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Caros(as) estudantes, 

Em primeiro lugar, esperamos que estejam todos bem de saúde e, pensando já no final do 

semestre letivo, aproveitamos para desejar as maiores felicidades pessoais e académicas. 

Na sequência das recomendações às instituições de ensino superior emitidas pelo Ministério 

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e do Plano de Desconfinamento 

aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020, a nossa Instituição preparou um 

plano para o levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela 

pandemia COVID‐19. Este plano foi construído com base nas diretrizes e nos protocolos 

definidos pelas autoridades competentes por forma a responder às exigências do estado de 

calamidade efetivo a partir de 4 de maio.  

A retoma das atividades presenciais será realizada de forma faseada e comunicada com 

a devida antecedência através dos canais apropriados tal como referido na lista de FAQ 

disponibilizadas e regularmente atualizadas, no Portal dos Estudantes, para a qual 

recomendamos vivamente a leitura.  

Seguindo o disposto na comunicação oficial do MCTES, iremos continuar a privilegiar os 

meios de teletrabalho e manteremos o regime de ensino a distância. Só serão 

retomadas as atividades presenciais consideradas estritamente necessárias, tendo como 

primeira prioridade o restabelecimento das atividades de natureza laboratorial ou 

experimental das unidades curriculares, bem como de atividades de investigação e 

serviços para estudantes. Em todos estes casos sob o rigoroso cumprimento de exigentes 

condições e medidas de segurança.  

Será, ainda, autorizada a realização de reuniões para apresentações de trabalhos 

individuais e/ou tutorias, que não possam ter lugar a distância, mas sempre de acordo 

com o protocolo de segurança aprovado e mediante marcação prévia. 

É, por essa razão, imperioso o respeito das recomendações das autoridades de saúde e das 

normas higieno-sanitárias em vigor, cumprindo, desta forma, as regras de distanciamento 

físico (2m), de etiqueta respiratória e higiene das mãos, da utilização de equipamentos 

de proteção individual e de limpeza e desinfeção de espaços. De igual forma, será 
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determinada a lotação máxima de 5 pessoas/100m2 nas instalações, a proibição de 

ajuntamentos com mais de 10 pessoas e o atendimento presencial, em todos os serviços em 

funcionamento, apenas acontecerá mediante marcação prévia. Nesse sentido, a instituição 

fornecerá aos seus colaboradores e estudantes máscaras diárias, para uso obrigatório em 

função do horário de atividades. Reforçaremos, ainda, a higienização dos espaços e os 

dispensadores de gel desinfetante em laboratórios e em outras zonas comuns.  

Os detalhes inerentes ao processo de avaliação em cada unidade curricular serão objeto 

de uma comunicação específica por escola, onde serão explicados os pressupostos 

definidos para o efeito. 

O período de incerteza em que nos encontramos, obrigado a que o Plano 

apresentado  considere algum carácter dinâmico e evolutivo, podendo ser revisto em 

qualquer altura, seguindo as recomendações e a orientações das autoridades de saúde 

competentes e do Governo que possam vir a ser aprovadas. Em todo o caso, manter-vos-

emos sempre informados antecipadamente de todas as alterações que possam vir a 

suceder. 

Com a aplicação deste conjunto de medidas, procuramos garantir um regresso seguro,  de 

forma progressiva à atividade presencial, dentro da normalidade possível, salvaguardando 

todas as orientações dos organismos responsáveis pela tutela.  

Continuaremos a trabalhar na nossa missão: disponibilizar a todos os nossos estudantes um 

ensino de excelência através de um modelo académico diferenciador que possa contribuir 

para o seu sucesso futuro. 

Agradeço, uma vez mais, a vossa inestimável capacidade de adaptação e resiliência face a 

esta situação que tem comandado as nossas vidas nos últimos meses, desejando que nos 

possamos ver em breve. 

Com os cumprimentos de muita estima, 

Francisco Teixeira                                                  Pedro Barbas Homem 
Diretor-geral                                                            Reitor 
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Dear Students, 

In this exceptional moment that we are all living, we truly hope that this message finds 
you and your families well. 

Following the recommendations of the Ministry of Science, Technology and Higher 
Education (MCTES) and the Confinement Plan approved by the Council of Ministers on 
April 30, 2020, our Institution prepared a detailed plan for the progressive relaxation of 
the containment measures. This plan was built based on the guidelines and protocols 
established by the competent authorities in order to respond to the requirements of the 
state of calamity effective from May 4th. 

In our Institution, the return to face-to-face activities will be carried out gradually and 
will be duly communicated using the appropriate channels as mentioned on FAQs list 
published in the Students' Portal. Nevertheless, we will share some of the measures that 
will take place in the coming weeks. 

Following the communication issued by MCTES, we will keep applying distance learning 
methods to our students and our employees with remain in teleworking. As per the 
official document, only face-to-face activities that are considered strictly necessary will 
take place. Under this strict protocol we will only restore laboratory activities, research 
centers and critical students’ services to support them. All of these will be subject to 
prior appointment. 

It will also be possible to hold meetings for presentations of individual works and / or 
tutorials, which cannot take place at a distance, but always in following with the 
security protocol approved and by prior appointment. 

In order to guarantee the safety of everyone, we will follow all the recommendations 
issued by the health authorities and the hygienic-sanitary standards and will apply all the 
requested procedures: minimum physical distance (2m), respiratory etiquette and 
hand hygiene, use of equipment of individual protection and cleaning and 
disinfection of spaces. There will also be a maximum of 5 people / 100m2 in the facilities, 
it will be forbidden to have gatherings with 10 people or more and all the presential 
services will only take place with previous appointment. 

On top of that, in order to reinforce the health measures, we will also provide masks to all 
our employees and students, on a daily basis, that will be mandatory to use. We will also 
reinforce both the cleaning services and disinfectant gel dispensers in laboratories and 
other common areas. 

Regarding the evaluation process, we will send another communication by school, 
explaining the process in depth. 

We are facing a period of uncertainty and therefore this Plan is dynamic and will be 
reviewed whenever is necessary always in strictly accordance with the recommendations 
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and guidelines of the competent health authorities and the Government. In any case, we 
will always keep you informed in advance of any changes that may occur. 

All the measures previously mentioned, will allow us to ensure a progressively safe return 
to face-to-face activity safeguarding the guidelines and rules defined by the competent 
authorities. 

Our focus will continue to be working on our mission: provide you the best educational 
service, through a distinguishing academic model. 

We would like to finish this message by thanking you, once again, for your priceless ability 
to adapt and to your resilience facing this situation that has been restricting our lives for 
the past months. We hope to see you again soon. 

Warm regards, 

Francisco Teixeira                                                  Pedro Barbas Homem 
COO                                                                       Rector 

  
 


