
16 março 2020 

 

 UPDATE SOBRE O CORONAVIRUS. #FICAEMCASA 

 
Caros(as) estudantes, 
 
A nossa instituição tem consciência da situação excecional que estamos a viver atualmente. Desde o 
primeiro momento, temos vindo a monitorizar e a seguir de perto todos os desenvolvimentos referentes 
ao coronavírus (COVID-19). Contudo, no contexto da sua rápida expansão tanto nacional como 
internacional, e como instituição de ensino superior que assume a sua responsabilidade para com a 
sociedade e o compromisso com a saúde e segurança de todos os membros da sua comunidade, 
queremos reforçar a importância de respeitar as medidas e recomendações que estão a ser dadas pelas 
autoridades competentes. Sabemos que não é fácil, mas #FicaEmCasa é a melhor forma de conseguir 
travar a curva de expansão deste vírus. É uma responsabilidade partilhada por todos e à qual temos que 
nos associar.   
 
Queremos igualmente agradecer a vossa notável capacidade de adaptação neste momento tão 
particular da nossa história. Da nossa parte, continuaremos a trabalhar para continuar com a nossa 
missão, garantir-vos uma educação de excelência. Este continua a ser o nosso principal objetivo. 
 
Como comunicado, estamos neste momento a trabalhar para que todas as atividades letivas presenciais 
sejam realizadas através do Blackboard, e assim garantir a continuidade da sua formação. De acordo 
com a nossa previsão, todos os nossos estudantes deverão ter as suas aulas disponíveis e totalmente 
operativas na próxima 4ª feira, dia 18 de março.  
 
Aproveitamos, ainda, este email para vos recordar que todas as questões de foro administrativo podem 
ser realizadas através da Secretaria Online disponível dentro do Portal do Estudantes. 

 
Por último, gostaríamos de informar que os nossos 4 campus (Quinta do Bom Nome, Lispolis, Santos e 
Porto) estarão encerrados a partir de 4ª feira, 18 de março, pelo menos até ao dia 9 de abril.  
 
Para qualquer informação adicional, pode contactar-nos através de (+351) 210309971 ou 
ue.care@universidadeeuropeia.pt.  
 
Queremos agradecer o vosso compromisso perante esta situação tão excecional e que requer a 
responsabilidade de todos. A solidariedade e o trabalho em equipa nunca foram tão importantes como 
neste momento.   
 
Cumprimentos, 
Francisco Teixeira 
Diretor-geral  
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16 março 2020 

 

UPDATE ON CORONAVIRUS. #FICAEMCASA 
 

  
Dear students, 
 
Our institution is aware of the exceptional situation we are currently experiencing. From the very first 
moment, we have been monitoring and closely following all developments regarding the coronavirus 
(COVID-19). Nevertheless, and in the context of its rapid expansion both nationally and 
internationally, and as a higher education institution that assumes its responsibility to society and 
commitment to the health and safety of all members of our community, we want to reinforce the 
importance of respecting the measures and recommendations given by the competent authorities. 
We know it is not easy, but #FicaEmCasa is the best way to stop the curve of this virus. It is a 
responsibility shared by all and to which we must associate ourselves. 
 
We would also want to thank you for your remarkable ability to adapt to this time in our history. For 
our part, we will continue to work to continue with our mission, which is to guarantee you an 
education of excellence. This remains our main objective. 
 
As communicated last week, we are working to ensure that all activities are carried out through 
Blackboard to guarantee the continuity of your formation.  According to our forecast, all our students 
should have their classes available and fully operational from next Wednesday, March 18.  
 
We also take advantage of this email to remind you that all administrative matters can be managed 
through Academic Services available within the Student Portal. 

 
Finally, we would like to inform you that our campuses, Quinta do Bom-Nome, Lispolis, Santos and 
Porto, will close from March 18th until April 9th.  
 
For any additional information, you can contact us at (+351) 210309971 or 
ue.care@universidadeeuropeia.pt.  
 
We want to thank you for your commitment to this exceptional situation, which requires everyone's 
responsibility. Solidarity and teamwork have never been more important than at this time.   
 
Best regards, 
Francisco Teixeira 
Managing Director 
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