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1. NOTA INTRODUTÓRIA

O contexto em que se iniciam as atividades letivas e não letivas nas instituições 

de ensino superior no ano letivo 21/22 é diferente do verificado no ano letivo tran-

sato. 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 pan-

demia 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 Portu-

gal e no estrangeiro durante os períodos da pandemia confirmaram o impacto 

negativo do isolamento determinado pela realização de atividades letivas a dis-

tância, especialmente na saúde mental dos estudantes e sintomas de ansiedade.

Neste contexto, perante os dados relativos à pandemia em Portugal, nomeada-

mente a evolução do processo de vacinação em geral e na faixa etária mais pre-

sente nas instituições de ensino superior, bem como o contexto global de restri-

ções aplicáveis às diversas atividades educativas, sociais e económicas, a DGES e 

a DGS formularam várias orientações a aplicar 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. 
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2. ESTRATÉGIA PARA MITIGAÇÃO E CONTENÇÃO

A atual situação de crise pandémica mostrou bem a importância que têm as me- 

didas não medicamentosas – chamadas por isso de estratégias de mitigação nas 

comunidades – na prevenção deste tipo de situações. Estas são as medidas que 

mais prontamente podem estar disponíveis para controlar a sua evolução nas 

comunidades em qualquer fase da crise e são essas as medidas que temos vindo 

a implementar na Universidade Lusófona desde o início desta crise pandémica e 

que iremos continuar a implementar no ano letivo de 2021/2022 de acordo com 

as indicações da DGES e da DGS.

Medidas para um início de ano letivo em segurança

O cumprimento das medidas agora definidas pela DGES e pela DGS têm como 

principais objetivos:

Prevenir a transmissão de doenças e, em especial, a proteger:

 – A nossa força de trabalho e infraestrutura crítica, estudantes, docentes, funcio- 

nários, investigadores e demais colaboradores;

 – As suas famílias;

 – Indivíduos com risco aumentado de doença grave, incluindo idosos e pessoas 

de qualquer idade com doença subjacente ou sintomas em atividade.

Princípios Orientadores

A implementação das medidas desenhadas para a comunidade Lusófona:

 – pretende minimizar as alterações na vida diária de toda a comunidade asse-

gurando ao máximo a manutenção das rotinas e das atividades regulares;

 – enfatiza a responsabilidade de cada indivíduo na comunidade colocando o 

enfoque na implementação das ações recomendadas ao nível pessoal;

 – procura manter as atividades da comunidade minimizando o risco previsível.
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3. PROCEDIMENTOS GERAIS

a. Rastreio / apresentação de teste ou certificado digital  

A DGES e a DGS não definiram qualquer obrigação de rastreio para estudan-

tes, docentes e colaboradores das instituições de ensino superior. Desta forma 

a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias não irá, salvo novas in-

dicações da tutela, realizar rastreios, ou exigir testes com resultado negativo ou 

certificado digital de vacinação.

Recomendamos a todos, e seguindo as recomendações das autoridades de saú-

de, que se protejam e protejam os outros nomeadamente através da vacinação. 

A Universidade irá, no entanto, disponibilizar um espaço isolado para que todos/

as os que  tiverem na sua posse um autoteste e o queiram realizar o possam  co-

modamente fazer. 

b. Antes de se dirigir ao campus

Proteja a sua saúde acima de tudo

 – Não saia de casa sem medir a sua temperatura corporal e, no caso de esta ser 

elevada, não saia e contacte o SNS24 (808 24 24 24);

 – Não se dirija ao campus nem venha às aulas, se se sente doente, ou se tem 

alguma suspeita de doença;

 – Use Máscara nos seus movimentos dentro do campus onde o seu uso é obri-

gatório;

 – Mantenha uma distância física de segurança, mesmo em espaços abertos 

(nunca inferior a 1m)

 – Mantenha uma Boa Etiqueta Respiratória, não respirando ou falando para cima 

de outros;

 – Em caso de espirro ou tosse, cubra a boca com o braço ou com um lenço;

 – Lave as suas mãos com frequência – com detergente - por 20 segundos pelo 

menos;

 – Mantenha uma permanente higiene das mãos em especial, mantendo-as afas-

tadas da boca, nariz e olhos;
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 – Não partilhe nada do que é seu, nada do seu uso pessoal, com os outros sem 

que o haja desinfetado previamente.

Mantenha-se saudável – PROTEJA A SUA SAÚDE

c. Acesso ao Campus

O acesso ao campus deve ser feito com o máximo respeito pelas orientações da 

DGS sobre o distanciamento físico e proteção de grupos de risco.

Recomendando-se que, e de acordo com as indicações da DGES e da DGS:

 – É obrigatório o uso de máscara por todos os que frequentam o campus, seja 

em espaços fechados, seja em espaços abertos, sempre que se encontre em 

grupo. (lembre-se que o uso de máscara não o protege a si, mas aos outros, 

pelo que todos têm de usar máscara para uma proteção global);

 – Devem ser cumpridas as regras de etiqueta respiratória;

 – Devem ser cumpridas todas as regras de utilização de acesso e circulação às 

salas de aula, laboratórios, serviços e edifícios;

 – Devem ser cumpridas as regras de circulação, quer de acesso aos edifícios, 

quer de circulação dentro dos espaços (seguindo a sinalização que se encontra 

nas portas e no chão);

 – Devem ser respeitadas as regras de distanciamento físico evitando os agrupa- 

mentos;

 – Não é permitida a permanência nos corredores dos edifícios, ou em qualquer 

espaço interior da universidade fora dos horários das aulas. Os estudantes de- 

vem, sempre que possível, aguardar nos espaços exteriores pela chegada do 

professor; 

 – Devem ser cumpridas todas as regras de utilização de acesso e circulação às 

salas de aula, laboratórios, serviços e edifícios.

 – Todos devem desinfetar as mãos regularmente recorrendo para tal aos dispo- 

sitivos disponibilizados;

 – Deve ser privilegiada a utilização dos serviços online da universidade e o con- 

tacto por email ou por telefone;
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d. Normas gerais de convivialidade e comportamento dentro do campus

Proteja a sua comunidade (na universidade e em sua casa)

 – Dentro do campus da Universidade respeite todas as orientações e use máscara;

 – Se tem alguma dúvida (de saúde, de caracter psicossocial ou outra), utilize os 

contatos dos serviços que a Universidade lhe disponibiliza (ver neste docu-

mento);

 – Se se dirige aos Serviços Administrativos, observe as regras de conduta reco- 

mendadas;

 – Se se dirige às aulas, observe as regras de conduta recomendadas.

Proteja-se a si e aos seus (na universidade e em sua casa)

A presença em espaços do campus requer:

 – Que cada docente e estudante desinfete as suas mãos à entrada, e antes de 

ocupar o seu lugar numa sala;

 – Que o docente esteja equipado com viseira ou máscara;

 – Que os estudantes estejam equipados com máscara e, se recomendável, com 

luvas (laboratórios específicos);

 – A bata é essencial na aula laboratorial – não será permitido o acesso ao labora- 

tório a estudantes sem bata;

 – Nos períodos entre as aulas mantenha a distância física recomendada e evite 

aglomerações;

A Universidade:

 – Assegura a limpeza e desinfeção regular e frequente de todas as áreas  

utilizadas pelos estudantes, docentes e funcionários;

 – Proporciona o acesso a desinfetante de mãos nas zonas de aula e acessos in- 

teriores (máscaras estão disponíveis em pontos específicos de recolha para 

quem não tenha trazido a sua própria máscara);

 – Recomenda ativamente uma política de “não partilha” para todos os objetos 

pessoais (canetas por exemplo) que não hajam sido previamente desinfetados;
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 – Recomenda ativamente a observação do distanciamento recomendado, o 

cumprimento das regras de “etiqueta respiratória” e, claro, a lavagem frequen-

te das mãos.

e. Circulação nos espaços do campus

A circulação nos espaços do campus, principalmente na entrada e saída de edifí-

cios e no que concerne ao acesso às salas de aulas e serviços, deve seguir um con-

junto de regras que diminuam o cruzamento ou aglomeração de pessoas. Logo:

i. Acesso aos edifícios e salas de aula

A entrada e saída dos edifícios, que têm vários pisos, deve ser feita num único 

sentido e deve respeitar a sinalética existe no espaço. 

ii. Acesso aos serviços administrativos e académicos

O acesso a estes espaços também deve ser feito de acordo com a sinalética colo-

cada para o efeito e recomenda-se a utilização dos meios eletrónicos (secretaria 

virtual (netp@), e-mail e telefone).

No acesso aos serviços, para além do uso de máscara é obrigatória a higienização 

das mãos e o cumprimento da etiqueta respitatória. 

iii. Acesso aos bares e marmita

 – O acesso aos espaços de aquecimento de comida dever ser condicionado e  

limitado a um máximo que permita o distanciamento físico de 2 metros entre 

utilizadores;

 – Foi reduzido o número de lugares sentados por forma a assegurar o distancia- 

mento físico nos bares e Marmita;

 – O consumo dos bens alimentares pode ser feito no interior destes espaços 

desde que sejam cumpridas as regras definidas pela DGS para o setor, e man-

tendo o distanciamento físico;

 – Os bares devem cumprir todas as regras definidas para o setor.

https://secure.grupolusofona.pt/ulht/secretaria_virtual/page
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4. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

a. Utilização de Espaços

i.  Salas de aula comuns

 – Todas as salas foram munidas no seu interior, ou nos acessos, com gel desinfe-

tante para utilização por parte dos estudantes e docentes. Todos os estudan-

tes e docentes devem desinfetar as mãos antes e depois de saírem das salas;

 – É obrigatório o uso de máscara no interior dos edifícios e nas salas de aulas;

 – Não podem ser mudadas as disposições das salas de aula, nomeadamente 

a localização das cadeiras e mesas, sendo proibida a deslocação de material 

entre salas.

ii. Laboratórios específicos

 – É obrigatório o uso de EPI (luvas de proteção, máscara descartável e óculos de 

proteção) por todos os utilizadores dos laboratórios;

 – Em laboratórios que disponham de equipamentos manuseados por diversas 

pessoas, caso de audiovisuais e similares, pela dificuldade de desinfetar os 

mesmos, é obrigatório o uso de luvas de proteção que devem ser depositadas 

nas zonas de “sujos” assinaladas.

iii. Espaços de refeição “marmita”

 – É permitido o uso dos espaços de refeição desde que sejam cumpridas todas 

as regras definidas pela DGS, nomeadamente:

 – Manutenção do distanciamento físico;

 – Aconselham-se as refeições simples e frias e o seu consumo no exterior 

sempre que o mesmo seja possível;

 – Refeições trazidas de casa são permitidas, mas o uso de microondas é desa-

conselhado, devendo, em caso de utilização dos mesmos, desinfetar previa-

mente as portas e demais utensílios dos mesmos;

 – Aconselha-se o uso de utensílios e recipientes do próprio e a não partilha de 

quaisquer alimentos, utensílios e recipientes.
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 – Caso tenha de utilizar o espaço para tomar a refeição deverá cumprir as re-

gras definidas pela DGS, nomeadamente o distanciamento físico de 2m, as 

regras de etiqueta respiratória e o uso de máscara;

É garantida a higienização/desinfeção regular após cada período de utilização.

iv. Bares

 – No período de refeições podem ser servidas e tomadas refeições no interior 

desde que sejam cumpridas as regras definidas para o setor, estando autoriza-

do o transporte de comida para o exterior;

 – Ao tomar refeições no exterior devem ser garantidas as normas de distancia-

mento físico;

É garantida a higienização/ desinfeção regular após cada período de utilização.

v. Biblioteca

 – Todos os que se dirigirem à biblioteca devem cumprir as regras de distancia-

mento e de higienização, tais como o uso de máscara, desinfeção das mãos na 

entrada e cumprimento das regras de etiqueta respiratória;

 – Só podem ser utilizados os espaços e lugares devidamente assinalados;

 – Não é permitida a entrada ou permanência de grupos dentro da biblioteca;

 – A reserva e pedido de livros deverá ser, preferencialmente, realizada por email 

e os mesmos só devem ser levantados após a receção da confirmação pela 

biblioteca da data de disponibilização dos mesmos;

 – A devolução dos mesmos deve realizar-se dentro das datas previstas pela bi-

blioteca;

 – Os livros, quando devolvidos, devem repousar numa estante do backoffice, 

que lhes será dedicada, durante um período de 2 dias, tendo em conta que, 

segundo os estudos sobre o assunto difundidos pelo SNS, o vírus pode per-

manecer nos objetos durante aproximadamente 7-9 horas, dependendo das 

condições climáticas;

É garantida a higienização/desinfeção regular após cada período de utilização do 

espaço.
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vi. Salas de estudo

 – Todos os utilizadores das salas de estudo devem cumprir as regras de distan-

ciamento e de higienização, tais como o uso de máscara, desinfeção das mãos 

na entrada e cumprimento das regras de etiqueta respiratória;

 – Só podem ser utilizados os espaços e lugares devidamente assinalados;

 – Não é permitida a entrada ou permanência de grupos (mais de 5 pessoas) den-

tro das salas de estudo;

 – Não é permitido comer dentro das salas de estudo.

vii. Edifícios em geral

 – É garantida a desinfeção regular de puxadores de portas, interruptores de ilu-

minação, comandos dos projetores e ar-condicionado, tampos de mesas e ca-

deiras;

 – É garantida a desinfeção regular de corrimãos e guardas metálicas interiores e 

exteriores;

 – Foram instalados em locais estratégicos (hall e corredores) doseadores de gel 

desinfetante que podem e devem ser utilizados copiosamente. Num esfor-

ço colaborativo interno, a Universidade está a assegurar a produção do seu 

próprio gel desinfetante em laboratórios próprios da Escola de Ciências e  

Tecnologias da Saúde.

viii. Instalações sanitárias

 – Deve ser cumprido o distanciamento físico entre pessoas na entrada e saída 

das instalações sanitárias bem como a lotação do espaço;

 – As mãos devem ser abundantemente lavadas (20 a 30 segundos) com água e 

sabão no início e fim da utilização;

 – As torneiras e as maçanetas das portas devem ser manuseadas utilizando pa-

pel, que se descarta em recipiente próprio;

 – É garantida a intensificação da higienização/ desinfeção destes e de todos os 

espaços da universidade com produtos recomendados pela ACT.

É da responsabilidade dos utilizadores o dever cívico de cumprir todas as regras;
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b. Utilização dos Serviços

i. Serviços de atendimento

 – Nos serviços (secretaria, tesouraria, secretaria- dos, SASE, PUI), o atendimento    

deve ser efetuado com a devida distância sendo obrigatório o uso de máscara 

ou viseira;

 – O número limite de pessoas em atendimento está afixado à entrada de cada 

serviço;

 – É obrigatório o cumprimento das normas de acesso (Cf. 3e ii [pg.9])

ii. Aprovisionamento e gestão de viaturas 

APROVISIONAMENTO

 – A requisição de material deverá ser realizada unicamente via email ou telefone, 

de forma a evitar/impedir a deslocação de pessoas ao local, sendo a entre-

ga dos materiais/consumíveis levantados pelos próprios após confirmação via 

email/telefone de que estão disponíveis e indicação da data e hora, sendo este 

levantamento realizado à porta do aprovisionamento. Em alternativa, e se as-

sim indicado pelo economato, o material poderá ser entregue no local em data 

e hora definidos;

 – Foram colocados meios de desinfeção no economato de forma a ser possível 

desinfetar materiais ou consumíveis rececionados.

TRANSPORTE DE ESTUDANTES

 – A realização de visitas de estudo e saídas de campo deve ser programada com, 

pelo menos, um mês de antecedência. A requisição de viaturas para desloca-

ções, ou o seu aluguer, obedece às normas da DGS para o setor dos transportes;

 – Utilização obrigatória de máscara (descartável) durante a viagem (uma por ida 

e regresso);

 – No fim da utilização é efetuada uma limpeza/desinfeção dos meios de trans-

porte pelos serviços de limpeza cumprindo as normas de segurança.
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iii. Serviços de laboratório e armazéns audiovisuais

 – Os funcionários deverão evitar ao máximo o contacto com terceiros;

 – Definição de equipas com o menor número possível de funcionários, permitin-

do o cumprimento do distanciamento físico;

 – Obrigatoriedade de desinfeção de todo o equipamento antes e depois de 

cada requisição;

 – Obrigatoriedade de utilização de equipamento de proteção (máscara ou visei-

ra e luvas onde recomendado).

5. PROCEDIMENTOS ACADÉMICOS

a. Realização de Exames

 – As Unidades Orgânicas / Direções de Curso são responsáveis, de acordo com 

os regulamentos, pela definição dos calendários de exames. Para este fim, são 

privilegiadas as salas/anfiteatros que permitam respeitar as normas de distan-

ciamento físico. Cada sala poderá ser ocupada, para exames, apenas em 1/2 da  

sua lotação normal;

 – A preparação das salas disponibilizadas para cada exame é da competência do 

SAP e dos SHL que devem promover a sua desinfeção, limpeza e arejamento 

entre exames;

 – Os estudantes devem aguardar a entrada na sala de exame mantendo o dis- 

tanciamento físico;

 – O uso de máscara é obrigatório;

 – Os estudantes devem proceder à desinfeção das mãos antes e depois da en- 

trada na sala e manuseamento do exame e das folhas de teste;

 – É obrigatória a presença de um / ou mais docentes indigitados para a vigilância;

 – O estudante deve apresentar-se, para realização do exame, apenas com o ma- 

terial estritamente necessário para a realização do mesmo. Deve ter ainda em 

conta que não há partilha de material devendo levar, por exemplo, uma caneta 

de reforço;
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 – Recomenda-se uma quarentena dos testes por 48 horas antes da sua correção, 

e o uso de EPI durante o seu manuseamento;

 – Estes procedimentos deverão ser disponibilizados e divulgados aos estudan- 

tes e docentes pela Unidade Orgânica/Direção de Curso por forma a evitar 

ações que possam colocar em causa a saúde de todos.

b. Provas públicas de defesa (teses e dissertações) e apresentações orais de 

trabalhos

 – A realização de provas públicas deve ocorrer presencialmente garantindo-se a 

observância das normas de ocupação e uso do espaço;

 – Os intervenientes e o público devem utilizar em permanência máscara;

 – Deve proporcionar-se a transmissão da prova através de meio digital, com link 

dedicado e devidamente publicitado;

 – Sempre que um elemento, por impedimento decorrente da situação pandé-

mica, quer por atestado médico quer por impossibilidade de viajar, não possa 

comparecer presencialmente, poderá, nos termos definidos no regulamento 

pedagógico, participar remotamente na sessão, devendo ser desencadeados 

os procedimentos necessários para a efetiva participação desses elementos, 

nomeadamente:

 – Decisão de aceitação para a participação remota por parte da maioria dos 

membros do júri, sendo esta decisão devidamente registada em ata de júri 

prévia à realização da prova;

 – Marcação da sessão remota e divulgação da ligação;

 – Solicitação de sala equipada para o efeito, ou garantia de existência de condi-

ções técnicas para a participação remota.

c. Estudantes de grupos de risco e com infeção detetada

Estudantes que, por situação de impossibilidade decorrente da Pandemia, não 

possam frequentar as aulas, devem apresentar, nos termos regulamentares, ates-

tado médico junto do secretariado dos cursos (SATA) para aplicação do Estatuto 
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Especial, ao abrigo do definido no artigo 6.º do Regulamento Geral de Avaliação 

(RGA), pelo período abrangido pelo atestado, estando:

 – Justificadas as faltas dadas às aulas, não podendo a assiduidade ser considera-

da para efeitos de avaliação;

 – Obrigados à realização das provas de avaliação nos termos definidos na Ficha 

de Unidade Curricular;

 – Aos estudantes com justificação médica aplica-se norma especial de avalia-

ção (cf. n.º4 do artigo 6.º do Regulamento de Avaliação(RGA)), podendo ser:

 – Marcada prova para outra data;

 – Aplicação de forma distinta de avaliação (cf. n.º 5 do artigo 6.º do RGA), 

cumprindo os mesmos níveis de exigência e rigor (cf. n.º5 do artigo 7.º do 

RGA) o cumprimento dos objetivos definidos e a igualdade de tratamento 

dos estudantes (cf n.º3 do artigo 11.º do RGA);

 – Sempre que as aulas decorram a distância os estudantes estão obrigados à 

frequência das mesmas.

d. Organização de conferências e eventos

A organização de congressos, conferências e outros eventos que envolvam a co-

munidade académica e/ ou a comunidade devem respeitar todas as orientações 

da DGS, nomeadamente a orientação n.028/2020 de 28/05/2020 atualizada a 

05/08/2021, devendo ser comunicadas à DGPA- Gestão de Espaços, que deter-

minará a alocação e limitação dos espaços de acordo com as normas vigentes.

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
a. Procedimentos em caso de deteção de infeção

FORA DO CAMPUS

Todos os elementos que frequentam a universidade e apresentem sintomas, se-

jam diagnosticados ou tenham estado em contacto com alguém diagnostica-

do, além de seguir as normas da DGS, devem informar a universidade por email: 
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covid19@ulusofona.pt dos dias e dos locais em que frequentou o campus para 

que os serviços da universidade possam proceder em conformidade no que diz 

respeito à correta desinfeção dos espaços.

Procedimento interno em caso de conhecimento de um caso suspeito com 

COVID-19 Fora do Campus  

Em caso de deteção de infeção fora do Campus, o procedimento inicial, é:

 – Todos os elementos que frequentam a Universidade e apresentem sintomas, 

sejam diagnosticados ou tenham estado em contacto com alguém diagnos-

ticado, além de seguirem as normas da DGS, devem informar a universidade 

por email (covid19@ulusofona.pt) com identificação (nome, n.º, função, curso/

serviço), dos dias e dos locais em que frequentaram o campus para que os ser-

viços da Universidade possam proceder em conformidade no que diz respeito 

à correta desinfeção dos espaços;

 – Só após o resultado do teste, e se o mesmo positivo, se implementam as me-

didas definidas no plano, sob coordenação da Administração Adjunta.

 – Sempre que os serviços da Universidade sejam informados da existência de 

um caso suspeito devem informar para o email: covid19@ulusofona.pt que por 

sua vez informa a Administração Adjunta e contacta com o “possível caso”.

 – A Administração Adjunta tomará as respetivas decisões de acordo com as 

medi- das incluídas no plano de regresso da Universidade e as normas da DGS.

 – A/ o responsável pela gestão do email covid19@ulusofona.pt informa todos os 

envolvidos das medidas a tomar de acordo com a decisão da Administração 

Adjunta. Nestes procedimentos deve ser respeitado o direito à privacidade dos 

envolvidos por todos os que têm acesso à informação.

Todas as decisões relativas às medidas a aplicar são acompanhadas pela autori-

dade de saúde competente que, mediante avaliação do risco, define em concre-

to as medidas a adotar. 

mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
mailto:covid19%40ulusofona.pt%20?subject=
mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
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Serviços de intervenção:

SAP – Procedimentos gerais

DRH – Serviço de limpeza (desinfeção dos espaços)

DGPA – Gestão de espaços

Administração Adjunta – Definição de medidas

Direção de Comunicação – Gestão do contacto com todos os visados

Direções de serviço – No caso de colaboradores

Direção de U.O – No caso de estudantes e professores

Administração e Reitoria

DENTRO DO CAMPUS

Todos casos suspeitos devem ser encaminhados para uma área de isolamento 

pelos colaboradores designados e de acordo com os procedimentos definidos 

no Plano de Contingência e nas normas e orientações da DGS, nomeadamente:

 – O elemento da comunidade académica com sintomas deve permanecer no 

local onde se encontra, manter o distanciamento social e ligar o nº geral da 

universidade (21 751 5500) indicando o seu nome, o nº de contacto e o local 

onde se encontra;

 – O elemento designado pela Equipa dos Serviços de Autoproteção (SAP) ou 

outro elemento por ela delegado acompanha o elemento com sintomas à área 

de isolamento e presta a assistência necessária;

 – O elemento do SAP deve, antes de iniciar a assistência, tomar todas as precau- 

ções seguindo as normas das DGS no que se refere à utilização de EPI (máscara, 

viseira, luvas descartáveis, fato descartável) e manutenção do distanciamento;

 – O elemento do SAP, ao prestar a assistência deverá facultar-lhe uma máscara 

(se ainda não tiver) e acompanhá-lo à sala de isolamento mantendo sempre o 

distanciamento físico.

 – O caso suspeito deve usar máscara, se a sua condição clínica o permitir, que 

deve ser colocada pelo próprio e a mesma deve estar bem ajustada à face de 

forma a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face.  
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Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida – más-

cara complementada com um lenço de papel).

 – Sempre que a máscara estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por 

outra.

 – Só no interior da sala de isolamento, o caso suspeito de COVID-19 deve con- 

tactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24).

 – Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito, implementando uma 

das seguintes medidas:

 – Se não se tratar de um caso suspeito de COVID-19, define os procedimentos 

adequados à situação clínica do membro da comunidade académica;

 – Tratando-se, de facto, de um caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 validará 

a suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:

 – Caso Suspeito não validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 de- 

fine os procedimentos habituais e adequados à situação clínica. O ele-

mento da comunidade académica informa “o responsável do SAP” da não 

validação e este último deverá informar a administração adjunta ou ele-

mento por esta designado para os devidos efeitos;

 – Caso Suspeito Validado: a DGS ativa os procedimentos necessários junto 

de todas as entidades responsáveis, iniciando-se a investiga ção epide-

miológica e a gestão de contactos. O elemento da comunidade acadé-

mica informa a “o responsável do SAP” da validação e este último deverá 

informar a administração adjunta ou elemento por esta designado e en-

viar mensagem para o email: covid19@ulusofona.pt, com a informação 

relativa ao caso identificado.

b. Medidas a tomar em caso de deteção de casos positivos

No caso de deteção de um caso positivo a Universidade cumprirá as determina-

ções das autoridades de saúde competentes, nomeadamente as indicações da 

DGS e a avaliação do risco associado pela saúde 24 e delegação de saúde, que 

definirão as medidas a assumir em cada caso.

mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
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No entanto, todos os espaços em que os estudantes com caso positivo à CO-

VID-19 estiveram são devidamente higienizados, de acordo com o definido neste 

Plano de Regresso.

As medidas definidas pela saúde 24 e delegação de saúde são comunicadas a to-

dos os intervenientes considerados como contacto de risco pelos meios oficiais e 

seguindo o protocolo definido no plano de regresso.

Compete a cada indivíduo a responsabilidade de comunicação às autoridades de 

saúde e o seguimento das normas instituídas quando houve contacto com um 

caso positivo.

Sempre que for recomendado, ou definido pela autoridade de saúde isolamento 

profilático ou outra medida, deve ser enviado por email para covid19@ulusofona.pt 

com essa informação (Cf. 6a).

c. Medidas de proteção

REGRAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA, COLOCAÇÃO DE MÁSCARA, LAVAGEM 

CORRETA DAS MÃOS

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 (< 2 metros).

É um dever das instituições e de todos os que a frequentam, assegurar e sensi-

bilizar para o cumprimento das regras, da lavagem correta das mãos, da etiqueta 

respiratória, assim como as outras medidas de higiene pessoal e ambiental como 

o uso de EPI.

 – É obrigatório o uso de máscaras, certificadas pela entidade competente, de 

acordo com as instruções da DGS, protegendo completamente o nariz e a boca 

(ver exemplo abaixo sobre o uso correto da máscara);

mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
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 – Serão disponibilizadas máscaras pela Universidade e entregues aos membros 

da Comunidade Académica e quem se apresentar sem a devida proteção à 

entrada dos edifícios da Universidade;

 – Ninguém pode permanecer nos Campus, dentro ou fora das salas, sem más-

cara, no mínimo descartáveis (também ditas cirúrgicas);

Lembramos que as máscaras comunitárias ou cirúrgicas não protegem o uti-

lizador, mas sim os outros, pelo que todos obrigatoriamente terão que usar a 

sua, para evitar contaminações, mesmo mantendo o distanciamento social e a 

lavagem frequente das mãos.

Recomenda-se que a máscara seja substituida a cada 4 horas ou quando se 

apresente húmida.

Para trabalhar em espaços com distanciamento físico assegurado pode usar ape-

nas uma máscara comunitária;

Antes das refeições, e após a lavagem cuidadosa das mãos com sabão líquido, 

a máscara deve ser retirada de acordo com as normas preconizadas e voltada a 

colocar, depois da refeição, novamente após a lavagem adequada das mãos.
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LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS
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ETIQUETA RESPIRATÓRIA

 – Ao tossir ou espirrar não use as mãos. Elas são um dos principais veículos de 

transmissão de doenças;

 – Use um lenço de papel ou o antebraço. De seguida deite o lenço ao lixo:

 – Lave sempre as mãos a seguir a tossir ou espirrar.
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USO CORRETO DE MÁSCARA
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d. Regras de trabalho para docentes, colaboradores e investigadores

Todos os elementos que frequentam a instituição devem efetuar a automoni-

torização diária de sinais e sintomas e abster-se de se deslocar à instituição se 

surgir sintomatologia compatível com COVID-19. Nestes casos deve ser contac-

tado o SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com as normas e 

orientações da DGS. Devem ainda, quando identificados como casos suspeitos 

ou confirmados, informar a Instituição relativamente à situação através do telefo-

ne (21 751 55 00) e/ou por email: covid19@ulusofona.pt.

O uso de EPI é obrigatório dentro do campus

i. Regras de trabalho para docentes, colaboradores e investigadores

 – Compete à Direção das Unidades Orgânicas e aos Diretores de Serviços, a de-

cisão sobre a ocupação dos espaços, de acordo com as Normas, bem como a 

definição dos colaboradores necessários ao bom funcionamento dos serviços 

e a criação de sistemas de rotatividade e/ ou flexibilidade de horários (com 

foco nos colaboradores que usam transportes públicos) com o objetivo de:

 – Diminuir os riscos de contágio, quer entre colaboradores, quer na comuni-

dade.

 – Em caso de deteção de um caso os serviços não tenham de encerrar por 

falta de colaboradores;

 – A distância entre pessoas no mesmo espaço deve ser sempre respeitada e no 

caso dos postos de trabalho frente a frente devem ser colocados acrílicos se-

paradores para garantir o distanciamento/ proteção;

 – Caso exista necessidade de apoio relativamente à disposição dos postos de 

trabalho e respetivas possibilidades de ocupação, deverão as Direções de Uni-

dade Orgânica e de Serviços solicitar apoio à Direção de Recursos Humanos 

que deverá seguir as definições da ACT e da DGS;

 – Deve ser também privilegiado o arejamento natural dos espaços com a reno-

vação frequente do ar em todos os recintos fechados (no mínimo 2 a 4 vezes 

ao dia), em articulação com as normas e orientações da DGS aplicáveis. Pode 

mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
mailto:info@ulusofona.pt
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também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e 

manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a 

renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos 

próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja 

disponível pedir apoio aos serviços de infraestruturas facility@ulusofona.pt);

 – Para a realização de reuniões devem continuar a ser privilegiados os meios di-

gitais sempre que possível. Caso não seja possível só poderão ser realizadas no 

cumprimento das regras aqui estabelecidas;

 – Não devem ser partilhados quaisquer instrumentos e equipamentos de traba-

lho, como telefone, canetas, furadores, agrafadores, fotocopiadora, teclados, 

ratos sem primeiro os higienizar;

 – Aconselha-se a desinfeção das mãos no início e fim de cada dia de trabalho, à 

chegada ou saída do espaço de trabalho, após contacto com outras pessoas e 

após utilização de equipamentos de uso partilhado (por exemplo, fotocopia-

doras, telefones, computadores ou outros equipamentos ou utensílios);

 – Aconselha-se o princípio da “clean desk”, no final de cada dia de trabalho, para 

facilitar a higienização;

 – Os equipamentos de uso coletivo são higienizados  com regularidade, confor-

me definido em e) Rgras  de limpeza e desinfeção dos espaços (pg. 27).

ii. Atendimento ao público

 – É obrigatório o uso de máscaras comunitárias e viseiras de acrílico, mantendo o 

distanciamento físico e apenas o uso de máscaras, em espaços com proteção 

frontal em acrílico;

 – No ato de atendimento o colaborador deve verificar se a pessoa usa máscara e 

desinfetou as mãos. Cada pessoa atendida deve utilizar o desinfetante dispo-

nível para desinfetar as mãos antes e após o atendimento;

 – Após o atendimento de cada pessoa, e sempre que exista manuseamento 

de documentos, deve desinfetar as mãos com o desinfetante disponível. A 

viseira de acrílico deve ser desinfetada com spray adequado, bem como as  

superfícies em que é feito o atendimento;

mailto:facility%40ulusofona.pt?subject=


27

/ /

 – Em cima de cada mesa de atendimento, e em todos os locais considerados pri-

mordiais, deve estar à disposição um desinfetante para mãos e um rolo de papel;

 – Nos casos em que está recomendado o uso de luvas deve ser reforçada a ne-

cessidade de manter a adequada limpeza e higienização das mãos;

 – Os colaboradores devem praticar uma adequada etiqueta respiratória, segun-

do indicações da DGS;

 – Junto de cada posto de atendimento presencial deve estar um dispositivo para 

lixo, com saco plástico. No final do horário das atividades do posto de atendi-

mento, ou quando por outros motivos de força maior for necessário, devem ser 

devidamente fechados e recolhidos pelas equipas da limpeza.

iii. Refeições

É permitido o uso das copas e espaços de refeição desde que sejam cumpridas 

todas as regras definidas pela DGS, nomeadamente:

 – Calendarização do uso dos espaços refeição e copas, com desfasamento dos 

horários de refeição e uso de equipamentos que permitam a ocupação dos 

espaços com a manutenção do distanciamento físico;

 – Refeições trazidas de casa são permitidas, mas o uso de microondas é desa-

conselhado devendo, em caso de utilização dos mesmos, desinfetar previa-

mente as portas e demais utensílios. Este procedimento é aconselhado, tam-

bém,  para a utilização dos frigoríficos e máquinas de café;

 – Aconselham-se as refeições simples e frias e o seu consumo no posto de tra-

balho, sempre que o mesmo seja possível;

 – Aconselha-se o uso de utensílios e recipientes do próprio e a não partilha de 

quaisquer alimentos, utensílios e recipientes.

e. Regras de limpeza e desinfeção dos espaços

Foi incrementado por parte da universidade o reforço e a frequência da limpe-

za de todos os espaços, com especial atenção para os puxadores, interruptores,  

corrimãos, torneiras, instalações sanitárias e equipamenos de uso coletivo, como 

fotocopiadoras.
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A SUA
SEGURANÇA

É A NOSSA SEGURANÇA

Seguindo todas as regras definidas pela DGS, além da desinfeção individual a 

que cada membro da comunidade académica está obrigado e que constam des-

te documento, a universidade implementou os seguintes procedimentos de hi-

gienização e desinfeção dos espaços:

PRODUTOS (DE LIMPEZA) E PROCEDIMENTO

A limpeza dos equipamentos e áreas será realizada com os materiais aqui descritos:

 – Água e sabão ou outro detergente;

 – Um produto de limpeza;

 – Desinfetante próprio utilizado pela Universidade;

 – Desinfetante ou lixívia diluída (120 ml lixívia por cada 5 L de água);

 – Limpe a área ou a superfície com água e sabão ou outro produto 

adequado;

 – Aplique depois o desinfetante deixe a superfície molhada por 

um período de tempo adequado (consulte o rótulo do produto, 

mas normalmente será à volta de 2 minutos), deixando secar; 

 – Para equipamento eletrónico (Écrans táteis, teclados, comandos, 

máquinas Multibanco) estes devem estar protegidos por uma co-

bertura de plástico, descartável ou que possa ser limpa com maior 

facilidade. Siga as instruções do fabricante para limpeza e desinfeção. Caso não existam 

nenhumas indicações, usar toalhetes ou sprays contendo, pelo menos, 70% álcool.

Devem ser implementados procedimentos de limpeza repetida das superfícies que são fre-

quentemente manuseadas, como sejam:

Áreas Administrativas / Gabinetes Laboratórios

 – mesas, cadeiras e secretárias  – bancadas

 – maçanetas  – bancos

 – interruptores  – armários

Salas de Aula Acessos e Áreas comuns 

 – mesas, cadeiras  e secretárias  – corrimão

 – maçanetas  – batentes

 – interruptores  – torneiras

Equipamentos de uso coletivo  – louças

 – multibanco  – dispensadores de desinfetante de mãos

 – fotocopiadoras

 – (...)
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MEDIDAS ADICIONAIS DE PROTEÇÃO DO FUNCIONÁRIO

Durante a limpeza  os funcionários que estão a executar a tarefa de limpeza  devem evitar fu-

mar, comer  ou preparar  alimentos, ou mesmo ir ao WC – ou seja, evitar alterar o uniforme que 

os protege.

Em caso de absoluta necessidade deve:

 – escolher uma zona limpa;

 – lavar bem as luvas (água, sabão e desinfetante) e depois  as mãos (idem);

 – reequipar-se o mais rapidamente possível

MEDIDAS FINAIS EM CASO DE CONTATO COM ÁREA SUPOSTAMENTE 

CONTAMINADA

Se estiver em causa a Limpeza ou desinfeção de instalações onde  esteve alguém contaminado:

 – acesso a essa área será imediatamente INTERDITADO;

 – Abrir portas  e janelas para aumentar a circulação  de ar nessa zona e se possível, esperar 

pelo menos  24h antes de proceder à limpeza  e desinfeção do espaço.

f. Regras de funcionamento dos bares e cantinas (despacho da DGS)

Nas cantinas e bares deve ser acautelado o respeito pelas regras de distancia-

mento 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 o afastamento 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 presenciais, de forma a evitar concentrações elevadas de pessoas 

dentro desses espaços, bem como nas entradas e saídas dos mesmos;

 – 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 lúdi-

ca e/ou académica;
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 – quando necessário e conveniente poderá ser permitida a utilização das canti-

nas, fora dos horários de refeições, como espaço de estudo, desde que sejam 

mantidas as regras de distanciamento físico similares às salas de estudo e as-

segurada a conveniente higienização e arejamento/ventilação do espaço pre-

viamente 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 utilização intensificada e adequada de protocolos de limpeza e desinfeção, 

incluindo a desinfeção, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a de-

tergentes adequados, de todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de 

atendimento, balcões, etc.), assim como a higienização das mesas com produ-

tos recomendados após cada utilização e a remoção de motivos decorativos 

nas mesas;

 – a abolição de objetos e equipamentos de utilização comunitária, incluindo jar-

ros de água, entre outros.

7. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Como indicado pela Direção Geral da Saúde se sentir qualquer sintoma, ligado 

ao COVID 19, deverá utilizar a linha Saúde 24 ligando para o número: 808 24 24 24

NO ENTANTO:

 – A universidade possui, devidamente identificada, no rés-do-chão do edifício L, 

uma sala com 3 gabinetes de isolamento devidamente apetrechados;

 – Disponibiliza para esclarecimento de dúvidas o número telefone 21 751 55 00 e 

o email: regresso@ulusofona.pt

 – Disponibiliza o email covid19@ulusofona.pt para contacto dedicado a casos 

Covid-19.

mailto:regresso@ulusofona.pt
mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
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8. FAQ’S

COVID-19 – INÍCIO ANO LETIVO 21/22

Aqui pode encontrar a resposta às suas dúvidas sobre o Início do ano letivo 21/22 

e todos os procedimentos definidos pela DGS e pela DGES relativos à Covid_19

1. Vou iniciar as aulas preciso apresentar teste ou certificado digital de vacina-

ção?

Não!

A DGES e a DGS não definiram qualquer obrigação de rastreio para estudantes, 

docentes e colaboradores das instituições de ensino superior. Desta forma a Uni-

versidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias não irá, salvo novas indica-

ções da tutela, realizar rastreios ou exigir testes negativos ou certificado digital de 

vacinação.

Recomendamos a todos, e seguindo as recomendações das autoridades, que se 

protejam e protejam os outros nomeadamente através da vacinação.

E alertamos para o facto de que na presença de sintomas associados à Covid-19 

não se devem dirigir ao campus sem ligar para a saúde 24 e seguir as recomen-

dações da mesma.

2. Se testar positivo qual o procedimento a seguir?

No caso de deteção de um caso positivo a Universidade cumprirá as determina-

ções das autoridades de saúde competentes, nomeadamente as indicações da 

DGS e a avaliação do risco associado pela saúde 24 e delegação de saúde, que 

definirá as medidas a assumir em cada caso.

No entanto, todos os espaços em que os estudantes com caso positivo à CO-

VID-19 estiveram são devidamente higienizados, de acordo com o definido neste 

Plano de Regresso.
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As medidas definidas pela saúde 24 e delegação de saúde são comunicadas a to-

dos os intervenientes considerados como contacto de risco pelos meios oficiais e 

seguindo o protocolo definido no plano de regresso.

Compete a cada indivíduo a responsabilidade de comunicação às autoridades 

de saúde e o seguimento das normas instituídas quando teste positivo ou tenha 

tido contacto com um caso positivo.

Ou seja:

1. Ligar para a saúde 24 e seguir as indicações que lhe forem dadas;

2. Enviar email para covid19@ulusofona.pt mencionando as indicações que lhe 

forem dadas pelas saúde 24 e indicar o seu nome; curso; nº de estudante; 

email; contacto telefónico (telemóvel) e nº do SNS;

3. Caso as indicações da saúde 24 sejam de ficar em isolamento profilático e rea-

lizar teste tem de enviar a declaração oficial (e não apenas a declaração provi-

sória) ou, em sua substituição, atestado médico e o resultado do teste.

A Universidade atuará de acordo com as indicações das entidades oficiais 

como anteriormente referido.

3. Quais as regras de acesso às instalações, serviços e às aulas?

De acordo com o despacho da DGES e da DGS as regras de acesso às insta-

lações mantêm-se, sendo obrigatório o cumprimento de todas as REGRAS DE  

ETIQUETA RESPIRATÓRIA, USO DE MÁSCARA, LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS 

E DISTANCIAMENTO 

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 (< 2 metros).
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É um dever de todos os que a frequentam a instituição, assegurar e sensibilizar 

para o cumprimento das regras, da lavagem correta das mãos, da etiqueta res-

piratória, assim como as outras medidas de higiene pessoal e ambiental como o 

uso de EPI.

 – É obrigatório o uso de máscaras, certificadas pela entidade competente, de 

acordo com as instruções da DGS, protegendo completamente o nariz e a boca 

(ver exemplo abaixo sobre o uso correto da máscara).

 – Devem cumprir as regras de Etiqueta respiratória

 – Ao tossir ou espirrar não use as mãos. Elas são um dos principais veículos de 

transmissão de doenças;

 – Use um lenço de papel ou o antebraço. De seguida deite o lenço ao lixo:

 – Lave sempre as mãos a seguir a tossir ou espirrar.

 – Lavar /desinfetar as mãos

 – Lavar / desinfetar as mãos corretamente e várias vezes ao dia

 – Desinfetar as mãos à entrada e saída das salas de aula/ acesso a serviços 

administrativos e outros.

 – Manter o distanciamento

 – Sempre que possível deve manter o distanciamento social.

4. Como funciona a realização das avaliações/frequências se ficar em isola-

mento profilático?

Estudantes que, por situação de impossibilidade decorrente da Pandemia, não 

possam frequentar as aulas, devem apresentar, nos termos regulamentares, ates-

tado médico junto do secretariado dos cursos (SATA), para aplicação do Estatuto 

Especial, ao abrigo do definido no artigo 6.º do Regulamento Geral de Avaliação 

(RGA), pelo período abrangido pelo atestado, estando:

 – Justificadas as faltas dadas às aulas, não podendo a assiduidade ser considera-

da para efeitos de avaliação;

 – Obrigados à realização das provas de avaliação nos termos definidos na Ficha 

de Unidade Curricular;
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 – Aos estudantes com justificação médica aplica-se norma especial de avalia-

ção (cf. n.º4 do artigo 6.º do Regulamento de Avaliação(RGA)), podendo ser:

 – Marcada prova para outra data;

 – Aplicação de forma distinta de avaliação (cf. n.º 5 do artigo 6.º do RGA), 

cumprindo os mesmos níveis de exigência e rigor (cf. n.º5 do artigo 7.º do 

RGA) o cumprimento dos objetivos definidos e a igualdade de tratamen-

to dos estudantes (cf n.º3 do artigo 11.º do RGA);

5. Continuo com dúvidas!

Se continuar com dúvidas envie um email para covid19@ulusofona.pt

mailto:covid19%40ulusofona.pt?subject=
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