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COMUNICADO PRES. 01/2020 

Em virtude do atual estado de propagação do novo coronavírus COVID-19 e de acordo 

com as determinações superiores, o Politécnico de Portalegre concebeu um Plano de 

Contingência específico. 

O documento deve ser do conhecimento de todos os membros da comunidade 

académica, bem como de prestadores e utilizadores de serviços. 

Com caráter preventivo, preconiza-se a adoção de um conjunto de recomendações. 

Em caso suspeito de infeção por COVID-19, deverá contactar o assistente designado do 

seu local de trabalho/estudo, para acionar as medidas previstas no Plano de Contingência. 

 

Principais medidas (gerais) de contingência a adotar na comunidade académica do 

Politécnico de Portalegre: 

 Não serão autorizadas deslocações, em contexto de trabalho ou estudo para áreas 

de transmissão comunitária ativa de COVID-19, até decisão em contrário; 

 Desaconselham-se quaisquer deslocações em missões académicas/ estudantis 

para o estrangeiro, para as restantes áreas, até decisão em contrário; 

 Aconselha-se ao estudante/trabalhador que regresse de uma área onde existam 

casos confirmados, a realização de atividades académicas à distância, com recurso 

a teletrabalho ou reuniões por videoconferência; 

 Serão adiados eventos internos (extracurriculares ou fora da atividade académica 

normal) que pressuponham a aglomeração de pessoas, até orientação em 

contrário; 

 Desaconselha-se a participação em eventos externos que pressuponham a 

aglomeração de pessoas, até orientação em contrário. 
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Adicionalmente, determina-se que: 

 Seja permitida a desistência dos membros da comunidade académica selecionados 

para um período de mobilidade, sem prejuízo financeiro para os próprios; 

 Sejam suspensas, temporariamente, as consultas externas na Clínica de Higiene 

Oral; 

 Sejam cumpridas as determinações das instituições de saúde e da área social, no 

que diz respeito a ensinos clínicos e estágios; 

 Não sejam autorizadas as visitas nas residências de estudantes; 

 Sejam canceladas as reservas efetuadas para os quartos do piso zero da Residência 

de Portalegre e não sejam efetuadas novas reservas, até orientação em contrário. 

Estamos a trabalhar no sentido de prevenir e limitar a probabilidade de infeção pelo 

coronavírus COVID-19 na comunidade académica do Politécnico de Portalegre. Apela-se 

à serenidade, envolvimento e responsabilidade de cada um, no cumprimento do plano 

estabelecido. 

 

 

 

Portalegre, 9 de março de 2020 

  

_______________________________ 

 

O Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre 

(Albano Silva) 

 

 

 


