
10 março 2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19 

 

Caros(as) estudantes, 

A nossa instituição encontra-se, neste momento, a implementar o Plano de Contingência do Covid-19, 

construído com base nas diretrizes e protocolos da Direcção-Geral da Saúde (DGS), por forma a responder 

a uma eventual suspensão temporária das aulas presenciais que possa suceder nos próximos dias.  

Adicionalmente, gostaríamos de partilhar convosco algumas indicações que consideramos de máxima 

importância para que se mantenha, durante este período, o bom funcionamento das nossas instituições: 

1. Recomendamos a qualquer estudante que volte das áreas com transmissão comunitária ativa a 

permanecer em sua casa nos primeiros 14 dias mediante comunicação obrigatória à instituição através do 

email ue.care@universidadeeuropeia.pt. Durante esse período deve monitorizar periodicamente os 

sintomas associados ao Covid-19.  

2. Recomendamos que qualquer estudante que tenha estado em contacto com alguém que, de acordo 

com os critérios da DGS seja considerado como suspeito de ter contraído o Covid-19, deve seguir o 

protocolo referido no ponto anterior, 

3. Todos os eventos e atividades académicas que pela elevada acumulação de participantes possa 

constituir risco de focos de transmissão devem ser reavaliadas e validadas pela Direção-Geral da nossa 

instituição e/ou Reitoria. 

Como instituição que zela pelo bem-estar da sua comunidade e pela qualidade académica, queremos dar 

continuidade à nossa atividade, para tal solicitamos que validem os acessos às nossas plataformas, 

nomeadamente Blackboard e Portal do Estudante sendo que irão receber indicações adicionais sobre 

acesso aos conteúdos e aulas virtuais. A nossa Instituição continuará a acompanhar a evolução desta 

situação e atualizará as suas orientações sempre que necessário.  

Muito agradecemos a vossa colaboração no estrito cumprimento dos protocolos e recomendações das 

autoridades competentes. 

Cumprimentos, 

Direção-Geral  

  
 

  

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/339034/Blackboard/PLANO%20DE%20CONTING%C3%8ANCIA_UE_IPAM%20.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/339034/Blackboard/PLANO%20DE%20CONTING%C3%8ANCIA_UE_IPAM%20.pdf
https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-internacionais.aspx
mailto:ue.care@universidadeeuropeia.pt
https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/estarei-doente.aspx


10 março 2020 

 

COVID-19 CONTINGENCY PLAN 

 

Dear students,  

Our institution is currently implementing the Covid-19 Contingency Plan, built having in consideration the 

guidelines and protocols of the Directorate General of Health (DGS), to respond to a potential temporary 

suspension of face-to-face classes that may take place in the coming days. 

Nevertheless, we would like to share with you some recommendations that we consider of the utmost 

importance: 

1. We recommend that students returning from areas with active community transmission of the new 

coronavirus to stay at home for 14 days. You must communicate it by sending an email to 

ue.care@universidadeeuropeia.pt. During this period, you should periodically follow the symptoms 

associated with Covid-19,  

2. We recommend that students who have been in contact with someone who, according to DGS criteria, 

is suspect of having Covid-19, should follow the protocol previously mentioned, 

3. Events and academic activities with larger number of participants that might constitute a risk must be 

reassess and approved by the COO/Rector. 

As a committed institution that looks after the well-being of our academic community and for the academic 

quality, we are working to continue with our activities, for this we ask you to check the access to the 

platforms available for you (Blackboard and student portal). You will receive additional information to access 

both content and virtual classes in the nearest future. 

Our institution will continue to be diligent in following the evolution of this situation and will update the 

information whenever necessary. 

We kindly ask for your cooperation by following both the protocols and indications of the health authorities. 

Best regards, 

General Direction  
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