos os recintos
fechados, em articulação com as normas e orientações da DGS aplicáveis.
1.7 Devem continuar a ser acauteladas instalações sanitárias com água, sabão líquido
com dispositivo doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das
boas práticas de higiene, nomeadamente a limpeza e higienização das mãos, bem
como higienização frequente das instalações, de acordo com as normas e
orientações da DGS.
1.8 Se possível, os portões e portas devem permanecer abertos de forma a evitar o toque
frequente em superfícies e a permitir uma melhor circulação do ar dentro dos
espaços.
1.9 A realização de congressos, reuniões, conferências e eventos deve observar as
normas e orientações da DGS em vigor, bem como da legislação vigente.
1.10

A vacinação contra a COVID-19 é fortemente recomendada para a proteção

da Saúde Pública e para o controlo da pandemia COVID-19. De acordo com a
Norma n.º 002/2021 da DGS, todas as pessoas residentes em Portugal com idade
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igual ou superior a 12 anos foram incluídas no plano de
vacinação contra a COVID-19, permitindo uma cobertura vacinal elevada, mesmo
em ambiente universitário.
2. Organização e disposição das salas de aula, anfiteatros e outras áreas onde decorrem
atividades com estudantes, docentes, investigadores e colaboradores
2.1 Nas salas, deve, quando possível, deve garantir-se um distanciamento físico adequado entre
as pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas presenciais.
2.2 Deve continuar a ser promovida a higienização frequente dos materiais partilhados e
sempre antes da troca de utilizador, a higienização das mãos antes da entrada em cada sala
e à saída e a higienização do mobiliário e equipamentos de utilização comum presentes nas
salas de aula antes do início de cada aula, sempre que assim seja possível.
2.3 Nas bibliotecas, nos laboratórios e instalações similares, deve ser maximizado o
distanciamento físico recomendado entre as pessoas. Sempre que tal não for possível, ou
nas situações em que as pessoas estejam frente a frente, como nas bibliotecas, devem
manter-se as barreiras de proteção, já instaladas.
2.4 Os ginásios e outras instalações desportivas devem cumprir todas as medidas de higiene e
controlo ambiental, bem como o adequado distanciamento físico e lotação, em
cumprimento das normas e orientações da DGS para esse setor.
2.5 Nas cantinas e bares deve continuar a ser acautelado o respeito pelas regras de
distanciamento físico entre todos os utilizadores e o uso obrigatório de máscaras (com
exceção durante o período de refeição), incluindo:
• a colocação de sinaléticas que promovam um afastamento de pelo menos 2
metros nas filas para acesso às linhas e balcões de serviço;
• a organização das salas de refeições de modo a deixar um lugar de intervalo
entre os utilizadores;
• o estímulo ao alargamento de horários do serviço de refeições e cruzando-os,
sempre que possível, com uma maior flexibilidade de horários de atividades
académicas, de forma a evitar concentrações elevadas de pessoas dentro desses
espaços, bem como nas entradas e saídas dos mesmos;
3
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• a utilização exclusiva de todos os espaços para refeições ou
para serviços de cafetaria, não sendo permitida a permanência de pessoas para
outros efeitos, designadamente convívios, ou qualquer outra forma de
confraternização lúdica e/ou académica;
• quando necessário e conveniente poderá ser permitida a utilização das cantinas,
fora dos horários de refeições, como espaço de estudo, desde que sejam mantidas
as regras de distanciamento físico similares às salas de estudo das residências e
assegurada a conveniente higienização e arejamento/ventilação do espaço
previamente à sua utilização;
• a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes e depois das
refeições), bem como uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de
acordo com as normas e orientações da DGS;
• a continuação da utilização adequada de protocolos de limpeza e desinfeção,
incluindo a desinfeção, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a
detergentes adequados, de todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de
atendimento, balcões, etc.), assim como a higienização das mesas com produtos
recomendados após cada utilização e a remoção de motivos decorativos nas
mesas;
• Manter a abolição de objetos e equipamentos de utilização comunitária,
incluindo jarros de água, entre outros.

3. Organização e disposição das residências de estudantes
3.1 Cada residência deve adequar o Plano de Contingência, devendo respeitar as normas e
orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), contemplando, entre outros, os procedimentos
a adotar perante um caso possível, provável ou confirmado de COVID-19;
3.2 É obrigatório o uso de máscara nos espaços comuns, sendo aconselhável a sua utilização
e, se aplicável, reutilização adequadas, de acordo com as instruções do fabricante.

3.3 O acesso às residências pode ser condicionado à exigência do Certificado Digital Covid
da UE (vacinação completa, recuperação ou teste) ou um teste negativo do seguinte tipo:
•

teste PCR (feito em laboratório), realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação

•

teste de antigénio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua
apresentação
4

setembro 2021

•

teste rápido de antigénio (autoteste), realizado nas 24 horas
anteriores à sua apresentação, devendo ser feito na presença de um profissional de
saúde ou da área farmacêutica que certifique a sua realização e o seu resultado

•

teste rápido de antigénio (autoteste), realizado no momento, à porta do
estabelecimento, com a verificação dos responsáveis por estes espaços

3.4 Deve ser garantida uma distância lateral mínima de 2 metros entre camas em quartos com
mais do que um estudante, sempre que assim seja possível, não sendo recomendada a utilização
de beliches ou equipamento mobiliário similar, bem como o usufruto comum de roupeiros,
armários, prateleiras, mesas de trabalho ou equivalentes.
3.5 A utilização partilhada de instalações sanitárias deve ser acompanhada do reforço da sua
higienização com recurso e disponibilização de soluções desinfetantes adequadas, de acordo
com o previsto na Orientação n.º 014/2020 da DGS.
3.6 A utilização de espaços comuns, incluindo cozinhas, copas ou áreas equivalentes, deve
obedecer a um regime de escala, a fixar por cada instituição, garantindo que a ocupação
simultânea permita distanciamento físico de acordo com as normas vigentes, com a
consequente limpeza e desinfeção, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.
3.7 Os espaços de lazer de usufruto comum, designadamente salas de convívio ou similares,
devem continuar a ser redimensionados na sua lotação máxima e o mobiliário de apoio deve
ser higienizado regularmente.
3.8 Nas salas de estudo ou estruturas de natureza similar deve ser maximizado o distanciamento
físico entre as pessoas, de pelo menos um metro, sempre que possível. Sempre que tal não for
possível, ou nas situações em que os utentes estejam frente a frente, devem manter-se instaladas
as barreiras de proteção, como por exemplo, divisórias em acrílico entre espaços de
trabalho/estudo.
3.9 Perante um caso provável ou possível1 devem ser seguidos os circuitos e procedimentos do
Plano de Contingência e contactado o SNS24, dando cumprimento às indicações recebidas.

1 Os anteriores “casos suspeitos” são agora identificados como:
•
Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e imagiológicos para definição
de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS;
•

Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-19, de acordo com a Norma n.º
020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou
agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma n.º 020/2020 da
DGS).
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4. Organização das aulas e estágios em estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde
4.1 Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e as instituições de ensino superior
devem compatibilizar os respetivos planos de contingência institucionais, no que se refere à
prática clínica segura, e reforçar a prática das recomendações gerais de prevenção e controlo
da transmissão de COVID-19, tais como:
•Distanciamento físico (mínimo 2 metros), sem comprometer as atividades de
prestação de cuidados aos doentes, quando estas forem imprescindíveis;
• Uso de máscara cirúrgica por todas as pessoas (colocada adequadamente e em
permanência);
• Utilização do equipamento de proteção individual (EPI), adequado a cada
situação, de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde;
• Cumprimento de medidas de etiqueta respiratória e evicção de contatos;
• Lavagem ou desinfeção das mãos (com água e sabão ou com solução
antisséptica de base alcoólica - SABA);
• Estrita evicção dos aglomerados de pessoas (de acordo com a legislação em
vigor).
4.2 Deve ser assegurada a correta formação e informação aos estudantes sobre as medidas de
segurança, prevenção e controlo da infeção, a adotar no contexto de estágios em unidades
de cuidados de saúde, informando os estudantes sobre os riscos associados à infeção pelo
vírus SARS-CoV-2, designadamente o risco de transmissão de vírus na comunidade, o
risco de transmitir o vírus aos utentes e o risco pessoal de infeção da doença.
5. Orientações gerais
5.1 Plano de Contingência: as instituições científicas e de ensino superior devem
proceder à atualização do plano de contingência, de acordo com a OT 006/2020 da
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Direção-Geral da Saúde (DGS), contemplando, entre outros, os
procedimentos a adotar perante um caso possível, provável ou confirmado de
COVID-19;
5.2 A todos os estudantes deve ser garantido o seguro escolar por forma a abranger as
atividades desenvolvidas no decurso dos estágios em estabelecimentos prestadores
de cuidados de saúde.
5.3 A instituição deve garantir que os estudantes têm acesso a EPI e promover a
formação adequada sobre a sua correta utilização.
5.4 Deverá ser assegurado, que os alunos/estagiários, não prestam cuidados ou entram
nas áreas dedicadas à COVID-19, devendo sempre ser consultado o PPCIRA local
para formação e análise de risco.
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Despacho n.º 253/2021

Considerando,
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, que veio alterar as medidas excecionais
e temporárias aprovadas no contexto da pandemia da doença COVID-19, na sequência da evolução positiva da
situação epidemiológica em Portugal e da elevada taxa de população com a vacinação completa;
A retoma, no ano letivo 2021/2022, das atividades letivas e não letivas, em regime presencial, que pressupõe o
regular funcionamento de todos os serviços e atividades de suporte;
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de 29 de setembro, que eliminou expressamente a
recomendação da adoção do regime de teletrabalho;
O levantamento progressivo das medidas que vêm sendo definidas desde março de 2020, com a retoma gradual
e faseada das atividades, transversal a todas as áreas e atividades;
Que tais circunstâncias evidenciam a necessidade de repor o normal funcionamento das atividades e serviços há
muito desejado, não descurando, contudo, a necessidade de haver um período de transição com vista à
(re)organização e (re)adaptação dos serviços;
Que, nos termos da legislação em vigor, compete ao empregador implementar, nos locais de trabalho, as medidas
técnicas e organizacionais que garantam a proteção dos trabalhadores;
Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 49.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra, são aprovadas as
seguintes orientações, a aplicar em todas as Unidades e Serviços da Universidade de Coimbra (UC) e, com as
necessárias adequações, aos Serviços de Ação Social:

I – Prestação e organização do trabalho
1- Em regra, o trabalho é prestado presencialmente nas instalações da Universidade de Coimbra.
2- Pode ser adotado o regime híbrido, através da definição de escalas rotativas que alternem entre o
regime presencial e o regime não presencial, tendo em consideração, em cada unidade, divisão ou serviço:
a) As características dos locais de trabalho;
b) A capacidade de resposta.

Página 1 de 3

Reitoria da Universidade de Coimbra
Paço das Escolas
3004-531 Coimbra

Tel. +351 239 859 810/20/40/90

Email: gbreitor@uc.pt
http://www.uc.pt/governo/reitoria

P200 | Im0522pt/en_09

3- As escalas rotativas são propostas pelo superior hierárquico imediato, de acordo com os critérios definidos
no número anterior, tendo em consideração o regime que melhor promova a eficácia e eficiência do
serviço, e, após a anuência do trabalhador, sujeitas a autorização dos/as Diretores/as das Unidades
Orgânicas, dos/as Diretores/as das Unidades de Extensão Cultura e Apoio à Formação, do Administrador
ou do Administrador Adjunto da UC, do Administrador dos SASUC e da Adjunta do Gabinete do Reitor,
consoante o caso.
4- As escalas rotativas devem assegurar a permanência diária em regime presencial de, pelo menos,
75% dos trabalhadores de cada unidade, divisão ou serviço, vigorando pelo prazo máximo de 6 meses,
após o qual devem ser reavaliadas.
5- O regime de teletrabalho é autorizado, nos termos da lei1, aos trabalhadores com condições de
imunossupressão que careçam de administração de uma dose adicional da vacina contra a COVID-19,
desde que desempenhem funções compatíveis com o regime de teletrabalho. Para o efeito, deve ser
apresentada, pelo trabalhador, declaração médica que ateste a condição de saúde que justifica a sua
especial proteção, emitida por médico da especialidade conexa aos fundamentos clínicos, com data e
assinatura legível.
6- Nas situações previstas no número anterior em que as funções não sejam compatíveis com o teletrabalho,
o trabalhador tem direito à justificação das faltas nos termos da lei.1
7- Nas restantes situações os pedidos de teletrabalho são submetidos a decisão do Reitor sendo, em caso de
decisão favorável, celebrado contrato para prestação subordinada de teletrabalho, em cumprimento do
regime estabelecido nos artigos 165.º e seguintes do Código do Trabalho, pelo prazo de 6 meses,
eventualmente renovável.
8- A prestação de trabalho suplementar, verificados os respetivos pressupostos, só pode ser autorizada a
trabalhadores que se encontrem em regime de trabalho presencial ou híbrido nos dias em que a prestação
de trabalho ocorra presencialmente.

II – Registo Biométrico
1- O registo biométrico deve ser efetuado obrigatoriamente de forma presencial nas unidades de
marcação de ponto instaladas no serviço onde o trabalhador desempenha funções.

Atualmente, de acordo com a previsão do artigo 25.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual, conferida pelo Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro.
1
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2- O registo biométrico remoto apenas pode ser utilizado por: a) dirigentes ou equiparados; b) trabalhadores
com isenção de horário; c) trabalhadores em teletrabalho; d) trabalhadores em regime híbrido, nos dias
em que, de acordo com a escala do serviço, não se encontrem a trabalhar presencialmente.

III – Medidas de proteção dos trabalhadores
1- É obrigatório o uso de máscara nos espaços comuns no interior dos edifícios da UC.
2- É recomendado o uso de máscara nos locais de trabalho sempre que não seja possível o assegurar o
distanciamento físico e/ou não existam barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre
postos de trabalho.
O uso de máscara é, em todo o caso, obrigatório para os trabalhadores que não apresentem
voluntariamente, perante o respetivo superior hierárquico, o certificado de vacinação.
3- As Unidades e Serviços devem manter a disponibilização de álcool gel na entrada e no interior dos edifícios.

IV – Disposições finais
1- O presente despacho entra em vigor a 15 de novembro de 2021.
2- São revogados os despachos reitorais n.º 14/2021 e 23/2021.

Universidade de Coimbra, 5 de novembro de 2021

O Reitor,
Assinado por: AMÍLCAR CELTA FALCÃO RAMOS
FERREIRA
Num. de Identificação: 06559182
Data: 2021.11.06 11:59:45+00'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.

Atributos certificados: Reitor - Universidade de
Coimbra.

Amílcar Falcão
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Despacho n.º 256/2021
Considerando,
O levantamento progressivo das medidas que vêm sendo definidas desde março de 2020, com a retoma gradual
e faseada das atividades, transversal a todas as áreas e atividades;
A retoma, no ano letivo 2021/2022, das atividades letivas e não letivas, em regime presencial;
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, que veio alterar as medidas excecionais e
temporárias aprovadas no contexto da pandemia da doença COVID-19, na sequência da evolução positiva da
situação epidemiológica em Portugal e da elevada taxa da população com a vacinação completa;
As determinações do Despacho Reitoral n.º 81/2021, de 12 de abril, relativamente ao levantamento das medidas
de confinamento a partir de 19 de abril e, consequentemente, a retoma das atividades presenciais, sem prejuízo
de eventuais alterações que pudessem vir a ser adotadas em função da evolução da situação pandémica;
Que estão reunidas as condições para a retoma das atividades presenciais, em segurança e respeito pelas regras
e orientações de saúde pública vigentes, com adequação das regras de lotação quando tal se afigure necessário,
mantendo a utilização obrigatória de máscara nos espaços interiores, bem como a higienização regular dos
espaços, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e a adequação do distanciamento físico, conforme
determinado, designadamente, pelas orientações específicas da DGS.
Ao abrigo das alíneas e), i) e j) do n.º 1 do artigo 49.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra, são aprovadas
as recomendações gerais para as atividades letivas e não letivas na Universidade de Coimbra (UC) com a presença
de estudantes nos espaços da Universidade.
I. ATIVIDADE LETIVA
1. LECIONAÇÃO
a) No ano letivo 2021/2022, as atividades letivas decorrem em regime presencial, sem prejuízo da adoção das
medidas necessárias à proteção da saúde e bem-estar de toda a comunidade académica.
Quando se verifique a existência de turmas com elevado número de estudantes e na falta de capacidade logística
da UO, podem ser disponibilizados locais alternativos, que assegurem o distanciamento e higienização, para a
realização de atividades presenciais.
b) Salvaguarda-se, porém, o regime excecional de proteção de pessoas com condições de imunossupressão que
careçam de administração de uma dose adicional da vacina contra a COVID-19, nos termos previstos no artigo
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25.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Nestes casos, mediante a
apresentação de declaração médica, pode ser justificada a falta às aulas que não possam decorrer em regime
remoto.
O requerimento de justificação deve ser dirigido ao Diretor da Unidade Orgânica (UO) ou do Departamento e
acompanhado da declaração médica que ateste a condição de saúde que justifica a especial proteção, emitida,
com data e assinatura legível, por médico da especialidade conexa aos fundamentos clínicos.
c) Em situações excecionais e transitórias, identificadas no Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação COVID19”, pode ser adotado um regime de aulas misto (presencial e não presencial).
d) As UOs divulgam junto dos estudantes as regras de segurança que constam do Plano de Prevenção e Protocolo
de Atuação COVID-19, designadamente quanto ao uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos, os
circuitos de entrada e saída, a adequação do distanciamento social com vista a evitar o ajuntamento de pessoas
no interior dos edifícios, bem como a importância da vacinação contra a COVID-19 para a proteção da saúde
pública, nos termos da Norma n.º 002/2021 da DGS;
e) As estruturas estudantis, em particular os Núcleos de Estudantes da AAC, são envolvidas nos planos de
sensibilização junto dos estudantes para a necessidade de cumprimento das regras de distanciamento, bem como
em ações de acolhimento e acompanhamento de outros estudantes, em particular os novos estudantes e os
estudantes que se encontrem deslocados;
f) Para estruturação do modelo de atividades letivas são observadas as medidas de prevenção e mitigação
previstas no Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação Covid-19, de 18 de setembro1, na sua redação de 1 de
outubro de 2021.
2. AVALIAÇÃO
As avaliações decorrem em regime presencial incluindo para os estudantes em condições de imunossupressão
que careçam de administração de uma dose adicional da vacina contra a COVID-19, nos termos previstos no
artigo 25.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aos quais devem ser asseguradas as condições
para a realização da prova em segurança.

Cfr. ponto 8.2 (pp. 8-10) do Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação Covid-19, de 18 de setembro (atualizado a 1 de
outubro de 2021) disponível em https://www.uc.pt/covid19/documentos/Plano_Prevencao_COVID19_191020.pdf.
1
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Em situações de doença, designadamente por Covid-19, isolamento profilático ou quarentena, o estudante tem
direito a requerer exame, na época especial, às unidades curriculares a que tenha faltado, nos termos e
verificados os requisitos previstos no artigo 193.º do Regulamento Académico (RAUC).

3. PROVAS PÚBLICAS DE DOUTORAMENTO, DE AGREGAÇÃO E DE HABILITAÇÃO
A - É permitida a presença física de público nas provas públicas devendo, porém, ser respeitadas, quer pelos
participantes quer pelo público, todas as determinações da DGS referentes a lotação e distanciamento físico
adequado, bem como o cumprimento das regras de segurança sanitária (designadamente, uso obrigatório de
máscara) e de higienização.
B - A prestação de Provas Públicas de Doutoramento pressupõe a presença, na UC, do/a presidente do júri
e do/a candidato/a, podendo os/as vogais participar remotamente nos termos do n.º 6 do artigo 73.º do
Regulamento Académico da UC.
O mesmo regime se aplica à prestação de Provas Públicas de Agregação e de Habilitação.
C - No caso de Provas Públicas já agendadas, pode ser mantido, se necessário, um regime transitório, a
vigorar até dezembro de 2021, que possibilite:
a) a participação remota do candidato, em casos devidamente justificados, designadamente por razões de
doença, desde que autorizada pelo presidente do júri e existam condições técnicas para o efeito;
preferencialmente o/a candidato/a deve estar acompanhado/a por um/a dos/as vogais;
b) a remarcação da prova pública, em casos de doença, isolamento profilático ou quarentena, devidamente
comprovados por autoridade de saúde, mediante autorização do presidente do júri, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior;
c)

a participação remota do presidente do júri, em casos devidamente justificados, designadamente por
razões de doença; em alternativa, o presidente pode ser substituído nos termos previstos no n.º 6 do
artigo 71.º RAUC.
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II. Atividades de investigação
As atividades de investigação devem continuar a ser realizadas em respeito pelas regras e orientações gerais,
por forma a evitar o risco de contágio, garantindo as condições de segurança previstas no Plano de Prevenção e
Protocolo de Atuação COVID-19 da UC, bem como demais normas emitidas pela DGS.

III. Demais atividades e eventos
Mantém-se a possibilidade de realização de eventos em regime presencial, designadamente, científicos,
corporativos, culturais e desportivos, assim como circuitos turísticos, museus e utilização de infraestruturas
culturais e desportivas, de acordo com as normas e orientações gerais em vigor, nomeadamente quanto à sua
lotação, devendo os seus organizadores garantir as condições de segurança previstas no Plano de Prevenção e
Protocolo de Atuação da UC e demais orientações emitidas pela DGS.
As cantinas, refeitórios e unidades alimentares dos SASUC, nos termos do disposto nas normas aplicáveis
relativas ao

levantamento

das restrições quanto

à lotação

dos espaços de

restauração,

adequam

convenientemente a sua lotação máxima, considerando que, no contexto académico em apreço, deve ser
especialmente ponderada a situação de retirada de máscara em espaços interiores, que, como é do conhecimento
geral, constitui um risco acrescido que merece ser devidamente acautelado.
É ainda permitido o funcionamento do serviço em esplanadas abertas, sem limite máximo de utilizadores,
conforme definido por lei.
IV. Funcionamento dos serviços
Em toda a atividade realizada deve privilegiar-se o atendimento presencial.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, deverá privilegiar-se a utilização de meios eletrónicos de
comunicação e da assinatura digital na formalização, validação de documentos e tomada de decisão.
V. Programa de testagem COVID-19
O Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, mantém a possibilidade de realização de testes de diagnóstico,
nomeadamente aos trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, ensino e formação
profissional e das instituições de ensino superior.
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Neste contexto, em face da adoção do regime presencial no ensino superior e da adesão da UC ao Programa de
Testagem CVP – Ensino Superior, mantém-se a realização voluntária de rastreios periódicos, através do
Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra (LACUC), procedendo à realização de testes rápidos
de antigénio para pesquisa de SARS-CoV-2 (TRAg) de forma gratuita a toda a comunidade académica.
Nestes termos, serão convocados pelo LACUC, através de inquérito a remeter via email (LimeSurvey), com vista
ao agendamento de dia e hora para a realização da colheita, a efetuar no Laboratório de Análises Clínicas da UC,
e nos três polos existentes, à semelhança do ocorrido no ano letivo transato.
VI. Disposições finais
Compete ao Dirigente máximo de cada Unidade ou Serviço, concretamente, aos Diretores das Unidades Orgânicas
e das Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação, bem como aos Administradores da UC e dos SASUC,
e ao Chefe de Gabinete do Reitor, a adoção, em coordenação com a equipa Reitoral, das medidas adequadas a
assegurar o cumprimento do presente Despacho.
Cada UO deve definir um plano que permita a identificação das situações de risco de abandono e manifestas
dificuldades escolares, em diversos domínios, por parte dos estudantes, de modo a direcionar prioritariamente
para essas situações uma resposta adequada, em articulação com a Reitoria e as estruturas estudantis, de
acompanhamento e suporte social, psicológico e académico.
É revogado o despacho n.º 81/2021, de 12 de abril.
O presente Despacho produz efeitos na data da sua assinatura, podendo ser revisto em função da evolução da
situação epidemiológica, bem como das medidas que vierem a ser aprovadas pelo Governo.
Coimbra, 10 de novembro de 2021
O Reitor

Assinado por: Amílcar Celta Falcão Ramos
Ferreira
Num. de Identificação: 06559182
Data: 2021.11.10 19:51:57+00'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.

Atributos certificados: Reitor - Universidade de
Coimbra.
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