PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

1 de 76

ÍNDICE
I. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 3
II. OBJETIVOS ............................................................................................................ 5
III. PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS ........................................................................ 5
IV. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, DA EQUIPA DE EXECUÇÃO DO
PLANO E DAS EQUIPAS OPERATIVAS................................................................. 5
PARTE I – ÁREAS DE AÇÃO PRIORITÁRIA .................................................................. 9

1.1. ÁREAS DE AÇÃO PRIORITÁRIA ..................................................................... 9
1.2 MEDIDAS E AÇÕES PARA MINIMIZAR O IMPACTO DA INFEÇÃO COM O
CORONAVÍRUS COVID-19 ...................................................................................... 9
1.3. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E MEDIDAS ........................................ 12
PARTE II – ASPETOS PRÁTICOS ................................................................................. 26

2.1 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A ADOTAR PARA CADA FASE ................... 26
2.2 FASE I – MEDIDAS PREVENTIVAS................................................................ 26
2.3 MONITORIZAÇÃO DE CONTACTOS PRÓXIMOS –
COLABORADOR/ESTUDANTE ASSINTOMÁTICO ........................................... 27
2.4 FASE II – NOTIFICAÇÃO DE ALGUNS CASOS DE COVID-19 ................... 28
2.5 FASE III – POPULAÇÃO COM COVID-19 ...................................................... 30
2.6 INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS ...................................... 31
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 34
ANEXOS .................................................................................................................... 35

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

2 de 76

I. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan, verificou-se um surto causado por
um novo agente de coronavírus que nunca tinha sido previamente identificado em seres
humanos, o qual causa doença respiratória, podendo ser idêntica a uma gripe comum ou
evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. A fonte da infeção é, até à data 1,
0F

desconhecida.
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A
infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave,
como pneumonia. Ainda está em investigação a via de transmissão, tendo já sido
confirmada a transmissão pessoa a pessoa, embora não se conheçam ainda mais
pormenores.
Em 12 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus foi designado de síndrome respiratória
aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2), enquanto a doença a ele associada é agora
referida como COVID-19.
Entretanto, foram detetados casos em diversos países asiáticos, mas também na Austrália,
Europa, África e América do Norte.
Os surtos entre pessoas provocados por novos vírus são sempre uma preocupação de saúde
pública, especialmente quando existe pouca informação acerca das características do vírus,
como se dissemina entre as pessoas, qual o grau de gravidade das infeções resultantes e
como tratá-las.
No dia 30 de janeiro de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou que esta situação era uma emergência de saúde pública de importância
internacional e emitiu uma série de recomendações provisórias. A 11 de março de 2020,
dada a propagação global do vírus e o elevado número de pessoas afetadas, a OMS declara a
COVID-19 uma pandemia.
Em Portugal, a informação atualizada sobre os casos e surtos existentes, assim como as
recomendações, são emitidas e disponibilizadas pela Direção Geral de Saúde.
A infeção com o coronavírus COVID-19, instalada a nível mundial, justifica a criação de
estruturas especiais e flexíveis, que assegurem uma adequada gestão da situação.
No âmbito da prevenção e controlo da doença provocada pelo COVID-19, o planeamento
das ações a desenvolver é de fulcral importância em qualquer nível de risco de infeção.

1

Em 5 de março de 2020, data em que a primeira versão do presente documento foi concluída.
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A elaboração do plano de contingência, na Universidade da Beira Interior, tem como
finalidade possibilitar, de forma abrangente, organizada e eficiente, que a instituição se
prepare para a deteção de qualquer caso de doença por COVID-19 e responda com eficácia
perante a sua eclosão.
No seu conjunto, o Plano de Contingência procura apresentar, na Parte 1, uma visão
compreensiva dos objetivos a alcançar e das estratégias a seguir e, na Parte 2, as ações a
executar pelos diversos elementos que formam o grupo operativo nos diferentes edifícios da
Universidade da Beira Interior, no âmbito da preparação, da deteção e da resposta a dar
perante a doença provocada pelo COVID-19, face à evidência técnica e científica, nacional e
internacional.
De modo a combater a infeção por coronavírus COVID-19, a UBI adotou medidas
preventivas contra a sua disseminação, em virtude de não existir vacina humana, e
preparou o presente plano de contingência, com vista a que sejam adotadas medidas de
prevenção, deteção e encaminhamento de possíveis casos de contaminação.
Na criação deste documento foram consideradas as informações divulgadas pelas entidades
oficiais, nomeadamente o Ministério da Saúde e a Direção Geral da Saúde, de acordo com as
diversas fases da doença e respetivos níveis de alerta e resposta.

No desenvolvimento deste Plano de Contingência considerou-se também que a UBI tem as
suas instalações situadas em diversos polos, distribuídos pela cidade da Covilhã e acolhe
diversas unidades externas, que ficam abrangidas por este Plano.
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II. OBJETIVOS
2.1 Preparar uma resposta operacional com vista a minimizar o risco da sua propagação,
mantendo, dentro do possível, a capacidade essencial ao funcionamento da
Universidade, ao nível de atividades académicas, investigação, social e administrativa.
2.2 Definir a estrutura de decisão e de coordenação.
2.3 Assegurar uma resposta eficaz e coordenada com instituições internas e externas à UBI
na resposta à infeção com o coronavírus COVID-19.
2.4 Capacitar com os meios necessários para a deteção precoce dos casos suspeitos com
vista ao seu encaminhamento.
2.5 Proceder ao levantamento dos efeitos que a infeção de elementos da academia pode
causar na Instituição;

III. PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS
O presente Plano de Contingência promove a salvaguarda dos seguintes princípios,
enumerados por ordem decrescente de valor percebido:
i) Salvaguarda da vida de pessoas, reduzindo o risco de transmissão do COVID-19
nos locais de trabalho, limitando a sua propagação;
ii) Identificação e resolução dos problemas por parte das autoridades sanitárias, em
situação de crise.
iii) Gestão da informação, interna e externa, de modo a criar um clima de confiança
institucional e também na opinião pública.
A elaboração do Plano tem por base os seguintes pressupostos:
i) Assegurar o funcionamento normal de todas as atividades na UBI;
ii) Assegurar os serviços mínimos, caso se venha a verificar essa necessidade;
iii) No limite, ponderar o encerramento da Universidade da Beira Interior;
iv) O Plano de Contingência da UBI é aprovado pelo Reitor.

IV. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, DA EQUIPA DE EXECUÇÃO
DO PLANO E DAS EQUIPAS OPERATIVAS
O desenvolvimento e a operacionalização do Plano de Contingência obrigam à definição
clara de uma estrutura de liderança e coordenação, bem como à identificação das entidades
com responsabilidades no planeamento, na execução e na avaliação das intervenções
preconizadas.
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Após pedido de exoneração do cargo de Vice-Reitor do Prof. Doutor Mário Raposo, em 3108-2020, a coordenação global da execução do plano de contingência passou a ser assumida
pelo Vice-Reitor, Prof. Doutor Mário Freire 2, apoiado por diversas equipas operativas,
1F

localizadas nos diferentes edifícios que compõem a Universidade da Beira Interior. O
coordenador e as equipas operativas articulam-se com a Delegação de Saúde da Cova da
Beira, o Centro de Saúde da Covilhã, Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira e
outras entidades pertinentes, com o objetivo de retardar a entrada e limitar a propagação do
COVID-19, planeando novas medidas e intervenções face à sua evolução.
Este Plano será objeto de permanente revisão e atualização, de acordo com as orientações
que vierem a ser emitidas pelas entidades competentes. Qualquer situação que aparente
estar fora do Plano será avaliada individualmente, ainda que seguindo as precauções
aconselhadas.
IV.1 Grupo de Execução do plano de Contingência da UBI

Nome

Local

Prof. Doutor Mário
Marques Freire

Reitoria

Prof. Doutor João
Canavilhas

Reitoria

Prof. Doutor José
Páscoa

Reitoria

Profª Doutora Anabela
Dinis

Reitoria

Doutora Ana Martinho

Serviços Administrativos

Prof. Doutor Paulo
Jorge Silva Almeida

Faculdade de Ciências

Prof. Doutor Sílvio José
Mariano

Faculdade de Engenharia

Profª Doutora Helena
Alves

Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas

Prof. Doutor José Rosa

Faculdade Artes e Letras

2

Contacto
mariof@ubi.pt

Ext. 2008
T: 275 319 833
vrensino@ubi.pt
Ext. 2012
T: 275 329 175
pascoa@ubi.pt
Ext. 2017
T: 275 329 177
vrfinanceirars@ubi.pt
Ext. 2016
T: 275 319 609
admubi@ubi.pt
Ext. 2100
pjsa@ubi.pt
Ext. 1451
T: 275 319 761
sm@ubi.pt
Ext. 1800
T: 275 242 050

halves@ubi.pt

Ext. 4031
T: 275 319 831
jrosa@ubi.pt

Nomeado através do Despacho N.º 2020/R/83, de 4 de setembro de 2020 (Anexo 6).
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Prof. Doutor Miguel
Castelo-Branco

Faculdade de Ciências da
Saúde e Unidade Hospitalar
Cova da Beira

Eng. José Cruz

Serviços Técnicos

Sr. Joaquim Manuel
Silva

Pessoal Auxiliar

Dra. Fernanda Santos

Serviços de Ação Social
Agrupamento de Centros de

Dra. Henriqueta Forte

Saúde da Cova da Beira

Ext. 1200
T: 275 242 022
mcbranco@fcsaude.ubi.pt
Ext. 5008
T: 275329 046
jcruz@ubi.pt
Ext. 1053
T: 275 329 123
jmms@ubi.pt
Ext. 1197
fsantos@ubi.pt
Ext. 2800
uspcbeira@gmail.com

(ACES)
IV.2 Grupo Operativo do plano de Contingência da UBI
Locais

Contactos

Representantes
Dr.ª Graça Castelo Branco

Ext. 2040

gcbranco@ubi.pt

Dr. Rodolfo Pinto da Silva

Ext. 2034

infogrp@ubi.pt

Faculdade de

Prof. Doutor Paulo Almeida

Ext. 1451

pjsa@ubi.pt

Ciências

Engª Cristina Gil

Ext. 1501

cgil@ubi.pt

Faculdade de

Prof. Doutor Sílvio Mariano

Ext. 1800

sm@ubi.pt

Engenharia

Doutora Celsa Gil Alves

Ext. 1805

celsagil@ubi.pt

Profª Doutora Helena Alves

Ext. 4031

halves@ubi.pt

Dra. Carla Loureiro

Ext. 4004

carlalou@ubi.pt

Faculdade de

Prof. Doutor José Rosa

Ext. 1200

jrosa@ubi.pt

Artes e Letras

Dra. Mércia Cabral Pires

Ext. 1201

mercia@ubi.pt

Prof. Doutor Miguel Castelo-

Ext. 5008

mcbranco@fcsaude.ubi.pt

Dr. Pedro Cabral

Ext. 5001

pcabral@fcsaude.ubi.pt

Biblioteca

Dra. Sandra Pinto

Ext. 1146

smpinto@ubi.pt

Serviços

Doutora Ana Martinho

Administrativos

Dra. Alda Ribeiro

Ext. 2100

admubi@ubi.pt

Ext. 2155

aribeiro@ubi.pt

Ext. 1001

pgomes@ubi.pt

Eng. José Cruz

Ext. 1053

jcruz@ubi.pt

Engª Ana Ribeiro

Ext. 1057

alegria.ribeiro@ubi.pt

Reitoria

Faculdade de
Ciências Sociais e
Humanas

Faculdade de
Ciências da Saúde

Centro de
Informática
Serviços Técnicos

Branco

Eng. Paulo Gomes
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Museus
Serviços
Académicos

Serviços de Ação
Social

Associação
Académica da UBI

Dra. Helena Correia
Dra. Isabel Oliveira

Ext. 1755
Ext. 1093

hcorreia@ubi.pt
imjo@ubi.pt

Dra. Elisabete Ramos

Ext. 2808

eramos@ubi.pt

Dr. Eduardo Alves

Ext: 2846

eduardo.alves@ubi.pt

Dr. Fernando Fernandes

Ext: 2812

adelino@ubi.pt

Eng. João Pereira (Seg.Alim.)

Ext. 2805

mjpereira@ubi.pt

Rosa Carrola (Alimentação)

Ext. 2802

rmcarrola@ubi.pt

Isabel Morais

Ext. 2860

imorais@ubi.pt

INTERPREV

275310170

Ricardo Nora

presidente@aaubi.org
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PARTE I – ÁREAS DE AÇÃO PRIORITÁRIA
1.1. ÁREAS DE AÇÃO PRIORITÁRIA
Foram determinadas 10 áreas de ação prioritária de acordo com o descrito, assim como os
respetivos responsáveis por cada uma dessas áreas.
Área

Responsável(is)

1 Planeamento e Coordenação

Prof. Doutor Mário Freire

2 Prevenção e Controlo da Infeção

Prof. Doutor Miguel Castelo Branco

3 Informação / Comunicação

Dra. Graça Castelo-Branco

4 Ensino

Prof. Doutor João Canavilhas

5 Investigação

Prof. Doutor José Páscoa

6 Instalações e Equipamentos

Prof. Doutor João Canavilhas / Eng. José Cruz

7 Serviços da Universidade da Beira Interior

Profª Doutora Anabela Dinis / Doutora Ana
Martinho

8 Segurança

Eng. José Cruz / Engª Ana Oliveira

9 Serviços de Ação Social

Dra. Fernanda Santos

10 Aspetos Legais e Éticos

Dr.ª Tatiana do Adro / Prof. Doutor José
Martinez de Oliveira

1.2 MEDIDAS E AÇÕES PARA MINIMIZAR O IMPACTO DA INFEÇÃO
COM O CORONAVÍRUS COVID-19
1 PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO
- Redação, implementação e atualização do plano de contingência.
- Direção de atividades entre o grupo de execução do plano e o grupo operativo.
- Acompanhamento e atualização do plano de contingência.
- Avaliação e correção de falhas do plano de contingência.
- Informação aos serviços da Universidade da Beira Interior sobre eventuais tomadas de
decisão.
- Avaliação do encerramento de parte ou totalidade de faculdades e serviços ou de eventos
públicos na Universidade da Beira Interior.
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2 PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO
- Implementação de medidas de controlo de infeção provocadas pela infeção com o
coronavírus COVID-19.
- Divulgação das normas para viajantes de acordo com as orientações nacionais e
internacionais.
- Informação/Formação acerca de medidas de prevenção e controlo de infeção,
nomeadamente, higiene pessoal e higienização das instalações.
- Promoção de sessões de informação acerca do COVID-19.
- Equação dos meios de proteção coletiva e individuais mais eficazes com o objetivo de
interromper a cadeia de transmissão.
- Criação de medidas de isolamento e vigilância para pessoas infetadas ou que tenham
estabelecido contacto com um caso provável ou comprovado de infeção.
- Acionamento de medidas de profilaxia e procedimento da notificação dos casos infetados.
3 INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO
- Elaboração e desenvolvimento de um plano de comunicação, garantindo a sua divulgação
atempada a toda a comunidade da Universidade da Beira Interior.
- Definição das estruturas e vias de comunicação interna e externa, mantendo toda a
informação atualizada da situação nacional e internacional.
- Criação e atualização informação relativamente à infeção com o coronavírus COVID-19 na
página da Universidade da Beira Interior, proveniente das entidades responsáveis.
- Garantia da divulgação atempada a toda a comunidade universitária.
- Coordenação das comunicações efetuadas entre o exterior da Universidade da Beira
Interior e as autoridades responsáveis pelo plano de contingência nacional.
4 ENSINO
- Desenvolvimento, divulgação e ativação de procedimentos pedagógicos alternativos, tendo
em vista a continuidade do processo ensino/aprendizagem.
- Elaboração de normas de funcionamento das atividades letivas em situação de pandemia.
- Elaboração e implementação de planos de recuperação a curto prazo para alunos
infetados.
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5 INVESTIGAÇÃO
- Planeamento da manutenção dos laboratórios de investigação, em caso de encerramento
das faculdades da Universidade da Beira Interior.
6 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
- Levantamento da capacidade instalada nos diversos locais da Universidade da Beira
Interior, em termos de instalações e recursos materiais e humanos e equacionar a sua
utilização em situações de emergência.
- Criação e desenvolvimento de orientações para eventuais encerramentos de faculdades,
serviços da Universidade da Beira Interior ou cancelamento de eventos públicos da sua
responsabilidade.
- Desenvolvimento de orientações conjuntamente com os serviços de ação social para o
encerramento de residências de estudantes, bares, cantinas, salas de convívio, entre outros.
- Avaliação das falhas e proposta de soluções rápidas.
7 SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
- Identificação de quais os serviços essenciais na Universidade da Beira Interior.
- Planeamento e manutenção dos serviços da Universidade da Beira Interior.
- Definição de normas e responsáveis das atividades específicas em caso de encerramento
dos serviços da Universidade da Beira Interior.
- Revisão de recursos e atualização de contactos dos responsáveis em manter os serviços
essenciais da Universidade da Beira Interior.
- Análise de eventual substituição e recolocação de responsáveis.
- Adoção das medidas necessárias no caso de encerramento de serviços essenciais da
Universidade da Beira Interior.
8 SEGURANÇA
- Planeamento e implementação de medidas para garantir a segurança da Universidade da
Beira Interior em articulação com as Autoridades de Segurança locais.
9 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
Os serviços de Ação social deverão ser detentores de um plano de contingência próprio
(anexo 3).
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10 ASPETOS LEGAIS E ÉTICOS
- Verificação, discussão, revisão e implementação das bases legais e éticas das medidas que
venham a ser implementadas na Universidade da Beira Interior, como resultado do
progresso do Plano de Contingência.
Todas as áreas de ação prioritária atrás referidas podem ser ampliadas e/ou alteradas,
dependendo da gravidade da onda de infeção com o coronavírus COVID-19 ou quando se
justifique.

1.3. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E MEDIDAS
Tabela 2: Lista de Atividades e Procedimentos para a Conceção do Plano de
Contingência
NI

EC

E

1. Planeamento e Coordenação
1.1 Designação do coordenador do Plano de Contingência para A infeção com o
coronavírus COVID-19 na Universidade da Beira Interior

X

1.2 Designação do grupo de execução para elaboração do plano de contingência
responsáveis pelas diversas áreas de atuação.

X

1.3 Designação de grupos operativos de trabalho nos diferentes locais que
compõem a Universidade da Beira Interior
1.4 Atribuição de responsabilidades e recursos necessários para o planeamento e
execução de ações específicas do plano operacional.
1.5 Divulgação de medidas de atuação definidas de acordo com as fases de
preparação, resposta e recuperação da pandemia.
1.6 Elaboração dos cenários do impacto da infeção com o coronavírus COVID-19
na Universidade da Beira Interior de acordo com diferentes taxas de ataque da
infeção nos estudantes e funcionários.
1.7 Articulação das ações com as Autoridades de Saúde e outras
Autoridades/estruturas locais e nacionais, de modo a ter em conta medidas de
contenção comunitárias, como a decisão de encerrar (ou reabrir) as
Faculdades/Universidade, serviços da Ação Social, e as
necessidades/responsabilidades relativamente à execução de medidas de
controlo da infeção, identificação e notificação de casos de infeção em
estudantes, docentes e funcionários, isolamento, limitação da mobilidade e
fornecimento de cuidados de saúde.
1.8 Articulação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior com
as medidas preconizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino
Superior e com o plano de contingência nacional do Ministério da Saúde.
1.9 Identificação das instituições de Saúde e da sua capacidade de resposta
relativamente à prestação de cuidados aos alunos e funcionários da UBI e
Serviços de Ação Social durante e após o período pandémico.
1.10 Elaboração de um plano de comunicação que, em fase de emergência,
deverá ser articulado com as Autoridades de Saúde locais e nacionais, e com os
responsáveis nacionais do ensino superior.

X
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1.11 Desenvolvimento de um plano de recuperação, tendo em conta as
consequências da pandemia na Universidade da Beira Interior

NI – Não Iniciado

EC – Em Curso

X

E - Executado

2. Prevenção e Controlo da Infeção

NI

3. Informação / Comunicação

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NI

EC

3.1 Divulgação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior por
toda a população da instituição.
3.2 Estabelecimento de responsáveis e canais de comunicação com as
Autoridades de Saúde e proteção civil locais e nacionais, como parte do processo
de preparação e resposta à pandemia de infeção por COVID-19.
3.3 Desenvolvimento de um plano de comunicação para os alunos, docentes e
funcionários.
3.4 Divulgação de informação de fontes nacionais e internacionais credíveis e
criação de fontes próprias para formação sobre práticas de rotina de controlo de
infeção (higiene das mãos e etiqueta respiratória), fundamentos acerca da
infeção por COVID-19 (sinais e sintomas, formas de transmissão, tratamento,
vacinação), medidas de proteção pessoal, familiar e comunitária e prestação de
cuidados de saúde aos doentes (de acordo com plano de contingência nacional).
3.5 Planeamento atempado da comunicação evitando o potencial medo e
ansiedade nos funcionários, docentes, estudantes e visitantes.
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E

X

2.1 Monitorização da infeção na Universidade da Beira Interior.
2.2 Desenvolvimento de políticas de vacinação contra a infeção por COVID19
para os alunos, docentes e funcionários, caso a mesma venha a surgir e de
acordo com as Autoridades de Saúde.
2.3 Levantamento de necessidades, aquisição, armazenamento e
disponibilização do material necessário para as medidas de prevenção da
transmissão de infeção, nomeadamente solução antissética de base alcoólica
(SABA) para desinfeção das mãos, a colocar em zonas comuns.
2.4 Aquisição e disponibilização de máscaras cirúrgicas, lenços, luvas e aventais
impermeáveis descartáveis, assim como baldes do lixo com pedal em zonas
comuns, no caso de agravamento da situação.
2.5 Identificação de áreas de isolamento para os casos suspeitos e divulgação
interna da sua localização.
2.6 Estabelecimento de regras relativamente à higienização das instalações da
Universidade da Beira Interior durante o período de infeção por COVID-19.
2.7 Implementação de medidas de controlo de infeção para limitar a sua
transmissão nos diversos locais que constituem a Universidade da Beira Interior,
em caso de suspeita ou confirmação.
2.8 Realização de Sessões de esclarecimento acerca do coronavírus COVID-19
promovidas pela Delegação Local de Saúde e pela UBI.
2.9 Estabelecimento de normas para funcionários e estudantes com suspeita ou
confirmação de COVID-19, relativamente à sua permanência na instituição e ao
seu regresso, de acordo com as diretivas da Direção Geral de Saúde.
2.10 Divulgação das recomendações para viajantes (de acordo com orientações
do Ministério da Saúde/Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial de
Saúde) antes e durante a infeção com o coronavírus COVID-19.
2.11 Divulgação de medidas de controlo de infeção à população universitária

EC

E

X
X
X

X

X
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4. Ensino

NI

EC

4.1 Atualização da informação sobre as possibilidades de utilização de ensino à
distância na Universidade da Beira Interior.
4.2 Desenvolvimento e disseminação de procedimentos pedagógicos alternativos
para assegurar a continuidade do processo de ensino / aprendizagem (ex: ensino
à distancia com recurso à rede informática, redes de telefone, na eventualidade
do encerramento das Faculdades ou Universidade.

X
X
X

4.3 Desenvolvimento de um plano de recuperação de atividades pedagógicas.

5. Investigação

NI

5.1 Atualização da informação sobre os centros de investigação nomeadamente
dos contactos institucionais e pessoais, a utilizar em caso de emergência.
5.2 Atualização do levantamento dos serviços e/ou equipamentos críticos nos
centros de investigação, para garantir a biossegurança dos mesmos.
5.3 Planeamento da manutenção de laboratórios de investigação, em particular
os que albergam animais, em caso de encerramento das instituições.

6. Instalações e Equipamentos

EC

E

X
X
X

NI

6.1 Levantamento da capacidade em termos de instalações, equipamentos e
materiais
6.2 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social
para o eventual encerramento das Cantinas, Residências e outros serviços, ou
instalações da Universidade da Beira Interior.
6.3 Desenvolvimento de orientações para o eventual cancelamento de eventos
públicos e/ou desportivos da responsabilidade da Universidade da Beira
Interior.
6.4 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social
para uma eventual utilização de residências para alunos doentes.

EC

E

X
X
X
X

7. Serviços da Universidade da Beira Interior

NI

7.1 Orientações para o encerramento dos serviços da Universidade da Beira
Interior.
7.2 Planeamento da manutenção dos serviços essenciais da Universidade da
Beira Interior, incluindo os vencimentos dos funcionários, a continuidade da
comunicação com os funcionários, estudantes e docentes, os serviços de
manutenção dos diversos serviços da Universidade da Beira Interior.
Definição de normas e responsáveis das atividades específicas em caso de
encerramento de serviços.

X

8. Segurança

NI

EC

E

X

EC

8.1 Planeamento das medidas necessárias para garantir a segurança da
Universidade da Beira Interior.
8.2 Aferição junto da empresa de segurança do seu plano de contingência de
modo a assegurar as necessidades fundamentais de funcionamento.

E

X
X
X

8.3 Articulação com as Autoridades de Segurança locais.
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9. Serviços de Ação Social

NI

EC

9.1 Plano de Contingência dos Serviços de Ação Social da Universidade da Beira
Interior (anexo 3).

10. Questões Legais e Éticas

NI – Não Iniciado

X

NI

10.1 Verificação, discussão, revisão e implementação das bases legais e éticas,
para as medidas que venham a ser tomadas, nomeadamente, encerramento das
Faculdades/Universidades, eventuais cancelamentos de eventos públicos,
isolamento ou quarentena de pessoas infetadas ou sob suspeita ou provenientes
de áreas de risco.

EC – Em Curso

E

EC

E

X
E - Executado

10. ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS OU A DESENVOLVER
1. PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO
1.1 Designação do coordenador do Plano de Contingência para A infeção com o coronavírus
COVID-19 na Universidade da Beira Interior

Procedeu-se à designação do coordenador do plano de contingência da Universidade da
Beira Interior, de acordo com o estabelecido no ponto 3.
1.2 Designação do grupo de execução para elaboração do plano de contingência responsáveis pelas
diversas áreas de atuação.

Procedeu-se à designação do grupo de execução do plano de contingência da Universidade
da Beira Interior, de acordo com o estabelecido no ponto 3.
1.3 Designação de grupos operativos de trabalho nos diferentes locais que compõem a
Universidade da Beira Interior

A designação dos grupos operativos de trabalho nos diferentes locais encontra-se de acordo
com o estabelecido no ponto 3.
Atendendo às especificidades e necessidades de cada faculdade, estas podem alargar a
composição do seu próprio grupo.
1.4 Atribuição de responsabilidades e recursos necessários para o planeamento e execução de ações
específicas do plano operacional.

Os recursos materiais e humanos para a realização das atividades propostas até à data
foram financiados pela Reitoria. Em atividades futuras será mantida essa política.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

15 de 76

1.5 Divulgação de medidas de atuação, definidas de acordo com as fases de preparação, resposta e
recuperação da pandemia.

A calendarização das atividades desenvolvidas e a desenvolver será descrita em documento
a criar numa fase posterior, no entanto, devido a imprevisibilidade da ocorrência, algumas
ações irão ser planeadas de acordo com o contexto nacional e internacional da situação.
1.6 Elaboração dos cenários do impacto da infeção com o coronavírus COVID-19 na Universidade
da Beira Interior, de acordo com diferentes taxas de ataque da infeção nos estudantes e
funcionários.

Tendo em consideração a evolução da situação, a elaboração de cenários será descrita em
documento a criar e desenvolver posteriormente. Após a identificação dos serviços
essenciais da Universidade, deverão ser elaborados diferentes cenários para cada serviço,
analisando o que poderá acontecer e propondo medidas preventivas para evitar essa
ocorrência.
No final deverá ser efetuada uma análise estatística para a simulação dos cenários de
impacto.
Caso o evoluir da situação justifique, será ponderado o recrutamento de profissionais
reformados.
1.7 Articulação das ações com as Autoridades de Saúde e outras Autoridades/estruturas locais e
nacionais, de modo a ter em conta medidas de contenção comunitárias, como a decisão de encerrar
(ou

reabrir)

as

Faculdades/Universidade,

Serviços

da

Ação

Social,

e

as

necessidades/responsabilidades relativamente à execução de medidas de controlo da infeção,
identificação e notificação de casos de infeção em estudantes, docentes e funcionários, isolamento,
limitação da mobilidade e fornecimento de cuidados de saúde.

A decisão de suspender as atividades letivas/encerrar as diversas Faculdades deverá ser
tomada por decisão governamental e/ou reitoral, ouvidos os órgãos de gestão respetivos e
as Autoridades de Saúde.
As ações relativas à execução de medidas de controlo da infeção, à identificação e
notificação de casos de infeção em estudantes e funcionários, isolamento, limitação da
mobilidade e fornecimento de cuidados de saúde serão detalhadas em pontos seguintes.
1.8 Articulação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior com as medidas
preconizadas pela Direção Geral de Saúde e com o plano de contingência nacional do Ministério da
Saúde.
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Foi efetuada uma sessão de esclarecimentos acerca da Infeção com o coronavírus COVID-19
para os alunos, docentes e funcionários da Universidade da Beira Interior em colaboração
com a Faculdade de Ciências da Saúde e com a Delegação de Saúde da Cova da Beira.
Foi realizada uma sessão de esclarecimento destinada especificamente a assistentes
operacionais e de manutenção.
1.9 Identificação das instituições de saúde e da sua capacidade de resposta relativamente à
prestação de cuidados aos estudantes e funcionários da Universidade e Serviços de Ação Social
durante e após o período pandémico.

Embora as diretivas atuais indiquem que os eventuais afetados deverão contactar
preferencialmente a linha de Saúde 24, evitando dirigir-se às unidades de saúde, serão
seguidas as orientações dadas pelas Autoridades de Saúde relativas à política de
atendimento em ambulatório e internamento no concelho da Covilhã e distrito de Castelo
Branco.
1.10 Elaboração de um plano de comunicação que, em fase de emergência, deverá ser articulado
com as Autoridades de Saúde locais e nacionais.

A comunicação interna da Universidade para o acompanhamento do atual Plano de
Contingência estará a cargo da Dra. Graça Castelo-Branco e Dr. Rodolfo Pinto da Silva, do
Gabinete de Relações Públicas. O plano de comunicação apresenta-se no anexo 1.
O Gabinete de Relações Públicas será também o ponto de contacto com a comunicação
externa, tendo sido indicado o Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco como porta-voz da
Instituição para os órgãos de comunicação.
Algumas ações específicas relativas à Comunicação/Informação estão definidas no ponto 3
do presente documento.
1.11 Desenvolvimento de um plano de recuperação tendo em conta as consequências da pandemia
na Universidade da Beira Interior

Deve ser criado um plano de recuperação que contemple orientações esclarecedoras, para
tentar solucionar consequências da pandemia, tais como ausência de estudantes,
funcionários, docentes, disrupção financeira e social e que envolvam decisões como
equacionar para os estudantes a realização de exames fora de época, e reestruturação de
planos curriculares com recuperação, a médio prazo, do tempo perdido; para os
funcionários o equacionar de recolocação de postos de trabalho temporários ou definitivos.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

17 de 76

2. PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO
2.1 Monitorização da infeção por COVID-19 na Universidade da Beira Interior.

Será ponderado o registo de monitorização de infeção por COVID-19 na Universidade da
Beira Interior.
2.2 Desenvolvimento de políticas de vacinação contra a infeção por COVID-19 para os alunos,
docentes e funcionários, caso venha a ser criada a respetiva vacina, de acordo com as Autoridades
de Saúde.

Atá à data, ainda não existe vacinação para a infeção por COVID-19. No entanto, caso venha
a ser criada, será implementada de acordo com as normas das Autoridades de Saúde.
2.3 Levantamento de necessidades, aquisição, armazenamento e disponibilização do material
necessário para as medidas de prevenção da transmissão de infeção, nomeadamente solução antiséptica de base alcoólica (SABA) para desinfeção das mãos, a colocar em zonas comuns.

Procedeu-se ao levantamento das necessidades da Universidade da Beira Interior, à
aquisição e aplicação da solução antissética de base alcoólica, com o principal objetivo de
quebrar a cadeia de transmissão de infeção, em locais estratégicos onde não haja recurso a
água e sabão. A escolha desses locais incidiu nas entradas de serviços, receções, aparelhos
de biometria, comunicações horizontais comuns e saída de elevadores.
2.4 Identificação de áreas de isolamento para os casos suspeitos e divulgação interna da sua
localização.

Foram estabelecidas áreas de isolamento em cada Faculdade/Serviço, para os quais se
encontram preparados kits com máscaras cirúrgicas, termómetro, lenços, luvas e aventais
impermeáveis descartáveis, baldes de lixo com pedal, assim como água, alimentos e telefone
para fazer face ao período de espera pela validação/não validação do caso e eventual recolha
da pessoa afetada pelo INEM. A localização das áreas mais próximas foi divulgada caso a
caso, respetivamente, junto das Faculdades e dos Serviços.
2.5 Aquisição e disponibilização de máscaras cirúrgicas, lenços, luvas e aventais impermeáveis
descartáveis, assim como baldes de lixo com pedal em zonas comuns.

Foram adquiridos e distribuídos lenços e máscaras cirúrgicas nas portarias da
Universidade, bem como termómetros digitais e à distância para verificação da
temperatura. Procedeu-se à aquisição e distribuição de luvas e aventais impermeáveis
descartáveis, assim como à colocação de baldes de lixo com pedal em zonas comuns.
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A utilização de máscaras por pessoas saudáveis passou a ser aconselhada pelas autoridades
de saúde, 3 nomeadamente em espaços públicos fechados, como medida de proteção
2F

adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória, podendo ser
utilizadas máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou de uso social, dispositivos de diferentes
materiais têxteis, destinados à população geral, não certificados.
2.6 Estabelecimento de regras relativamente à higienização das instalações da Universidade da
Beira Interior durante o período de infeção por COVID-19.

O plano de higienização das instalações da Universidade da Beira Interior (anexo 4) já
existe na instituição, tendo sido adaptado a este caso específico.
Foi realizada uma ação de formação específica a funcionários responsáveis pela manutenção
da higiene das instalações, no sentido de sensibilizar todos os funcionários acerca da
importância da quebra do meio de transmissão.
2.7 Implementação de medidas de controlo de infeção para limitar a sua transmissão nos diversos
locais que constituem a Universidade da Beira Interior, em caso de suspeita ou confirmação.

As medidas de controlo da infeção devem ser asseguradas em todos os locais da
Universidade da Beira Interior:
- Medidas de higiene pessoal
- Medidas de higienização das instalações
- Informação
- Medidas de isolamento e distanciamento social
Um fluxograma (anexo 2) com o procedimento correto a ter, em caso de suspeita de infeção
por coronavírus COVID-19, foi afixado nas receções e departamentos dos edifícios da
Universidade da Beira Interior.
2.8 Realização de sessões de esclarecimento acerca do coronavírus COVID-19

A Universidade da Beira Interior, através da Faculdade de Ciências da Saúde, e a Delegação
de Saúde da Cova da Beira já promoveram uma sessão de esclarecimento para alunos,
docentes e funcionários acerca do coronavírus COVID-19, assim como as respetivas
medidas preventivas. Foi, ainda, proporcionada mais 1 sessão de esclarecimento para
públicos específicos, nomeadamente, auxiliares operacionais.

Ver Informação da DGS nº 009/2020, de 13/04/2020, com o assunto "COVID-19: Fase de Mitigação - Uso de
Máscaras na Comunidade".
3
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2.9 Estabelecimento de normas para funcionários e estudantes com suspeita ou confirmação de
infeção por coronavírus COVID-19, relativamente à sua permanência na instituição e ao seu
regresso.

Os funcionários, docentes e estudantes devem ser incentivados a permanecer em casa,
durante 14 dias, no caso de apresentarem sintomas característicos de infeção por COVID19.
Para os funcionários, a lei prevê que seja apresentado documento comprovativo da
confirmação do diagnóstico, justificativo da falta. As ausências dos estudantes, por doença,
estão acauteladas legalmente.
2.10 Divulgação das recomendações para viajantes (de acordo com orientações do Ministério da
Saúde/Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde) antes e durante a infeção com
o coronavírus COVID-19.

Foram divulgadas as recomendações da Direção Geral de Saúde para viajantes através de email e da página Web da Universidade da Beira Interior.
2.11 Divulgação de medidas de controlo de infeção à população universitária

As medidas foram/são divulgadas através de notas informativas enviadas por e-mail e na
página Web da Universidade da Beira Interior.
3. INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO
3.1 Divulgação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior por toda a população
da instituição.

O plano de contingência da Universidade da Beira Interior foi divulgado por e-mail pelo
GRP a todos os membros da academia e encontra-se patente na no site da UBI,
conjuntamente com toda a legislação/regulamentação relativa à pandemia.
3.2 Estabelecimento de responsáveis e canais de comunicação com as Autoridades de Saúde e
proteção civil locais e nacionais, como parte do processo de preparação e resposta à pandemia de
infeção por COVID-19.

A pessoa responsável pela comunicação interna da Universidade da Beira Interior é a Dra.
Graça Castelo Branco, com a colaboração do Dr. Rodolfo Pinto da Silva.
3.3 Desenvolvimento de um plano de comunicação para os docentes, funcionários, estudantes e
visitantes.

O plano de comunicação pode ser consultado no anexo 1.
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3.4 Divulgação de informação de fontes nacionais e internacionais credíveis e criação de fontes
próprias para formação sobre práticas de rotina de controlo de infeção (higiene das mãos e
etiqueta respiratória), fundamentos acerca da infeção por COVID-19 (sinais e sintomas, formas de
transmissão, tratamento, vacinação), medidas de proteção pessoal, familiar e comunitária e
prestação de cuidados de saúde aos doentes (de acordo com plano de contingência nacional).

Toda a informação está a ser divulgada através de afixação de cartazes, distribuição de
panfletos, reprodução de vídeos nos monitores da Universidade, páginas Web e notas
informativas enviadas por e-mail.
Sempre que se justifique poderá ser criado e desenvolvido novo material de informação.
3.5 Planeamento atempado da comunicação evitando o potencial medo e ansiedade nos
funcionários, docentes, estudantes e visitantes.

Em fase epidémica/pandémica os comunicados a emitir deverão ser sujeitos à aprovação do
coordenador do plano de contingência da Universidade da Beira Interior e analisado o
plano de comunicação.
4. ENSINO
4.1 Atualização da informação sobre as possibilidades de utilização de ensino à distância na
Universidade da Beira Interior.

A atualização desta informação será da responsabilidade de cada faculdade / departamento
da Universidade da Beira Interior.
4.2 Desenvolvimento e disseminação de procedimentos pedagógicos alternativos para assegurar a
continuidade do processo de ensino / aprendizagem (ex: ensino à distancia com recurso à rede
informática, redes de telefone, sessões de ensino via correio, rádio e/ou televisão), na eventualidade
do encerramento das Faculdades ou Universidade.

Foram desenvolvidas, durante o estado de emergência, ações e orientações específicas para
motivar a continuidade de atividades pedagógicas.
4.3 Desenvolvimento de um plano de recuperação de atividades pedagógicas.

Cada Faculdade deverá planear medidas de resposta em caso de afetação do normal
funcionamento do ano letivo, nomeadamente, alterações de programas curriculares ou
alterações de períodos de exames. Estas medidas deverão ter em consideração diferentes
cenários possíveis, considerando diferentes períodos de encerramento.
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5. INVESTIGAÇÃO
5.1 Atualização da informação sobre os centros de investigação nomeadamente dos contactos
institucionais e pessoais, a utilizar em caso de emergência.

A atualização desta informação é da responsabilidade da Vice-Reitoria para a Investigação e
Projetos.
5.2 Atualização do levantamento dos serviços e/ou equipamentos críticos nos centros de
investigação, para garantir a biossegurança dos mesmos.

A atualização desta informação é da responsabilidade de cada faculdade / departamento da
Universidade da Beira Interior.
5.3 Planeamento da manutenção de laboratórios de investigação, em particular os que albergam
animais, em caso de encerramento das instituições.

O planeamento da manutenção será da responsabilidade de cada faculdade / departamento
da Universidade da Beira Interior, tendo em conta a especificidade de cada laboratório.
6. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
6.1 Levantamento da capacidade em termos de instalações, equipamentos e materiais

- Verificar as condições de materiais a usar em situações de emergência
- Verificar as condições de higiene e segurança das instalações
- Verificar as condições de ventilação
- Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas sempre que
possível
- Assegurar sempre a existência de sabonete líquido, toalhas de papel e secadores de mãos,
nos espaços comuns e instalações sanitárias
- Promover condições de higiene e limpeza dentro das instalações: limpeza frequente das
superfícies de trabalho e outros objetos que entrem em contacto com as mãos (por exemplo:
torneiras, botão de autoclismo e de secadores de mãos, puxadores, balcões e corrimões),
assim como teclados, ratos, telefones localizados em salas de uso comum.
6.2 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social para o eventual
encerramento das Cantinas, Residências e outros serviços ou instalações da Universidade da Beira
Interior.

A decisão de encerrar os serviços deverá ser por decisão reitoral, ouvidos os Serviços da
Ação Social e as Autoridades de Saúde.
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6.3 Desenvolvimento de orientações para o eventual cancelamento de eventos públicos e/ou
desportivos da responsabilidade da Universidade da Beira Interior.

Foi equacionado o cancelamento de eventos, após declaração da pandemia, por decisão
reitoral, ouvidos os responsáveis das Faculdades e após avaliação do risco associado ao
evento, por técnicos de saúde pública.
6.4 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social para uma eventual
utilização de residências de alunos doentes.

Em articulação com os Serviços de Ação Social, foram designadas residências universitárias
para servirem de apoio aos casos de alunos doentes que por alguma razão estejam
impedidos de regressar às suas casas.
Foram designados funcionários para dar apoio a estes estudantes e que receberam
formação em matéria de proteção individual contra a infeção por COVID-19.
7. SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
7.1 Orientações para o encerramento dos serviços da Universidade da Beira Interior.

A definição do encerramento deverá ser por decisão reitoral, ouvidas as Autoridades de
Saúde.
7.2 Planeamento da manutenção dos serviços essenciais da Universidade da Beira Interior
incluindo os vencimentos dos funcionários, a continuidade da comunicação com os funcionários,
estudantes e docentes, os serviços de manutenção dos diversos serviços da Universidade da Beira
Interior.
Definição de normas e responsáveis das atividades específicas em caso de encerramento de serviços.

Foram identificados e definidos os serviços essenciais e prioritários na Universidade:
- Governo da Universidade.
- Serviços Técnicos (serão identificados serviços de manutenção e limpeza
essenciais).
- Centro de informática (serão identificados serviços mínimos essenciais).
- Serviços de Ação Social (serão identificados serviços mínimos essenciais).
- Serviços de Contabilidade e Tesouraria, onde se inclui o pagamento dos salários e
outros tipos de pagamentos prioritários.
- Serviço de Pessoal, nomeadamente para a receção e distribuição de correio.
- Laboratórios com equipamentos críticos e/ou que albergam animais, que serão
identificados em cada Faculdade.
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- Gabinete de Relações Públicas, para permitir a continuidade da comunicação
interna e com o exterior.
Serão definidos recursos humanos mínimos e cadeia de responsabilidades para cada uma
das áreas prioritárias identificadas em caso de encerramento da Instituição. Serão mantidas
atualizadas listas de contactos dos responsáveis e seus substitutos.
8. SEGURANÇA
8.1 Planeamento das medidas necessárias para garantir a segurança das instituições da
Universidade da Beira Interior.

- Deverá ser realizada uma atualização da situação em matéria de segurança na
Universidade da Beira Interior.
- Os meios de segurança/vigilância deverão ser reforçados em caso de encerramento de
Faculdades ou Universidade.
- Deverão ser equacionados cenários, em matéria de segurança, ponderados em função da
ocupação dos Edifícios.
8.2 Aferição junto das empresas de segurança e de limpeza dos respetivos planos de contingência,
de modo a assegurar as necessidades fundamentais de funcionamento.

Foram solicitados às empresas de segurança/vigilância e limpeza da Universidade da Beira
Interior os respetivos planos de contingência e as medidas a adotar com os vigilantes em
termos de prevenção e vigilância da saúde, bem como de limpeza em situações específicas.
8.3 Articulação com as Autoridades de Segurança locais.

Foi executada uma lista de contactos das Autoridades de Segurança locais, com as quais
existe articulação prévia.
9. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
9.1 Plano de Contingência dos Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior

Os Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior desenvolveram um Plano de
Contingência próprio (Anexo 3).
10. QUESTÕES LEGAIS E ÉTICAS
10.1 Verificação, discussão, revisão e implementação das bases legais e éticas para as medidas que
venham a ser tomadas, nomeadamente, encerramento das Faculdades/Universidades, eventuais
cancelamentos de eventos públicos, isolamento ou quarentena de pessoas infetadas ou sob suspeita
ou provenientes de áreas de risco.
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Verificar, discutir, rever e implementar as bases legais e éticas para as medidas que venham
a ser tomadas no âmbito do plano.
As decisões, no entanto, são da responsabilidade do Reitor da Universidade da Beira
Interior, em articulação com os Presidentes de Faculdades e Autoridades de Saúde.
Em caso de agravamento da situação, poderão ser consideradas limitações de mobilidade a
bolseiros e investigadores com base no risco para a Saúde Pública. Em relação a períodos de
férias, tal não se pode aplicar, no entanto, poderá existir um aconselhamento à não
deslocação.
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PARTE II – ASPETOS PRÁTICOS
2.1 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A ADOTAR PARA CADA FASE
Consideram-se 3 fases de ação, assim discriminadas:
1) FASE I – Medidas Preventivas
2) FASE II – Notificação de alguns casos de COVID-19
3) FASE III – População com COVID-19

2.2 FASE I – MEDIDAS PREVENTIVAS
A Fase I relaciona-se essencialmente com a identificação de medidas de caráter preventivo,
no sentido de minimizar o impacto da infeção com o COVID-19, designadamente:
i) O GRP divulgará notas informativas gerais originadas de fontes oficiais, caso existam,
acerca das medidas de prevenção e proteção a adotar, sintomatologia associada à
doença e procedimentos a adotar.
ii) O GRP divulgará notas informativas acerca das medidas preventivas a adotar, adaptadas
ao contexto UBI.
iii) O GRP elaborará e implementará procedimentos para a comunicação interna em caso
de confirmação da infeção por COVID-19.
iv) Implementação de procedimentos para o pessoal de segurança, limpeza e manutenção,
em colaboração com as empresas prestadoras de serviços, com vista à adoção de
práticas corretas, nomeadamente no que respeita aos equipamentos e/ou materiais que
possam estar mais implicados na propagação do COVID-19.
v) Identificação por parte dos responsáveis dos órgãos, da respetiva cadeia de substituição.
vi) Informação aos responsáveis dos órgãos sobre os procedimentos a implementar no caso
da identificação de um caso suspeito de infeção de um colaborador ou aluno por
COVID-19.
vii) Supervisão, por parte dos Serviços Técnicos, do cumprimento das ações de higienização
dos locais de permanência de público durante as horas de expediente e dos locais
potencialmente infetados.
viii)

Aquisição de equipamentos de proteção individual e material de desinfeção para as

mãos.
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ix) Instalação, pelos Serviços Técnicos, de equipamento para desinfeção das mãos nas
Unidades de grande afluência de pessoas, nomeadamente corredores, salas de aula,
bibliotecas, salas de estudo e locais de atendimento ao público.
x) O Vice-Reitor para o Ensino e Internacionalização, em articulação com os Presidentes
das Faculdades e o responsável para a área de Informática, avaliará da necessidade de
alteração da configuração das aulas de disciplinas que impliquem grandes aglomerados
de alunos e a necessidade de assegurar o ensino à distância.
xi) Os Responsáveis das Unidades proporão ao Reitor as medidas necessárias à
implementação do teletrabalho, quando tal se justificar, mediante a apresentação de um
plano detalhado de atividades a desenvolver.
xii) As empresas prestadoras de serviços e bens necessários à manutenção das atividades
consideradas essenciais deverão ser contactadas por forma a garantir que não haja
rutura de stocks. Será também necessário definir modos de atuação, caso o colaborador
seja funcionário de uma das empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente a forma
de notificação da ocorrência e substituição do funcionário.

2.3
MONITORIZAÇÃO
DE
CONTACTOS
COLABORADOR/ESTUDANTE ASSINTOMÁTICO

PRÓXIMOS

i)

Dependendo do tipo de exposição, deverão ser seguidos os seguintes passos:

ii)

Baixo risco de exposição:
•

–

O colaborador/estudante assintomático deverá proceder à auto monitorização diária
dos sintomas de COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar;

iii)

Alto risco de exposição:
•

O colaborador/estudante assintomático deverá ser monitorizado pela delegação de
saúde local durante 14 dias desde a última exposição;

•

Deverá proceder à auto monitorização diária dos sintomas de COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em respirar;

•

Restringir o contacto social ao indispensável;

•

Evitar viajar;

•

Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a última
exposição;
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iv)

Em qualquer um dos casos, se o colaborador/estudante não tiver sintomas, a

situação é encerrada;
v)

No caso de existirem sintomas, deverão seguir-se as instruções delineadas no ponto

7.3 (Fase II).

2.4 FASE II – NOTIFICAÇÃO DE ALGUNS CASOS DE COVID-19
i)

Uma vez identificado o colaborador/aluno com algum dos sintomas a seguir indicados:
Febre
Tosse
Falta de ar (dificuldade respiratória)
Cansaço

ii)

Um elemento da respetiva unidade, devidamente equipado (com máscara, luvas e

bata descartável impermeável), deverá:
• Acompanhar o aluno/colaborador, devidamente protegido com máscara, à Sala de
Isolamento.
• O aluno/colaborador liga para a linha de saúde 24 (808 24 24 24).
• O elemento da unidade liga para o Gabinete de Segurança da UBI (275 329 124 /

ext: 1057). Fora da hora normal de funcionamento, contactar 960 462 067.
• Identificar-se, identificar a Unidade, fornecer o nome do aluno/colaborador.
• O responsável pelo Gabinete de Segurança deverá notificar o sector de limpeza para
implementar as medidas para a completa limpeza e desinfeção do posto de trabalho e
possíveis locais de contacto.
iii)

Localização das salas de isolamento

A UBI dispõe de Salas de Isolamento (SI), distribuídas pelos vários edifícios e Polos,
nomeadamente:
Polo I:
Faculdade de Ciências e Serviços de Informática: Gabinete 17 (PISO 0)
Faculdade de Artes e Letras + Biblioteca: Gabinete 1 (PISO 1 Biblioteca)
Faculdade de Engenharia: Gabinete 183 (PISO 1)
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CFIUTE: Sala 7 (Piso -2)
Serviços Técnicos: Sala de Reuniões
Polo II
Residência I – Ver Anexo 3
Serviços Centrais: Sala de reuniões da Administração
Reitoria: Sala de reuniões 1º Piso
Polo III
Faculdade de Ciências da Saúde: Sala E-1 013
UBIMEDICAL: Sala 1.20
Polo IV
Gabinete 1.19 (1ºpiso) da FCSH
Sede AAUBI
Sala do Conselho Fiscal e MAGE
As salas foram escolhidas por reunirem as condições ideais, a saber:
•

Proximidade de instalações sanitárias (para uso exclusivo do doente).

•

Condições de vigilância do doente.

•

Ventilação natural.

•

Equipamento de repouso.

iv) Uma vez chegado à Sala de Isolamento, o procedimento a adotar é o seguinte:
• Entregar o Kit individual.
v)

O doente deverá seguir as instruções que estão disponíveis:
• Verificar a Temperatura e tomar os comprimidos de PARACETAMOL 500mg, caso se
confirme a febre.
• Contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24).
• Deverá fazer novo contacto para o Gabinete de Segurança da UBI (275 329 124 / ext:

1057 ou o telm. 960 462 067 se for fora da hora normal de funcionamento) quando
sair da sala, de forma a que possam ser desencadeados os procedimentos de limpeza.
• Desde o momento em que entra na SI o doente deverá apenas sair da sala para seguir
as instruções da Linha Saúde (deslocar-se para casa ou entidade de saúde, evitando
circular nas instalações para além do percurso necessário).
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vi) No caso de serem detetados alguns destes sintomas em casa, ou no caso de ter de ficar
como cuidador de algum familiar, deverá:
• Permanecer em casa, contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as
indicações.
• Informar a UBI através do Gabinete de Relações Públicas (grp@ubi.pt ou 275 329
158/ 275 242 014).

2.5 FASE III – POPULAÇÃO COM COVID-19
A rápida evolução da pandemia COVID-19 sobrepôs-se ao ritmo normal da vida de todos.
Em pouco mais de 45 dias, com a multiplicação de casos de infeção, a população foi
obrigada ao confinamento em casa, as escolas fecharam, as universidades suspenderam as
atividades letivas, muitas empresas encerraram, foi declarado o estado de emergência por
três vezes, morreram centenas de pessoas, mudou Portugal e o mundo. As características de
propagação do novo coronavírus e as consequências da infeção dele resultante, sobretudo
na população mais envelhecida ou fragilizada por outras patologias, a necessidade de criar
condições ao Serviço Nacional de Saúde para que estivesse preparado para o elevado
número de doentes com necessidade de assistência respiratória ou de cuidados intensivos e
todos os indicadores que diariamente são registados deixam antever que a pandemia possa
prolongar-se por mais tempo do que seria desejável, criando avanços e recuos, eventuais
situações de confinamento/desconfinamento que obrigarão as instituições de ensino
superior a reagir, com suspensão de atividades letivas presenciais e recurso ao ensino à
distância, tal como sucedeu em março/abril de 2020. O Anexo 5 dá conta das medidas
implementadas para a retoma das atividades letivas após a cessação do estado de
emergência em 29 de abril de 2020, o qual foi sucessivamente atualizado, em 30 de julho de
2020 (Anexo 6 - comunicação do Senhor Reitor: Funcionamento do 1º Semestre do Ano
Letivo 2020/2021) e em 7 de setembro de 2020 (Anexo 6, Resumo das Regras de
Funcionamento do 1º Semestre Letivo 2020/2021).
Por outro lado, a partir do momento em que ocorreram milhares de casos notificados com
COVID-19 no país, tornou-se clara a necessidade de equacionar as seguintes medidas:
• Garantia da implementação das medidas básicas (uso obrigatório de máscaras,
viseiras, distanciamento social, etc.);
• Aplicação de equipamentos de desinfeção das mãos à entrada dos edifícios e
distribuídas por diversos locais.
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• Medição de temperatura aos membros da comunidade académica, nos locais de
entrada e de atendimento, com recurso a termómetros de medição à distância.
• Salvaguarda daqueles que efetuam o atendimento ao público, com a colocação de
divisórias de proteção em acrílico em balcões/postos de atendimento.
• Criação de corredores de circulação.
• Distanciamento na ocupação dos lugares nas salas de aula.
• Redefinição dos regimes de assistência às aulas.
• Rastreio de casos a estudantes provenientes de concelhos com larga incidência de
casos, em articulação com as autoridades de saúde.
• Recurso a teletrabalho nos postos de trabalho do sector técnico-administrativo em
que isso seja possível.
As contingências da situação implicam a tomada de decisões e a elaboração de
regulamentação, como a que se apresenta no Anexo 6 e que dizem respeito às seguintes
situações:
i) Adoção de medidas restritivas no sentido de evitar a formação de grandes ajuntamentos
no interior das instalações, nomeadamente no que respeita a atividades científicoculturais, festas da Associação Académica, entre outros eventos, que deverão ser objeto
de autorização prévia, quando realizados nos espaços da Instituição.
ii) Suspensão de atividades letivas ou outras, como forma de diminuir os riscos de
contágio.
iii) No limite, encerramento das instalações por um período a determinar, em articulação
com a tutela.

2.6 INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
2.6.1 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
i) Indicações Gerais:
Os piquetes de limpeza deverão realizar duas vezes por dia, durante o horário de
expediente, as seguintes tarefas:
• Limpeza dos puxadores de portas e janelas, balcões, zonas de espera das Unidades
com atendimento ao público.
• Limpeza dos balcões das portarias/receções dos edifícios.
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• Limpeza das mesas e computadores, (monitores, teclados, ratos) das salas de estudo e
Biblioteca.
• Abertura das janelas das instalações sanitárias para promover a ventilação natural.
• Limpeza dos corrimãos das escadas.
• Limpeza do teclado das caixas de Multibanco.
• Limpeza dos botões de chamada e botões interiores dos elevadores.
ii) Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
• A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, nomeadamente na remoção do lixo.
• A limpeza das maçanetas e puxadores deverá ser realizada tanto no interior do espaço
como no exterior.
• Os panos de limpeza deverão ser lavados com frequência, de preferência com uma
solução contendo lixívia.
• As instalações sanitárias deverão ser limpas de acordo com os procedimentos em
vigor para estas instalações e que englobam a desinfeção destes locais.
Nota: Estão disponíveis folhas de registos nos locais de passagem que deverão ser assinadas
pelas funcionárias que executam estas tarefas, com a indicação de data e hora.

2.6.2 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO DO DOENTE
i) Sempre que seja dada a indicação para que se proceda à higienização de um espaço,
devido à presença de presumível infetado com COVID-19, o piquete de limpeza deverá
deslocar-se ao local e realizar as seguintes tarefas:
• Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta (sempre que possível) para
promover a ventilação natural.
• Proceder à limpeza geral e desinfeção do espaço, incluindo as maçanetas e puxadores
das portas e janelas, as mesas, os computadores (monitores, teclados, ratos), caso
existam, etc.
• Trocar o saco do caixote do lixo.
• Proceder à lavagem do chão.
ii) Sempre que o alerta de possível infeção for dado fora do período de expediente, o
vigilante de serviço deverá registar em ficha própria a ocorrência e proceder à afixação
de aviso na porta do local de trabalho:
‘POR FAVOR NÃO ENTRE, AGUARDE PIQUETE DE LIMPEZA’
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iii) Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
•

A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, máscara de proteção e bata descartável
impermeável (cedidas pela UBI).

•

O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento.

•

Para esta limpeza será utilizado o líquido desinfetante.

2.6.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DE ISOLAMENTO
i) Depois do doente abandonar a Sala de Isolamento, a limpeza deverá ser feita do
seguinte modo:
•

Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta para promover a ventilação
natural.

•

Proceder à limpeza de todo o mobiliário existente, nomeadamente cadeira, telefone e
restantes superfícies.

•

Substituir o saco do caixote do lixo.

•

Proceder à lavagem do chão.

ii) Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
•

A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, máscara de proteção e bata descartável
impermeável (cedidas pela UBI).

•

O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento e deverá ser
descartado de imediato.
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ANEXOS
Anexo 1 – Plano de Comunicação

Plano de Comunicação da Universidade da Beira Interior
1. OBJETIVOS GERAIS
- Divulgar o Plano de Contingência da Universidade da Beira Interior;
- Elaborar um plano de comunicação adequado, a fim de sensibilizar, divulgar, informar e
envolver toda a comunidade académica.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Definir as estruturas e vias de comunicação interna e externa, mantendo toda a
informação atualizada da situação nacional e internacional;
- Criar e atualizar informação relativamente ao vírus COVID-19 na página da Universidade
da Beira Interior, proveniente das entidades responsáveis;
- Garantir a divulgação atempada a toda a comunidade universitária;
- Divulgar o Plano de Contingência junto dos alunos e dos profissionais da Instituição;
- Divulgar o Plano de Contingência junto dos parceiros e restante comunidade;
- Manter lista atualizada de contactos para comunicação com os alunos e profissionais da
Instituição através de e-mail;
- Manter lista atualizada dos contactos dos colaboradores absolutamente necessários
perante casos de quarentena ou emergência, de forma a poder comunicá-la aos órgãos de
intervenção competentes, para efeitos de requisição civil, e colocar os próprios funcionários
em prontidão, quando necessário;
- Prever e estabelecer formas de comunicação eficientes entre a equipa de execução do
plano e as autoridades responsáveis pelo plano de contingência nacional, nomeadamente
com a Direção Geral de Saúde, Delegação de Saúde do respetivo Agrupamento de Centros
de Saúde e Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB);
- Fornecer informação sobre a evolução da situação na Instituição e esclarecer eventuais
dúvidas;
- Estabelecer formas de comunicação com os demais parceiros pertinentes.
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2. PÚBLICOS-ALVO
Internos:
- Alunos;
- Investigadores/docentes;
- Funcionários;
- Agentes de empresas de segurança e limpeza.
Externos:
- Organismos de saúde (DGS, hospitais e centros de saúde) e autoridades locais e regionais;
- Visitantes;
- Famílias dos alunos
- Comunidade em geral;
- Media;
- Fornecedores.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

36 de 76

3. FORMAS DE COMUNICAÇÃO
Comunicação interna:
A existência de um plano de comunicação interna é uma forma eficaz para combater
rumores, estimular o envolvimento dos seus membros no combate à evolução da infeção e
instaurar um clima de confiança.
No presente caso, a informação relativa ao COVID-19, criada pela Direção Geral de Saúde e
pela própria Instituição, pode ser veiculada internamente através das novas tecnologias de
informação (Internet e correio eletrónico) e por outros modelos de comunicação em
formato papel (circulares, cartazes, desdobráveis e avisos).
Comunicação externa:
O Grupo responsável pela comunicação deverá estabelecer contacto com as entidades
adequadas, designadamente o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, o
CDOS, e a Câmara Municipal da Covilhã, com as quais deverá colaborar, mantendo a
informação relativa à Universidade em permanente atualização, por forma a divulgar o
conteúdo e elementos do plano de contingência da UBI e enquadrá-lo nos planos municipal
e distrital de proteção civil (se aplicável) e, bem assim, estabelecer os protocolos de
comunicação em caso de quarentena ou emergência.
Paralelamente, a restante comunicação externa será feita através dos instrumentos de
divulgação da UBI (página da Internet, correio eletrónico, etc.), oferecendo ao(s) público(s)
um conjunto de informações que contribuem para construção de uma imagem positiva da
instituição. O trabalho de comunicação externa está entre as ferramentas mais indicadas
para estreitar as relações entre a instituição e a comunidade em que se insere.
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4. AÇÕES
Estabelecimento de protocolos de comunicação operacional – Elaboração de
protocolos de comunicação interna e externa, para execução do plano de contingência em
caso de quarentena e emergência, sob a coordenação da Vice-Reitor, Prof. Mário Freire.
Atualização de contactos – Manutenção da lista de contactos institucionais atualizada
para comunicação com alunos, docentes, investigadores e funcionários por correio
eletrónico.
Brochura relativa ao Plano de Contingência da UBI – Disponibilização do ficheiro
da brochura on-line, no site da Universidade, de forma a poder ser descarregado pelos
interessados.
Destaques em websites da instituição, intranet e newsletters – Utilização dos
websites e intranet da instituição para difundir a informação e promover a sensibilização.
Comunicações de “Follow up” – No seguimento de reuniões e sessões de
apresentação/(re)formação poderá ser enviada uma comunicação via e-mail ou através de
memorandos/circulares elaborados pelo Coordenador do Plano de Contingência na UBI
para tentar aferir os resultados das sessões e reforçar a mensagem. Devem ser utilizadas
também para fazer o acompanhamento das comunidades.
Estacionário – Colocação de cartazes e folhetos nos placards e displays existentes nos
átrios e espaços comuns da instituição, bem como nas instalações sanitárias.
Sessões de Informação e Sensibilização – Estas sessões são fundamentais para
concretizar o processo de adesão dos diversos públicos. Nestes encontros, deverá ser
promovida a divulgação dos planos de contingência aos alunos, docentes e funcionários, de
uma forma dinâmica e eficaz, em colaboração com a Faculdade de Ciências da Saúde.
Contacto com serviços de saúde e emergência – Atualização permanente dos
contactos com os serviços de saúde e emergência, a fim de proceder à atualização da
informação e respetivo enquadramento no plano evolutivo da pandemia.
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Clipping – Constituição de um arquivo das notícias que vão sendo publicadas nos media
relativas à evolução da pandemia e às medidas que foram sendo tomadas pela Instituição no
decurso da mesma. O arquivo poderá ser disponibilizado na página web da Universidade.

5. CONTEÚDOS
5.1. Informação disponibilizada no Site da Universidade da Beira Interior
(página disponível em https://www.ubi.pt/Pagina/coronavirus).
Recomendações Covid-19

Plano de Contingência da Universidade da Beira Interior (atualizado em 07/09/2020)
Funcionamento do 1º Semestre do Ano Letivo 2020/21
Apoios COVID-19
Questões Frequentes sobre Assuntos Académicos
Notas Informativas
Regulamentação/Legislação
Campanha “Fazer mais, por todos!”
MCTES
Orientações para Atividades Letivas e Não Letivas nas Instituições Científicas e de Ensino
Superior (04/08/2020)
Recomendação às Instituições Científicas e de Ensino Superior para a preparação do Ano
Letivo 2020/2021 (04/08/2020)
Carta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dirigida aos Estudantes do
Ensino Superior e Dirigentes Associativos (24/03/2020)
Comunicado CRUP
Comunicado Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (10/03/2020)
Investigação e Literatura Científica
Portal “Science 4 COVID-19”
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Elsevier: COVID-19 Healthcare Hub
Proquest: Proquest page collecting International information resources about COVID-19
Ovid: Wolters Kluwer COVID-19 (Coronavirus) Resources
American Association for the Advancement of Science (AAAS): Science
Manual Viver em tempo de COVID-19 | SARS-CoV-2 - Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos
INFORMAÇÃO DGS 005/2020 (27/02/2020)

5.2. Notas informativas
(Envio através de correio eletrónico)
Nota Informativa COVID-19 #22 - Quarentena e isolamento (04/09/2020)
Nota Informativa COVID-19 #21 - Aumenta o número de adolescentes e jovens infetados
(13/07/2020)
Nota Informativa COVID-19 #20 - Medidas de contenção serão necessárias até existir
vacina ou tratamento (17/06/2020)
Nota Informativa COVID-19 #19 - Procedimentos para prevenção e controlo da covid-19
reunidas em publicação (14/05/2020)
Nota Informativa COVID-19 #18 - Uso de máscaras na comunidade como medida básica
adotada (06/05/2020)
Nota Informativa COVID-19 #17 - BI define plano de retoma das atividades letivas
presenciais e de investigação (27/04/2020)
Nota Informativa COVID-19 #16 - CCDRC disponibiliza 11 milhões para empresas e
instituições que apostem no combate à Covid-19 (21/04/2020)
Nota Informativa COVID-19 #15 - Uso de máscaras na comunidade (14/04/2020)
Nota Informativa COVID-19 #14 - Alunos da UBI criam plataforma com lista de lojas e
serviços abertos (02/04/2020)
Nota Informativa COVID-19 #13 - Regras do Lixo | Trash disposal guidelines (31/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #12 - Governo cria plataforma Estamos ON (27/03/2020)

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

40 de 76

Nota Informativa COVID-19 #11 - Isolamento profilático obrigatório para quem chega ao
município da Covilhã | Mandatory prophylactic isolation for those arriving in Covilhã
(4/03/2020) Revogado pela DGS
Nota Informativa COVID-19 #10 - UBI mantém residências e cantina em funcionamento |
UBI keeps residences and canteen in operation (24/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #9 - Propostas de atividades para quem está em isolamento
social (20/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #8 - Manual de Isolamento e Distanciamento (18/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #7 - Procedimentos de notificação de casos de COVID-19 |
COVID-19 case notification procedures (16/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #6 - Orientações de Serviço (13/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #5 – Suspensão de atividades letivas a partir do dia 16 de
março | Information Note COVID-19 - UBI suspends teaching activities from March 16
(12/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #4 – Protocolos de atuação face a situações de risco
(11/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #3 - UBI suspende atividades desportivas, culturais e de lazer
nas suas instalações (10/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #2 - UBI implementa plano de contingência para fazer face ao
COVID-19 (09/03/2020)
Nota Informativa COVID-19 #1 - Cuidados a ter face ao COVID-19 (05/03/2020)
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5.3 Materiais impressos a divulgar pelas instalações da UBI
(Cartazes informativos disponibilizados pela direção Geral de
virus/materiais-de-divulgacao.aspx | consulta a 6 de março de 2020)
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5.4 Vídeos informativos a divulgar pelos suportes online próprios da UBI
(Vídeos informativos disponibilizados pela direção Geral de Saúde: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiaisde-divulgacao.aspx | consulta a 6 de março de 2020)

(Acesso: https://youtu.be/3MkRE2rG4Ok)
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(Acesso: https://youtu.be/MJmWJyWywIU)

(Acesso: https://youtu.be/eLfKq5NvVFM)

Links Úteis
- Serviço online do SNS: Linha SNS24
- Área do Cidadão do Portal SNS: SNS
- Atualiação permanente das últimas informações oficiais: Direção-Geral da Saúde
- Relatórios de acompanhamento ao Covid-19: Organização Mundial da Saúde –
- Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças: ECDC
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Anexo 2 – Fluxogramas
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Anexo 3 – Plano de Contingência dos Serviços de Ação Social da
Universidade da Beira Interior

PLANO DE CONTINGÊNCIA
DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (SASUBI)
Revisão 10/09/2020
1. Medidas Gerais

1.1. Identificação das Equipas Operativas

Os SASUBI designarão um grupo de colaboradores responsáveis, que prestarão a devida
assistência e desenvolverão as respetivas orientações para assegurar os serviços dos SASUBI
aos estudantes e colaboradores que deles dependam.

1.1.1. Sede SASUBI:

Fernando Adelino Pereira Fragoso Fernandes
Maria Isabel dos Santos Morais

1.1.2. Setor de Alimentação:
Cantina de Stº António
Rosa Maria Melchior Carrola
João José Popo Lobo Antunes Pereira
Cantina da Faculdade de Engenharia e Malufa
Gisela Maria de Amorim Seca
Maria João Costa Brito Morais
Cantina da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Joaquim Pereira Aurélio
Anabela Gabriel Rebelo
Cantina da Faculdade de Ciências da Saúde e Buffet
Luís Rodrigues Costa
Maria Helena Fernandes Cecílio
Bar das Ciências da Saúde
Américo Duarte Quaresma
Maria de Fátima Saraiva Gomes Carrilho
Bares concessionados (Biblioteca, Santo António, Engenharias, Ciências
Sociais e Humanas, 6ª fase, principal da UBI)
Encaminhados para elemento responsável por prestar assistência do local mais
próximo ao bar definido no Plano de Contingência

1.1.3. Setor de Alojamento:
Residências I, II, III, IV, V e VI
Eduardo Manuel Simões Alves
Dina do Carmo Filipe Braçais
Residência Pedro Alvares Cabral (PAC)
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Maria de Lurdes Ângelo Ramos
Paulo Jorge Silva Veríssimo
Equipa de vigilância
Vigilante em escala

1.1.4. Setor de Atividades Culturais e Desportivas:
Rosa Maria Morgado Domingues
José Manuel Esteves Fernandes

1.1.5. Centro de Apoio Médico e Desportivo:
Maria Filomena Soares Simões da Cunha
Maria Salete Meias Moura Nicolau

1.2. Áreas de Isolamento/Quarentena
Local

Área de Isolamento/Quarentena

Sede dos SASUBI

Local definido no Plano de Contingência
para a Reitoria

Cantina de Santo António

Suites 7, 8, 9, 10 e 11

Cantina da Faculdade de Engenharia (FE) e
Malufa

Local definido no Plano de Contingência
para a FE

Cantina da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas (FCSH)

Local definido no Plano de Contingência
para a FCSH

Cantina da Faculdade de Ciências da Saúde
(FCS)

Local definido no Plano de Contingência
para a FCS

Residências I

Suites 7, 8, 9, 10 e 11
Quarto 226

Residências II

Apartamento 6º Esqº

Residências III, IV, V

Quartos 1, 2, 3 e 4 da Capela

Residências VI

Apartamento 5º Esqº

Residência VII ou Pedro Alvares Cabral (PAC)

Quartos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da receção
Quartos B0-12, B0-3

Pavilhões Desportivos

Pavilhão Desportivo Nº 1 – Balneário n.º 2
dos árbitros

Centro de Apoio Médico e Desportivo

Suites 7, 8, 9, 10 e 11

As áreas estão equipadas com cadeira (para descanso e conforto do doente suspeito,
enquanto aguarda instruções da Linha Saúde 24), contentor de resíduos (com saco branco),
solução antisséptica de base alcoólica (SABA) ou sabão.
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Será disponibilizado, pelo colaborador que presta assistência, um kit individual constituído
por: toalhetes ou guardanapos de papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis,
termómetro, duas garrafas de água de 33cl e um pacote de bolachas ou outro bem
alimentar.
Estará, ainda, afixada informação com os contactos telefónicos a que o utente poderá
recorrer para solicitar assistência.
As áreas de tipologia quarto/suite estarão ainda equipadas com cama, sendo entregue um
kit com roupa de cama e atoalhados, caso o doente seja utente de uma das residências
universitárias e/ou deva manter-se em isolamento ou quarentena naquele espaço.
O acesso à área de “isolamento” é limitado aos colaboradores designados para prestar
assistência ou para proceder à desinfeção e estará sinalizada com “Acesso Restrito”.

1.3. Procedimentos – Abordagem de casos assintomáticos, suspeitos ou
validados
1.3.1. Monitorização de contactos próximos – Colaborador/Estudante
Assintomático
Dependendo do tipo de exposição (baixo risco ou alto risco de exposição), deverá ser
seguido o procedimento definido no Plano de Contingência da UBI.

1.3.2. Caso suspeito num colaborador ou num estudante

O colaborador ou estudante com sinais e sintomas de COVID-19 (quadro respiratório agudo
com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou
dispneia/dificuldade respiratória), ou que identifique um colaborador ou estudante com
critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a chefia direta, no caso de
um colaborador, ou uma portaria ou receção, no caso de um estudante (preferencialmente
por via telefónica).
O doente suspeito é encaminhado para a área de “isolamento” pelo colaborador designado
para prestar assistência.
O colaborador que presta a assistência, devidamente equipado (com máscara, luvas e bata
ou avental descartável impermeável), deverá:
a) Acompanhar o doente suspeito, devidamente protegido com máscara, à Sala de
Isolamento mais próxima, mantendo a distância física de segurança;
b) Entregar o kit individual (toalhetes ou guardanapos de papel, máscara(s)
cirúrgica(s), luvas descartáveis, termómetro, duas garrafas de água de 33cl e um
pacote de bolachas ou outro bem alimentar);
c) Solicitar que o doente suspeito meça a temperatura com o termómetro
disponibilizado no kit;
d) Informar o doente suspeito que só poderá sair da sala para seguir as instruções da
Linha Saúde 24 (deslocar-se para casa ou entidade de saúde, evitando circular nas
instalações para além do percurso necessário);
e) Solicitar ao doente suspeito que contacte diretamente a Linha Saúde 24 (808 24 24
24);
f) Colocar a sinalização “Não entrar – Sala em utilização” (Anexo 1);
g) Cumprir com as precauções básicas de controlo de infeção aquando da saída da sala,
retirando todo o equipamento de proteção individual, e colocar o mesmo num saco
branco fechado (a depositar no contentor de resíduos do Centro de Apoio Médico e
Desportivo) e lavar as mãos, de acordo com as recomendações da DGS;
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h) Comunicar ao responsável do setor ou ao Gabinete de Segurança da UBI, se for num
edifício da UBI, a necessidade de implementar as medidas para limpeza e desinfeção
do posto de trabalho ou possíveis locais de contacto.
Aquando do conhecimento das orientações da Linha Saúde 24, caso não seja necessário o
regresso do doente à sala e isolamento, o colaborador que prestou a assistência deve
comunicar ao responsável do setor ou ao Gabinete de Segurança da UBI, se for num edifício
da UBI, para ativar o procedimento de limpeza e higienização e colocar a sinalização “Não
entrar – Aguardar equipa de limpeza” (Anexo 1).

1.3.3. Caso suspeito validado de um colaborador ou estudante

O doente deverá seguir as orientações da Linha Saúde 24.
Os SASUBI colaboram com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos
próximos do doente e na definição de outras medidas de prevenção, se for caso disso,
informando ainda o médico responsável pelos serviços de saúde na UBI e nos SASUBI do
caso suspeito validado (seja colaborador ou estudante).
Caso o doente tenha de permanecer em isolamento ou quarentena e esteja alojado numa
das residências universitárias, os SASUBI irão mantê-lo na mesma sala de isolamento, em
vez de regressar ao quarto de origem.
Os SASUBI informam a UBI, através do Gabinete de Relações Públicas, sobre a existência
de caso suspeito validado para que seja ativado o procedimento de comunicação
estabelecido no Plano de Contingência.

1.4. Procedimentos de Limpeza e Higienização
1.4.1 Tipo de equipamentos

Os equipamentos de limpeza descartáveis são de uso único, devendo ser eliminados ou
descartados após a sua utilização. Relativamente aos equipamentos não descartáveis (ex.
baldes e cabos), estes devem ser de uso exclusivo da área de “isolamento” e devem ser
limpos e desinfetados após a sua utilização nas situações em que existe um Caso
Confirmado.
Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de
recirculação de aerossóis.

1.4.2. Procedimentos gerais de limpeza

Durante o horário de expediente, a limpeza deverá ser feita pelo menos duas vezes por dia,
com a realização das seguintes tarefas:
a) Limpeza dos puxadores de portas e janelas, balcões, zonas de espera das unidades
com atendimento ao público;
b) Limpeza dos balcões das portarias/receções dos edifícios;
c) Limpeza das mesas e computadores (monitores, teclados, ratos) das salas de
estudo/convívio, substituindo a película aderente dos teclados, se for caso disso;
d) Abertura das janelas ou portas das instalações sanitárias para promover a ventilação
natural;
e) Limpeza dos corrimãos das escadas;
f) Limpeza dos TPAs, substituindo a película aderente dos teclados, se for caso disso;
g) Limpeza dos botões de chamada e botões interiores dos elevadores;
Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
1. A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, nomeadamente na remoção do lixo;
2. A limpeza das maçanetas e puxadores deverá ser realizada tanto no interior do
espaço como no exterior;

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

50 de 76

3. Os panos de limpeza deverão ser lavados com frequência;
4. As instalações sanitárias deverão ser limpas de acordo com os procedimentos em
vigor para estas instalações e que englobam a desinfeção destes locais.

1.4.3. Procedimentos específicos de limpeza das Salas de Isolamento

A cada sala de isolamento estará afeto um kit de limpeza composto por balde, esfregona e
pano.
A equipa de limpeza deverá:
1. Equipar-se com o equipamento de proteção individual (máscara, luvas, bata ou
avental descartável impermeável, óculos de proteção);
2. Colocar a sinalização “Não entrar – Espaço em limpeza” (Anexo 1);
3. Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta, sempre que possível, para
promover a ventilação natural;
4. Proceder à limpeza geral do espaço:
a) Pavimentos com recurso a solução de lixívia na concentração 2:100 (20ml de
lixivia para 1 litro de água);
b) Paredes, superfícies metálicas, mobiliário, maçanetas, puxadores das portas e
janelas, mesas, computadores (monitores, teclados, ratos), caso existam, com
recurso a pano ou pulverizador com álcool a 70 graus ou desinfetante com uma
solução de hipoclorito de sódio (lixívia) numa concentração de pelo menos
2:100 (20ml de lixívia para 1 litro de água).
5. Colocar todo o material descartável utilizado no saco branco e apertar com
abraçadeira;
6. Colocar saco branco novo.
No final dos trabalhos, a equipa de limpeza deverá:
1. Colocar a sinalização “Não entrar – Acesso Restrito” (Anexo 1);
2. Desinfetar os óculos de proteção e utensílios de trabalho (balde, esfregona ou outros
materiais);
3. Colocar o saco branco fechado no contentor de resíduos do Centro de Apoio Médico
e Desportivo, de onde será recolhido pelos Serviços Técnicos da UBI para o operador
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

2. Alimentação

2.1. Medidas a adotar para estudantes e colaboradores que utilizam as
unidades alimentares (cantinas) dos SASUBI

Caso tenha de ser encerrada qualquer Unidade Alimentar dos SASUBI, os estudantes e os
colaboradores que não estejam infetados deverão recorrer a outras Unidades Alimentares
dos SASUBI. Os SASUBI informarão, através dos canais comuns, quais as Unidades
Alimentares encerradas e quais as alternativas mais próximas.
No caso da hipótese remota de encerramento de todas as unidades alimentares, os SASUBI
contactarão empresas de catering no sentido de fornecer refeições aos estudantes.

2.2. Medidas de Prevenção nas Unidades Alimentares

a) Deverão ser sempre cumpridos os planos de HACCP já existentes, de forma rigorosa.
b) Os talheres deverão ser apresentados sempre empacotados, por colaboradores
equipados de acordo com as regras definidas pelo HACCP e passarão a
complementar esse equipamento, de forma a que utilizem máscara de proteção,
luvas, bata descartável e touca. Os restantes colaboradores devem estar também
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

devidamente equipados, nomeadamente com máscara de proteção, luvas, bata
descartável e touca.
Os utentes deverão usar máscara de proteção durante a circulação dos espaços,
podendo retirá-la apenas no momento da refeição.
Todas as cantinas terão serviço de almoço e take-away.
Será disponibilizada a refeição de take-away na receção da residência PAC para os
fins de semana, devendo o estudante adquirir previamente a senha na cantina da
FCSH.
Nas filas deverão manter um distanciamento mínimo recomendado em relação aos
restantes utentes, sendo colocada sinalética que promova esse afastamento.
A sala de refeições será organizada de modo a deixar um lugar vago à direita e à
esquerda, evitando a exposição frente a frente e podendo ser ocupadas apenas as
mesas que estiverem marcadas com a indicação “Higienizado”.
Será suspenso o uso de micro-ondas nas cantinas, bem como o consumo de refeições
que não sejam confecionadas nas cantinas.
Os horários das cantinas serão alargados (ex: 12h00 - 14h30).
Será definida a lotação máxima da cantina, não podendo ser ultrapassada.
Será intensificada a limpeza e desinfeção das superfícies (zonas de atendimento,
balcões, maçanetas, corrimões, interruptores, mesas, cadeiras, etc.).
Deverá ser privilegiado o pagamento com o cartão de estudante ou cartão bancário.
Será instalada proteção acrílica nos balcões de pagamento das cantinas.
Serão definidos circuitos de entrada e saída das unidades alimentares.
Manter-se-ão abertas as portas de acesso durante o horário de funcionamento.
As casas de banho públicas serão abastecidas com sabão e, complementarmente,
será colocado 1 doseador de SABA no início de cada linha para desinfeção das mãos.
Serão afixados cartazes no início de cada linha com as principais recomendações da
DGS.

3. Alojamento

3.1. Orientações para definir causas que potenciem o encerramento
(parcial) das Residências

Definição do número mínimo de funcionários para assegurar o funcionamento de cada
residência, em consonância com a Autoridade de Saúde Local.
Prevê-se a transferência temporária de funcionários entre as várias residências dos SASUBI,
de modo a conseguir manter em funcionamento o maior número de residências.
Caso não seja possível manter o adequado funcionamento, os SASUBI recorrerão ao serviço
externo de empresas de trabalho temporário.

3.2. Medidas Preventivas nas Residências

a) Os colaboradores que fazem atendimento ao público e os utentes deverão usar
máscara de proteção.
b) Será instalada proteção acrílica nos balcões de atendimento;
c) Os serviços que impliquem contacto com possíveis infeções (limpeza e lavandaria)
deverão ser efetuados com o equipamento adequado, nomeadamente máscara de
proteção, luvas, óculos de proteção ou viseira e bata ou avental descartável.
d) Serão intensificadas as limpezas e higienização dos espaços comuns e superfícies
(copas, salas de estudo e de convívio, zonas de atendimento, balcões, maçanetas,
corrimões, interruptores, mesas, cadeiras, telefones, etc.), tendo em conta as
orientações da DGS no que respeita à limpeza e desinfeção de superfícies.
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e) As casas de banho públicas serão abastecidas com sabão e, complementarmente,
será colocado 1 doseador de SABA nas duas receções das residências (Residências I e
PAC).
f) Após o check-in, sujeito aos procedimentos definidos no ponto 3.4, serão realizadas
medições de temperatura aleatórias.
g) Será interdita a entrada a quem não seja residente nesse edifício/residência, exceto
pessoal da UBI ou SASUBI, fornecedores de serviços, pessoal médico ou forças de
segurança.
h) Serão suspensos os alojamentos temporários de visitas ou outros estudantes.
i) Os utentes serão sensibilizados para arejar o seu quarto, abrindo as janelas várias
vezes durante o dia por períodos de, pelo menos, 20 minutos e procedendo à
limpeza e higienização das zonas que partilham no quarto, nomeadamente
instalações sanitárias, as quais incluirão produto para limpeza e desinfeção das
superfícies (solução de hipoclorito de sódio) numa concentração de, pelo menos,
1:100 (10ml de lixívia para 1 litro de água).
j) Serão efetuadas visitas aleatórias aos quartos para verificação das condições de
higiene.
k) Os utentes serão sensibilizados para evitar viagens de lazer fora da região.
l) Será solicitada ao utente a entrega de roupa suja nas lavandarias num saco fechado.
m) Serão reorganizados os espaços comuns das residências (copas, salas de estudo,
salas de convívio, zonas de atendimento), com indicação da lotação máxima
permitida.
n) As salas de estudo, convívio e copas serão organizadas de modo a deixar um lugar
vago à direita e à esquerda, evitando a exposição frente a frente e podendo ser
ocupadas apenas as mesas que estiverem marcadas com a indicação “Higienizado”.
o) O acesso aos elevadores será restrito a pessoas do serviço ou autorizadas.
p) Serão reorganizados os quartos por forma a manter a distância mínima de dois
metros entre camas.
q) Serão definidos circuitos de entrada e saída das residências.
r) Deverá ser privilegiado o pagamento por transferência bancária.
s) Serão mantidos alguns quartos por ocupar com instalação sanitária privativa, que
possam servir como áreas de isolamento ou quarentena (ver ponto 1.2.). Em espaços
que existam diversos quartos e casas de banho serão identificadas as casas de banho
para uso exclusivo de um determinado quarto.
t) Serão afixados cartazes em cada residência com as principais recomendações da
DGS.

3.3. Procedimentos caso surjam casos suspeitos ou validados nas
Residências

Serão antecipadamente reservados locais com o fim de resguardo/isolamento para as
Residências dos SASUBI (ver ponto 1.2) e, em casos suspeitos, aplicar-se-ão os
procedimentos indicados no ponto 1.3.2.
Aos estudantes suspeitos que partilhem quarto, serão aplicadas as orientações das
autoridades de saúde locais.
Em caso de validação da suspeita, aplicar-se-ão os procedimentos indicados no ponto 1.3.3.
Aos estudantes em isolamento ou quarentena, será assegurado pelos SASUBI o adequado
serviço alimentar, através da entrega de refeições take-away, sempre que necessário.
No caso de não ser possível manter os estudantes nos seus próprios quartos e, ao mesmo
tempo, encontrar alojamento para os estudantes sãos, proceder-se-á de forma a juntar no
mesmo quarto dois estudantes doentes. Caso seja necessário, os SASUBI dispõem de um
espaço amplo com beliches junto ao Centro de Apoio Médico e Desportivo, que poderá
permitir juntar diversos casos de quarentena.
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3.4. Check-in de estudantes

O check-in de um estudante estará sujeito à medição da temperatura, terá de assinar um
Código de Conduta/Termo de Responsabilidade (anexo 2) e, em caso de suspeita, serão
adotadas as medidas de acordo com o Plano de Contingência.

4. Saúde e Bolsas

4.1. Medidas preventivas no atendimento presencial

Serão promovidas ações de prevenção, de modo a permitir a manutenção dos serviços de
saúde e o atendimento nas bolsas de estudo, nomeadamente:
a) deverá ser realizado pedido de atendimento por marcação prévia;
b) só será permitida a entrada a estudantes que necessitem de tratar de algum assunto,
devendo os acompanhantes aguardar no exterior do edifício;
c) uso obrigatório de máscara de proteção pelos trabalhadores e utentes;
d) será instalada proteção acrílica nos balcões de atendimento;
e) serão realizadas medições de temperatura aos utentes;
f) será definida a lotação máxima das salas de espera.

4.2. Medidas preventivas gerais
a) Serão intensificadas as limpezas e higienização dos espaços comuns e superfícies

(salas de espera, corredores, casas de banho, balcões, maçanetas, corrimões,
interruptores, mesas, cadeiras, telefones, etc.), tendo em conta as orientações da
DGS no que respeita à limpeza e desinfeção de superfícies.
b) As casas de banho públicas serão abastecidas com sabão e, complementarmente,
será colocado um doseador de SABA à entrada dos edifícios.
c) Deverá ser privilegiado o pagamento por cartão bancário ou transferência bancária.
d) Serão afixados cartazes com as principais recomendações da DGS.

4.3. Medidas preventivas específicas

a) As entrevistas no setor de bolsas serão realizadas à distância, através da plataforma
ZOOM, sendo agendada uma sessão presencial para conclusão do procedimento de
entrevista.
b) As consultas presenciais de Psicologia estarão sujeitas a uma redução de tempo,
sempre que possível.
c) Nas consultas à distância de Psicologia será usada a plataforma Skype (através da
conta gap.sasubi@gmail.com) ou WhatsApp (917 266 276) ou telefone (275
242 008).
d) Os estágios curriculares na área da Psicologia estarão limitados a uma vaga, de modo
a respeitar a lotação máxima no gabinete de consultas, por forma a garantir a
distância física de segurança.
e) As consultas de Fisioterapia serão suspensas até à retoma das atividades desportivas
e competição.

5. Desporto

5.1. Locais de treino e competição
•
•
•
•

Pavilhões desportivos nº 1 e nº 2
Campos de ténis na Faculdade de Ciências da Saúde
Ginásio
Sala Panorâmica
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5.2. Medidas de Prevenção nos Espaços Desportivos

a) Os colaboradores que fazem atendimento ao público deverão estar equipados com
máscara de proteção e, quando realizam operações de desinfeção de
material/equipamento, complementar com luvas e bata descartável.
b) Será instalada proteção acrílica nos balcões de atendimento.
c) Serão afixados cartazes em cada espaço desportivo com as principais recomendações
da DGS.
d) Os elementos das equipas técnicas e os utentes/praticantes deverão usar máscara de
proteção durante a permanência nas instalações, sendo dispensada essa
obrigatoriedade durante a realização de exercício físico e desporto.
e) Será realizada a medição de temperatura aos utentes que acederem aos espaços
desportivos, sempre que possível.
f) Serão intensificadas as limpezas e higienização dos espaços comuns e superfícies
(balneários, sanitários, bancadas, zonas de atendimento, balcões, maçanetas,
corrimões, interruptores, mesas, cadeiras, etc), tendo em conta as orientações da
DGS no que respeita à limpeza e desinfeção de superfícies.
g) Os materiais e equipamentos partilhados nas sessões de treino passarão a ser limpos
e desinfetados de acordo com as orientações da DGS no que respeita à limpeza e
desinfeção de superfícies e materiais.
h) Serão definidos circuitos de circulação dentro dos espaços desportivos fechados.
i) Haverá um intervalo de pelo menos 20 minutos entre diferentes sessões de treino
das modalidades, de forma a arejar e ventilar os espaços, abrindo portas e janelas, e
por forma a limpar e desinfetar os materiais partilhados.
j) As casas de banho públicas serão abastecidas com sabão e, complementarmente,
será colocado 1 doseador de SABA em cada instalação desportiva fechada para
desinfeção das mãos à entrada e saída das instalações. No caso de treino nos espaços
ao ar livre (campos de ténis) o técnico responsável pela supervisão da sessão
garantirá a disponibilização de SABA ou solução à base de álcool a todos os
praticantes.
k) Os balneários e/ou chuveiros/cabines de duche das instalações ficam interditos,
exceto nas situações em que for possível assegurar a limpeza e desinfeção após a sua
utilização.
l) Serão disponibilizadas as instalações sanitárias.
m) Será definida a lotação máxima dos espaços desportivos e suas áreas comuns
(ginásio, campos de jogos, balneários, zonas de atendimento, etc), não podendo ser
ultrapassada, de forma a garantir o distanciamento físico mínimo recomendado.
n) Caso a lotação esteja completa, o utente deverá aguardar a sua vez, mantendo o
distanciamento físico.
o) Serão suspensos os alugueres em espaços fechados. Em relação aos espaços abertos
(ex: campos de ténis) será permitido o aluguer do espaço, sem acesso a balneário e
com uso de material do próprio utente.
p) Deverá ser privilegiado o pagamento por transferência bancária ou cartão bancário.
q) Todos os praticantes e equipas técnicas devem assinar um Código de Conduta /
Termo de Responsabilidade (Anexo 3), no qual é assumido o compromisso pelo
cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2,
bem como o risco de contágio por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva, quer
em contexto de treinos quer em contexto de competições.
r) Será mantido um registo, devidamente autorizado, dos funcionários, equipas
técnicas e praticantes (nome, email e contacto telefónico), que frequentaram os
espaços de prática de desporto, por data e hora (entrada e saída), para efeitos de
apoio no inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde, se aplicável.
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s) No desporto universitário serão suspensas as modalidades desportivas de alto risco
(ex: artes marciais, rugby). Nas restantes modalidades poderão iniciar os treinos,
mas as competições ficam condicionadas a parecer positivo e orientações das
autoridades de saúde locais.
t) Nas entidades protocolares serão suspensas as atividades destinadas a crianças e
jovens com idades inferiores a 18 anos, exceto se fizerem parte do escalão sénior
com a devida autorização do encarregado de educação.
u) As atividades das entidades protocolares que forem autorizadas deverão entregar o
respetivo plano de contingência, assegurar a higienização do espaço e dos
equipamentos no final da utilização, arejar o espaço durante 20 minutos (abrindo
portas e janelas).
v) Nas entidades protocolares não serão permitidos jogos de preparação com outras
equipas e as competições oficiais ficam condicionadas a parecer positivo e
orientações das autoridades de saúde locais.
w) Deverão ainda ser cumpridas as restantes medidas previstas nas Orientações Nºs
030/2020 e 036/2020 da DGS ou outras que venham a ser divulgadas.

6. Observações
A todo o momento este plano poderá ser ajustado de forma a assegurar as orientações
emanadas pela DGS.
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Anexo SASUBI 1
SINALIZAÇÃO DA SALA DE ISOLAMENTO/QUARENTENA
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Anexo SASUBI 2
Termo de Responsabilidade
(ato check-in na residência universitária)
Eu,

___________________________________,

portador

do

documento

de

identificação n.º ______________, estudante alojado na residência ____, declaro por
minha honra, que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as
medidas de prevenção definidas pelos serviços de alojamento dos SASUBI e as medidas
gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), na minha vida em sociedade e
durante a minha estadia na residência universitária, designadamente, a etiqueta
respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento
físico e a utilização de máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas
autoridades de saúde;
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade
respiratória, durante a minha estadia na residência universitária;
4. Informarei de imediato o colaborador da receção mais próxima à minha residência
relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos
confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da manifestação de sinais e sintomas
de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta
mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela UBI,
pelos SASUBI ou pelas Autoridades de Saúde;
6. Comprometo-me a não realizar viagens de lazer fora da região por forma a não propagar
a doença, contribuindo para a proteção da comunidade;
7. Não tenho sintomas relacionados com a COVID-19, nem estive recentemente em contacto
com um caso suspeito ou infetado;
8. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de
sensibilização de todos os estudantes residentes e da sociedade para a prevenção e controlo
da COVID-19.
____ de _____________ de _____
Assinatura: ______________________________________________
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Statement of Responsibility
(check-in at the university residence)
As a user of the student residence ______________ I acknowledge that I,
___________________________,

bearer

of

the

identification

document

no

________, am solely responsible for the following:
1. Adopting a socially responsible behavior, complying exemplarily with the preventive
measures defined by the accommodation services of SASUBI and the general measures
recommended by the General Directorate of Health (DGS), in my life in society and during
my stay in the university residence, namely, the respiratory etiquette, keep good hand
hygiene and, whenever applicable, physical distancing and the use of a mask;
2. Committing myself to use a mask in all predicted and recommended situations by health
authorities;
3. Monitoring my signs and symptoms, namely fever, cough and difficulty breathing, during
my stay at the university residence;
4. Informing the worker of the reception closest to my residence regarding any contacts
with individuals suspected of COVID-19 or with confirmed cases of SARS-CoV-2 infection,
as well as the manifestation of signs and symptoms of COVID-19, including fever, cough or
difficulty breathing. I will apply this same rule to all members of my household;
5. Submitting to all tests and laboratory tests determined by UBI, SASUBI or the Health
Authorities;
6. Committing myself not to make leisure trips outside the region in order not to spread the
disease, contributing to the protection of the community;
7. Declaring that I don´t have symptoms related to COVID-19, nor I haven´t recently been
in contact with a suspected or infected case;
8. Agreeing to participate, whenever requested, in social and educational initiatives to raise
awareness among all resident students and society about the prevention and control of
COVID-19.
____ of _____________ of ______
Signature: ___________________________________
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Anexo SASUBI 3
Termo de Responsabilidade para prática de desporto
Eu,

___________________________________,

portador

do

documento

de

identificação n.º ______________, agente desportivo federado da modalidade de
________________ no clube _____________________________, declaro por
minha honra, que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as
medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e
durante a prática desportiva, designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização
frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de
máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas
autoridades de saúde;
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade
respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição,
em particular, nas vésperas e no dia do treino e competição;
4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos
com indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARSCoV-2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente
febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do
meu agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa
médica do meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde;
6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de
sensibilização de todos os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo
da COVID-19.
____ de _____________ de ____
Assinatura:
_______________________________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos menores de
idade):
_______________________________________________________________

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

60 de 76

Anexo 4 – Instruções de Segurança
SALA DE ISOLAMENTO – KIT BÁSICO
DESCRIÇÃO
Garrafas de água
Pacote bolachas
Guardanapos papel
Termómetro
Bata
descartável
e/ou avental plástico
Luvas descartáveis
Máscara
tipo
cirúrgica
Balde branco com
pedal + saco branco
grupo III
Contentor grupo III

QUANT.

DATA

REPOSIÇÃO 01

DATA

REPOSIÇÃO 02

DATA

SALA DE ISOLAMENTO – OPERACIONAIS LIMPEZA
Sempre que seja dada indicação para que se proceda à higienização de um espaço devido à presença
de presumível infetado com COVID-19, o piquete de limpeza deverá deslocar-se ao local e realizar as
seguintes tarefas:
1.

Colocar sinalização “POR FAVOR não entre – espaço em limpeza”;

2. As operacionais de limpeza SÓ DEVEM entrar no espaço depois de devidamente equipadas
com o equipamento de proteção individual previsto para o caso:
a. Mascara do tipo cirúrgica;
b. Luvas de proteção;
c. Bata ou avental plástico;
d. Óculos de proteção, e
e. Pezinhos descartáveis
3. Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta, sempre que possível, para
promover a ventilação natural;
4. Proceder à limpeza geral do espaço:
a. Pavimentos com recurso a solução de lixivia na concentração 1:100 (10ml de lixivia
para 1 litro de água);
b. Paredes, superfícies metálicas e mobiliário através de pulverizador com álcool a 70
graus;
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c. Maçanetas, puxadores das portas e janelas, as mesas, os computadores (monitores,
teclados, ratos), caso existam, com recurso a pano com álcool a 70 graus;
5. Para cada sala de isolamento estará afeto um kit de limpeza composto por:
a. Balde e esfregona, e
b. pano
6. Colocar todo o material descartável utilizado no saco branco e apertar com abraçadeira.
Colocar um saco branco novo. Colocar o saco branco utilizado no contentor para resíduos
biológicos existente no espaço;
7. Fazer o registo da limpeza no impresso 1, da limpeza;

8. Retirar a sinalização da porta.

OPERACIONAIS VIGILÂNCIA HUMANA
Uma vez identificado o colaborador/aluno com algum dos sintomas – febre, tosse, falta de ar
(dificuldade respiratória) e cansaço – um elemento da equipa de vigilância munido de máscara de
proteção deverá:
1.

Fornecer de imediato máscara do tipo cirúrgica ao colaborador/aluno, que a deve colocar;

2. O colaborador/aluno deverá ligar para a Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24;
3. O colaborador/aluno deverá ligar para o Gabinete de Segurança:
a. 275 329 124 (9h/12h30 e 14h/17h30);
b. 960 462 067 (fora do horário normal de funcionamento)
4. O colaborador/aluno, ao ligar para a Linha de Saúde, deverá identificar a UBI e identificarse;
5. O vigilante deverá acompanhar o colaborador/aluno à sala de isolamento mais próxima;
6. O vigilante deverá colocar a sinalização “POR FAVOR não entre – sala em utilização”;
7. Colocar o colaborador/aluno numa posição confortável e dar-lhe água;
8. Fornecer ou indicar ao colaborador/aluno o local onde se encontra o termómetro, bolachas,
água e casa de banho mais próxima, caso não exista dentro do espaço de “isolamento”;
9. Dar um contacto telefónico, caso o colaborador/aluno necessite de ajuda, quando no interior
da sala de isolamento;
10. O vigilante que assistiu o colaborador/aluno, deve sair da sala de isolamento e retirar todo o
equipamento de proteção individual e colocar o mesmo no saco branco e respetivo contentor,
que se encontra à saída da sala, e lavar as mãos de acordo com as recomendações da DGS;
11. Desde o momento em que o colaborador/aluno, entra na sala de isolamento, deverá apenas
sair da sala para seguir as instruções da Linha de Saúde – deslocar-se para casa ou entidade
de saúde, evitando circular nas instalações para além do necessário;
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12. Sempre que o alerta de possível infeção seja dado fora do período de expediente, o vigilante
de serviço deverá registar no relatório diário a entregar aos STUBI a ocorrência e proceder à
afixação na porta da sala de isolamento, após a saída do colaborador/aluno, “POR FAVOR
não entre – aguarde piquete de limpeza”

SALA DE ISOLAMENTO – COMO PROCEDER EM CASO DE INDIVIDUO SUSPEITO
Caso se verifique um caso de colaborador/aluno suspeito de infeção por corona vírus, o
mesmo é encaminhado para a sala de isolamento, de acordo com o plano de contingência
em vigor na UBI.
1. Colocar sinalização na porta “POR FAVOR não entre – sala em utilização”;
2. Abordar o colaborador/aluno munido de mascara de proteção;
3. Verificar se o colaborador/aluno se encontra munida de mascara de proteção (do
tipo mascara cirúrgica). Em caso negativo, deve ser fornecida no imediato máscara
de proteção;
4. Colocar o colaborador/aluno numa posição confortável e dar-lhe água;
5. Fornecer ou indicar ao colaborador/aluno o local onde se encontra o termómetro,
bolachas, água e casa de banho mais próxima, caso não exista dentro do espaço de
“isolamento”;
6. Verificar a temperatura e tomar os comprimidos de PARACETAMOL, 500mg, caso
se confirme a febre;
7. O colaborador/aluno deve entrar em contacto imediato com a linha de Saúde 24
– 808 24 24 24 e dar as informações necessárias;
8. Dar um contacto telefónico, caso o colaborador/aluno necessite de ajuda, quando no
interior da sala de isolamento;
9. O colaborador que assistiu o colaborador/aluno, deve sair da sala de isolamento e
retirar todo o equipamento de proteção individual e colocar o mesmo no saco branco
e respetivo contentor e lavar as mãos de acordo com as recomendações da DGS;
10. O colaborador/aluno deve entrar em contacto novamente com o Gabinete de
Segurança:
a. 275 329 124 (9h/12h30 e 14h/17h30);
b. 960 462 067 (fora do horário normal de funcionamento)
quando sair da sala, de forma a que possam ser desencadeados os procedimentos de
limpeza;
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11. Desde o momento em que o colaborador/aluno, entra na sala de isolamento, deverá
apenas sair da sala para seguir as instruções da Linha de Saúde – deslocar-se para
casa ou entidade de saúde, evitando circular nas instalações para além do
necessário;
12. Colocar sinalização na porta “POR FAVOR não entre – aguardar pelo piquete de
limpeza”, fora do período normal de funcionamento da UBI.
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POR FAVOR NÃO ENTRE!
AGUARDE
PIQUETE DE LIMPEZA
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POR FAVOR NÃO ENTRE!
SALA EM UTILIZAÇÃO
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POR FAVOR NÃO ENTRE!
ESPAÇO EM LIMPEZA
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OPERACIONAIS PORTARIAS E ATENDIMENTO
Uma vez identificado o colaborador/aluno com algum dos sintomas – febre, tosse, falta de ar
(dificuldade respiratória) e cansaço – um elemento da PORTARIA/ATENDIMENTO munido de
máscara de proteção deverá:
1.

Fornecer de imediato máscara do tipo cirúrgica ao colaborador/aluno, que a deve colocar;

2. O colaborador/aluno deverá ligar para a Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24;
3. O colaborador/aluno deverá ligar para o Gabinete de Segurança:
a. 275 329 124 (9h/12h30 e 14h/17h30);
b. 960 462 067 (fora do horário normal de funcionamento)
4. O colaborador/aluno, quando ligar para a Linha de Saúde, deverá identificar a UBI e
identificar-se;
5. O elemento da PORTARIA/ATENDIMENTO deverá acompanhar o colaborador/aluno à sala
de isolamento mais próxima;
6. O elemento da PORTARIA/ATENDIMENTO deverá colocar a sinalização “POR FAVOR não
entre – sala em utilização”;
7. Colocar o colaborador/aluno numa posição confortável e dar-lhe água;
8. Fornecer ou indicar ao colaborador/aluno o local onde se encontra o termómetro, bolachas,
água e casa de banho mais próxima, caso não exista dentro do espaço de “isolamento”;
9. Dar um contacto telefónico, caso o colaborador/aluno necessite de ajuda, quando no interior
da sala de isolamento;
10. O elemento da PORTARIA/ATENDIMENTO que assistiu o colaborador/aluno, deve sair da
sala de isolamento e retirar todo o equipamento de proteção individual e colocar o mesmo no
saco branco e respetivo contentor, que se encontra à saída da sala, e lavar as mãos de acordo
com as recomendações da DGS;
11. Desde o momento em que o colaborador/aluno, entra na sala de isolamento, deverá apenas
sair da sala para seguir as instruções da Linha de Saúde – deslocar-se para casa ou entidade
de saúde, evitando circular nas instalações para além do necessário;
12. Solicitar a limpeza do espaço;
13. Colocar sinalização na porta “POR FAVOR não entre – aguardar pelo piquete de limpeza”,
fora do período normal de funcionamento da UBI
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PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS LIMPEZA
Indicações Gerais:
Durante o horário de expediente, a limpeza deverá ser feita duas vezes por dia, com a
realização das seguintes tarefas:
1.

Limpeza dos puxadores de portas e janelas, balcões, zonas de espera das Unidades com
atendimento ao público.

2. Limpeza dos balcões das portarias/receções dos edifícios.
3. Limpeza das mesas e computadores, (monitores, teclados, ratos) das salas de estudo e
Biblioteca.
4. Abertura das janelas das instalações sanitárias para promover a ventilação natural.
5. Limpeza dos corrimãos das escadas.
6. Limpeza do teclado das caixas de Multibanco.
7. Limpeza dos botões de chamada e botões interiores dos elevadores.
8. Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
a. A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, nomeadamente na remoção do lixo.
b. A limpeza das maçanetas e puxadores deverá ser realizada tanto no interior do
espaço como no exterior.
c. Os panos de limpeza deverão ser lavados com frequência.
9. As instalações sanitárias deverão ser limpas de acordo com os procedimentos em vigor para
estas instalações e que englobam a desinfeção destes locais.

SALA ISOLAMENTO - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS LIMPEZA
Sempre que seja dada indicação para que se proceda à higienização de um espaço devido à presença
de presumível infetado com COVID-19, o piquete de limpeza deverá deslocar-se ao local e realizar as
seguintes tarefas:
1.

Colocar sinalização “POR FAVOR não entre – espaço em limpeza”;

2. As operacionais de limpeza SÓ DEVEM entrar no espaço depois de devidamente equipadas
com o equipamento de proteção individual previsto para o caso:
a. Mascara do tipo cirúrgica;
b. Luvas de proteção;
c. Bata
3. Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta, sempre que possível, para
promover a ventilação natural;
4. Proceder à limpeza geral do espaço:
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a. Pavimentos com recurso a solução de lixivia na concentração 1:100 (10ml de lixivia
para 1 litro de água);
b. Paredes, superfícies metálicas e mobiliário através de pulverizador com álcool a 70
graus;
c. Maçanetas, puxadores das portas e janelas, as mesas, os computadores (monitores,
teclados, ratos), caso existam, com recurso a pano com álcool a 70 graus;
5. A cada sala de isolamento estará afeto um kit de limpeza composto por:
a. Balde e esfregona
b. pano
6. Colocar todo o material descartável utilizado no saco branco e apertar com abraçadeira.
Colocar saco branco novo. Colocar o saco branco utilizado no contentor para resíduos
biológicos existente no espaço;
7. Retirar a sinalização da porta.
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Anexo 5 - Plano de Retoma das Atividades Presenciais da Universidade
da Beira Interior apresentado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior em 29 de abril de 2020
Na sequência da recomendação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às
instituições científicas e de Ensino Superior, datada de 17 de abril de 2020, na qual solicita
a elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas
pela pandemia COVID-19 nos vários domínios de atuação das Universidades, ensino,
investigação e transferência de conhecimento, ouvida a Secção Científica do Senado da UBI,
em reunião de 21 de abril de 2020, a AAUBI e consultada a Delegada de Saúde
Coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde da Cova
da Beira, a Universidade da Beira Interior preparou o Plano de Retoma das Atividades
Letivas Presenciais que se segue, considerando as diferentes vertentes, sem prejuízo de
eventuais alterações resultantes de uma monitorização contínua da situação e das
recomendações das autoridades de saúde pública.

1. QUESTÕES PRÉVIAS
Por recomendação da Delegada de Saúde Coordenadora da Unidade de Saúde Pública do
Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, antes da retoma das atividades letivas
deverá proceder-se ao rastreio para COVID-19 do máximo de estudantes que for possível,
no Drive Center da Covilhã, sempre que a região de origem o justifique.
Para o efeito, deverá ser feito o levantamento do número de estudantes que se espera virem
a assistir às aulas laboratoriais, a fim de dar prioridade, neste âmbito, aos alunos que
procedam de concelhos com larga incidência de casos.
A Universidade irá implementar o sistema de medição de temperatura aos membros da
comunidade académica, nos locais de entrada e de atendimento, com recurso a
termómetros de medição à distância. A fim de evitar riscos desnecessários, serão criados
circuitos de circulação nos edifícios da instituição.

2. MEDIDAS RELACIONADAS COM O ENSINO
2.1 Aulas Presenciais
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1. AS UCs de tipologia T (Ensino Teórico), TP (Ensino Teórico-Prático), OT
(Orientação Tutorial) e S (seminário) permanecem em regime de ensino a distância
até 31 de maio, sendo retomadas no dia 1 de junho para avaliações e outras sessões
presenciais, caso os docentes o considerem imprescindível.
2. As UCs de tipologia PL (ensino prático e laboratorial e trabalho de campo) poderão
ser retomadas a partir do dia 11 de maio, no horário habitual, até ao dia 6 de julho.
Cabe ao docente, ouvidos os alunos inscritos, a decisão sobre o começo e
periodicidade das sessões presenciais.
3. Para a finalidade definida no ponto anterior, cada departamento deverá propor um
novo horário após 8 de junho. As turmas deverão ser divididas em turnos que
permitam um distanciamento físico adequado, sendo necessário o uso de máscara.
Sempre que possível, as aulas relativas a cada turno são sequenciais e concentradas
no menor número de dias possível. O docente deve providenciar conteúdos digitais
para os alunos que, justificadamente, faltem a estas aulas. Estas aulas presenciais
terminam obrigatoriamente no dia 8 de julho (UC com exame) ou 25 de julho (UCs
sem exame).
4. As UCs de tipologia E (Estágio) serão retomadas de acordo com as regras definidas
pelas organizações onde decorre o estágio.
2.2 Exames
1. É anulado o exame de recurso do 2.º semestre, realizando-se apenas uma época de
exames.
2. A época especial decorrerá em setembro. Excetuando os estudantes Não Admitidos,
todos os restantes estudantes inscritos

em UCs do 2º semestre ficarão

automaticamente inscritos nesta época., para manter as duas opções deexame
anteriormente existentes
2.3 Dissertações
1. É criada uma época especial para a entrega das dissertações e relatórios de estágio
que tiveram os trabalhos práticos interrompidos devido ao encerramento de
laboratórios e/ou suspensão do estágio. O requerimento de provas poderá ser
entregue até 21 de setembro de 2020.
2. Os laboratórios estarão abertos durante todo o mês de agosto para prossecução de
trabalhos de investigação.
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3. A data de entrega das restantes dissertações é adiada para dia 29 de junho.

3. MEDIDAS RELACIONADAS COM INVESTIGAÇÃO E PROJETOS
1. As Unidades de Investigação da UBI, bem como os Polos de Unidades e
Laboratórios Associados mantiveram a continuidade da investigação, apesar de
sujeita a fortes limitações na utilização das instalações da UBI. A partir do dia 11 de
maio, devem normalizar o funcionamento dos trabalhos de laboratório e outros que
são habitualmente efetuados em regime presencial.
2. Passam a ser permitidas todas as atividades laboratoriais e não apenas as de índole
inadiável.
3. Os Responsáveis pelos Projetos de Investigação e os Orientadores Científicos dos
trabalhos devem definir, livre e responsavelmente, em articulação com os
investigadores sob sua coordenação, a forma mais adequada de atender às
recomendações das autoridades de saúde no âmbito das atividades de investigação
em curso.
4. De modo a reduzir o contacto entre investigadores, deve ser implementado um
regime de baixa densidade nos laboratórios e espaços de investigação comuns. Nesse
sentido, deve ser estabelecido um calendário de rotação de presenças (manhã/tarde,
ou dias alternativos, dependendo dos requisitos das instalações), por forma a
cumprir o regime de baixa densidade de presenças de investigadores nesses espaços.
A lista com o nome dos investigadores permitidos em cada desdobramento deve
estar afixada na face interior da porta de cada um dos espaços, e deverá indicar o
nome do responsável pelo espaço. Os responsáveis pelos espaços, de moto próprio
ou a pedido dos investigadores lesados, podem solicitar a saída dos elementos que
não estejam autorizados.
5. Muitas das atividades inscritas em planos de investigação podem ser asseguradas
por via remota. Essa é a via adequada a seguir, de forma a garantir o disposto no
ponto anterior e a permitir que as atividades se desenvolvam em tempo integral.
3.1 Recomendações Sanitárias e de higiene
1.

Os trabalhos em sala de aula e laboratório devem garantir as condições de
distanciamento físico recomendadas pelas autoridades. As turmas devem ser
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desdobradas e as salas alteradas para espaços de maiores dimensões, se tal for
necessário. Será efetuada a desinfeção entre turnos pelos técnicos de laboratório.
2. Todos os membros da comunidade – estudantes, docentes, investigadores e
funcionários – deverão usar equipamentos de proteção individual, designadamente
máscaras de uso geral.

4. MEDIDAS RELACIONADAS COM TRABALHO NÃO DOCENTE
1- Os serviços da UBI definidos como mínimos na Circular VRFRHRS nº 2 e todos
aqueles cuja natureza das funções exercidas não permita a adoção de teletrabalho,
nomeadamente, serviços de apoio técnico e laboratorial, deverão retomar as
condições normais de serviço.
2- Os serviços de atendimento ao público, nomeadamente Biblioteca e Serviços
Académicos, deverão garantir, a partir do dia 11 de maio, a presença de funcionários
para atendimento ao público, nos horários normalmente definidos para esse efeito.
3- Em casos devidamente justificados e assegurado o normal funcionamento do serviço
em causa, poderão manter-se as modalidades de horários adotadas no âmbito das
medidas de contenção motivadas pela Pandemia COVID 19.
4- Nos restantes casos, em que as funções do trabalhador possam ser realizadas fora do
local de trabalho e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação,
deverá ser mantido o sistema de teletrabalho com presenças obrigatórias no local de
trabalho em regime rotativo.
5- Em qualquer caso, os responsáveis pelos serviços deverão assegurar um
distanciamento físico adequado entre os funcionários no seu local de trabalho e/ou o
uso de máscaras (ou viseiras) de proteção em espaços partilhados.
6- A UBI disponibilizará equipamentos de proteção individual (máscaras ou viseiras)
aos funcionários e materiais desinfetantes e de limpeza aos respetivos serviços. Nos
serviços de atendimento ao público serão colocadas barreiras protetoras.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

74 de 76

7- A Administração providenciará os equipamentos de proteção individual e os
materiais desinfetantes e de limpeza necessários para garantir a concretização das
medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde.
8- De acordo com o Despacho do Ministro da Administração Interna n.º 5013/2020 de
27 de abril, manter-se -á o apoio excecional aos pais que tenham de ficar em casa
para assistência aos filhos até aos 12 anos, até ao final do 3.º período escolar, que
ocorre a 26 de junho de 2020.

5. MEDIDAS RELATIVAS AO GABINETE DE SEGURANÇA 4
3F

1- Garantia da implementação das medidas básicas (uso de máscaras, viseiras,
distanciamento social, lavagem de mãos, etc.);
2- Colocação de divisórias de proteção em acrílico em balcões/postos de atendimento
ao público;
3- Reforço das medidas de limpeza e desinfeção de instalações e equipamentos
informáticos e laboratoriais, bem como arejamento dos locais;

6. MEDIDAS RELATIVAS AO SECTOR DE ALIMENTAÇÃO
1- Preparação das unidades de alimentação em função do número de estudantes que
necessitam de as frequentar, tendo em atenção a limitação da sua capacidade, com
vista a garantir o distanciamento social;

7. MEDIDAS RELATIVAS AO SECTOR DE COMUNICAÇÃO
1- Intensificação das campanhas de consciencialização relativas à necessidade de
distanciamento junto dos estudantes e para evitar aglomerações após as aulas e
exames, à noite, etc..
2- Continuação da elaboração de notas informativas relativas à pandemia e/ou sempre
que a informação disponibilizada pela OMS, SNS24 e DGS seja pertinente.
4

As medidas elencadas nos pontos 5, 6 e 7 devem ser vistas como complemento ao plano de contingência em
vigor na Universidade da Beira Interior e podem ser revistas sempre que surja informação importante na DGS.
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Anexo 6 - Regulamentação interna emitida no âmbito da pandemia de
COVID-19
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GRP Informação
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Reitor Universidade Beira Interior
31 de julho de 2020 10:01
Reitor Universidade Beira Interior
Fim do ano escolar 2019-20, normas para início de 2020-21

Categorias:

Categoria Amarela

A toda a comunidade académica da UBI
Queridos alunos, professores e funcionários
Neste último dia do ano lectivo de 2019-2020 quero saudar todos e cada um, e começar
por agradecer a forma extraordinária como a Universidade da Beira Interior, no seu todo,
soube reagir à pandemia do COVID-19 que marcou este ano lectivo, nomeadamente o
segundo semestre.
Houve por parte da grande maioria um empenho admirável de prosseguir o trabalho
habitual, apesar dos contratempos colocados pela pandemia, e decorrentes medidas
impostas pelo estado de emergência. A Universidade mostrou ser uma verdadeira
comunidade que prossegue os seus mais nobres fins de ensinar e investigar, mesmo numa
situação de extrema adversidade.
Sei que muitos enfrentaram dificuldades enormes ao longo deste período, pessoais,
psicológicas, sociais, económicas, e, não obstante isso, continuaram a dar o melhor
contributo para o funcionamento da UBI. Obrigado, muito obrigado.
É altura agora de ir para férias. Desejo que sejam gozadas dentro das melhores condições
sanitárias e permitam o necessário e merecido descanso. Por favor, cuidem-se. O cuidado
de cada um por si é uma parte importante do cuidado por todos e, em particular, daqueles
que nos são próximos.
Em Setembro vamos iniciar o novo ano lectivo com confiança e determinação, mas
também muito conscientes das contingências que a pandemia a todos coloca e, no nosso
caso, a uma grande comunidade em que a proximidade humana é crucial para o melhor
sucesso da nossa missão. Ambicionamos viver a vida própria de uma academia. Não
permitiremos que o medo nos tolha os movimentos. Mas ao assumirmos a ousadia que
toda a vida comporta, seremos prudentes e cautelosos. É essa a nossa responsabilidade.
Assim, no próximo semestre teremos regras especiais, para as quais chamo a vossa melhor
atenção. Encontram essas normas na seguinte página:
https://www.ubi.pt/Entidade/funcionamento_1Sem_20_21
Tal como nos dois anos anteriores, o Gabinete de Qualidade está a preparar um Plano de
formação para docentes. O programa e as inscrições estão disponíveis neste link:
https://www.ubi.pt/Entidade/prog_formacoes
Estamos abertos a propostas de cursos de formação e a sugestões de medidas de
simplificação facilitação de procedimentos.
1

Recordo que devido ao encerramento da UBI durante parte do 2º semestre do ano
2019/2020, a época especial de exames decorrerá em setembro e todos os estudantes
ficam automaticamente inscritos nas disciplinas deste semestre. Os estudantes que
pretendam apresentar-se nesta época para aprovação ou melhoria de classificação não
deverão renovar a inscrição antes do lançamento desta nota.
Termino renovando os votos de boas férias e de boa saúde a todos.
Oxalá nos reencontremos em Setembro com tanta ou mais saúde que agora e com mais
energia para prosseguirmos a nossa tarefa de académicos.
Forte abraço do
António Fidalgo

UBI amiga do ambiente: Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer. As árvores são um bem imprescindível.
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RESUMO DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO
1º SEMESTRE LETIVO 2020/21
CALENDÁRIO ESCOLAR
As aulas do 1º semestre do 1º ano de licenciatura e mestrado integrado começam no dia 6 de outubro e
terminam no dia 29 de janeiro. Tal como ocorreu no 2º semestre de 2019/2020, estes estudantes terão
apenas uma época de exames (a coincidir com a época de recurso dos restantes estudantes) e ficarão
automaticamente inscritos em época especial.
As aulas do 2º ano e seguintes de licenciatura e mestrado integrado, bem como as aulas de mestrados,
começam no dia 21 de setembro e terminam dia 15 de janeiro, com exceção dos Mestrados Integrados de
Medicina e Ciências Farmacêuticas, que têm um calendário próprio.
ACESSO AOS EDIFÍCIOS
Nos espaços da UBI é obrigatório o uso de máscaras e a lavagem/desinfeção frequente das mãos.
A circulação nos espaços comuns faz-se pela direita, de acordo com as regras previstas no Plano de
Contingência da UBI 1 e/ou as indicações colocadas nos vários locais.
0F

Dentro e fora dos edifícios deve ser respeitada a distância social de dois metros, evitando-se ajuntamentos
que ultrapassem o número máximo de pessoas permitido por Lei.
DISPOSIÇÃO DAS SALAS
Os lugares a ocupar nas salas estão devidamente assinalados com uma marca verde, não devendo ser
alterada a configuração de cada sala. A primeira fila deve ficar obrigatoriamente livre.
A ocupação dos lugares na sala deve começar pela fila mais distante da porta de entrada, usando-se apenas
os lugares assinalados. A saída começará com os estudantes sentados na fila mais próxima da porta. Os
estudantes devem ocupar sempre o mesmo lugar na sala de aula atribuída à turma.
Nas salas de aula com disposição em C, apenas ficam frente a frente os alunos que estão nos topos da mesa,
devendo ser lateralmente respeitada a distância de, pelo menos, um metro.
REGIME DE LECIONAÇÃO E AULAS
As aulas Teóricas e Teórico-práticas devem decorrer no sistema Presencial híbrido: divisão da turma em dois
turnos. Metade da turma assiste à aula em sala de aula enquanto a outra metade assiste à transmissão online
síncrona dessa mesma aula. Os turnos mudam de duas em duas semanas para minimizar a utilização de
transportes públicos. A divisão da turma deve ser feita por acordo entre docente e estudantes,
recomendando-se o registo presencial dos alunos em aula para efeitos de historial epidemiológico, em
caso de necessidade.
Os estudantes estrangeiros que aguardam emissão de visto, os estudantes com atestado médico que
comprove a sua impossibilidade de assistir às aulas presenciais e os estudantes em quarentena ficarão
durante esse período na modalidade de lecionação à distância.
Podem ainda ser usados dois outros sistemas, sendo, no entanto, necessário assegurar que os alunos
referidos anteriormente podem assistir às aulas.
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Plano de Contingência da UBI disponível em: https://bit.ly/2EWTPLR

Presencial: todas as UCs em que a dimensão da turma seja inferior à capacidade da sala em situação
pandémica, de acordo com a indicação colocada nas portas.
Presencial por grupos: A turma é dividida em grupos de estudantes, de acordo com a capacidade das salas
escolhidas. Sempre que possível, a aula decorre simultaneamente em diferentes salas de aula,
preferencialmente contíguas.
Nas práticas laboratoriais os alunos serão divididos em turnos, de acordo com as capacidades dos
laboratórios, sendo a presença obrigatória.
A duração das aulas deve ser reduzida em cerca de 15 minutos para arejamento e renovação do ar. Sempre
que possível, a aula deve decorrer com as janelas abertas. Os alunos não devem ter aulas com duração
superior a 2 horas sem intervalo.
Não deve haver circulação/partilha de material de qualquer espécie entre professores e estudantes e entre
estes últimos. Excetuam-se os casos em que se trate de uma avaliação ou de material laboratorial. Nesses
casos, cada estudante deve promover a higienização dos materiais partilhados e desinfetar os equipamentos
após o seu uso e antes do utilizador seguinte com o material de desinfeção disponível e, posteriormente,
desinfetar as mãos.
O professor deve lecionar com máscara ou viseira.
Caso algum docente/estudante apresente sintomas de COVID-19, a aula deve ser interrompida, deslocandose a pessoa sintomática para a Sala de Contingência mais próxima. O docente deverá informar a ocorrência
ao Gabinete de Segurança da UBI através do 275 329 124 | Ext.: 1057, ou fora do horário de funcionamento
através do número 960 462 067.
Caso se trate de um estudante, a turma ficará em quarentena, passando ao sistema de ensino à distância.
As aulas presenciais serão retomadas pelo grupo de estudantes que na data da ocorrência estava em sistema
à distância, começando na primeira aula da semana seguinte. A rotação dos grupos prossegue
quinzenalmente a partir daí.
Caso algum estudante apresente sintomas de COVID-19 deve permanecer em casa e proceder de acordo
com as orientações da DGS, ligando para a linha Saúde 24.
Ficará em isolamento quem tiver sido diagnosticado com COVID 19 e caso o médico assistente que o/a avaliar
disser que não precisa de internamento, assistindo às aulas à distância até à recuperação. Para ficar em
isolamento é necessário que a autoridade de saúde preencha o formulário de “Certificação de Isolamento
Profilático – Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento“.
AVALIAÇÕES
As avaliações deverão ser presenciais, exceto nos casos em que os alunos se encontrem fora do país, estejam
em período de quarentena ou apresentem atestado médico. (Exames de época especial não incluídos)
As provas públicas de 2º e 3º ciclos deverão ocorrer em regime presencial. Excetuam-se os casos em que os
elementos do júri externos à UBI solicitem a participação por videoconferência ou em que o estudante
apresente atestado médico que fundamente o impedimento.
OUTROS
As situações específicas serão objeto de discussão entre as faculdades/departamentos e a reitoria.
Os estudantes que viajem de outros países para Portugal deverão ser portadores de teste COVID-19 negativo
realizado até 72 horas antes de chegarem a Portugal. Em alternativa, na chegada à Covilhã deverão respeitar
o período de quarentena de 14 dias. Excetuam-se os casos em que as autoridades locais de saúde não
considerem o rastreio necessário.

Despacho N.º 2020/R/26

Assunto: Prorrogação da decisão de suspensão de atividades letivas e não letivas e formativas
no âmbito das medidas de prevenção e controlo da infeção por coronavírus COVID-19

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, determinou a «Suspensão de atividades letivas e
não letivas e formativas» (epígrafe do Capítulo VI), prescrevendo o n.º 1 do artigo 9.º: «Ficam
suspensas as atividades letivas e não letivas e formativas com presença de estudantes em
estabelecimentos de ensino públicos particulares e cooperativos e do setor social e solidário de
educação pré-escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de apoio à
primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou
participada da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.», sendo que,
conforme o n.º 3 seguinte: «A suspensão [...] inicia-se no dia 16 de março de 2020 e é reavaliada
no dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada após reavaliação», determinações essas
aplicadas e divulgadas na UBI através do Despacho n.º 2020/R/24, de 02 de abril.
Verificando-se que foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, através
do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, o qual veio a ser renovado pelo Decreto do
Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e na sequência da aprovação pelo Governo
de um conjunto de medidas no âmbito da educação destinadas a estabelecer um regime
excecional e temporário, relativo à realização e avaliação das aprendizagens, ao calendário
escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário, às matrículas, à inscrição para os
exames finais nacionais e ao pessoal docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade
do ano letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e de forma mais normalizada
possível e considerando a atual situação sanitária do país, entende-se que ainda não estão
reunidas as condições para o regresso à normalidade, pelo que as aulas continuarão na
modalidade de ensino a distância, sendo feita nova avaliação da situação no dia 30 de abril.
Foi ainda decidido lançar um conjunto de medidas que visam mitigar as consequências da
pandemia e apoiar os alunos da UBI neste período difícil:
1. PROPINAS:
O pagamento das prestações de propinas relativas ao ano letivo 2019/2020 pode ser feito até
setembro de 2020, inclusive.

2. REFORÇO DO FAS:
Até ao final de maio é aberto um período especial de candidaturas ao Fundo de Apoio Social da
UBI.
Para além das condições previstas relativamente aos critérios de seriação (alínea i) do artigo 8. º
do Regulamento Interno do Fundo de Apoio Social aos Estudantes da Universidade da Beira
Interior), passam ainda a ser considerados os casos em que o candidato apresente “insuficiência
motivada por desemprego ou acentuada perda de rendimento causada pela pandemia COVI-19.”
3. ALOJAMENTO
Os estudantes instalados nas residências da UBI que se deslocaram para o seu domicílio deixam
de pagar a mensalidade desde 1 de abril até ao seu regresso às residências. Fica desde já
assegurado que manterão o seu lugar no próximo ano, sendo obrigatório fazer a candidatura.
4. INFORMÁTICA
a) Vão ser reforçados os pontos de distribuição de rede wi-fi nas residências;
b) Estão a ser instalados PC’s nas zonas comuns das residências 1 e PAC;
c) Vão ser disponibilizados equipamentos informáticos com pacote de dados a estudantes com
dificuldades económicas comprovadas que não disponham destes meios.
5. TRABALHOS DE MESTRADO
É criada uma época especial para a entrega das dissertações e relatórios de estágio que tiveram
os trabalhos práticos interrompidos devido ao encerramento de laboratórios e/ou suspensão do
estágio. O requerimento de provas poderá ser entregue até 21 de setembro de 2020.

Universidade da Beira Interior, 14 de abril de 2020

O Reitor

António Fidalgo

CIRCULAR Nº 2020/ VRFRHRS /01
Assunto: Orientações de serviço para trabalhadores não docentes
Na sequência das Orientações de Serviço emanadas da Nota Informativa COVID-19 #6)
e do Despacho Reitoral nº 2020/R/20, de 12 de março que determinou a suspensão de
atividades letivas presenciais a partir de 16 de março e por tempo indeterminado,
conjugado com o Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março que estabeleceu medidas
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus –
COVID 19, bem como da Nota informativa do gabinete do Ministro da Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior, de 13 de março de 2020, sobre teletrabalho, estabelece-se
um regime excecional de medidas a ter em conta, decorrentes da necessidade de redução
da proximidade entre as pessoas, acautelando/assegurando os serviços mínimos
exigidos, como ainda outras que resultam da suspensão de todas as atividades letivas
presenciais, não só da UBI como de todos os estabelecimentos de ensino.
Assim, e relativamente aos trabalhadores não docentes e, enquanto vigorar a atual
situação, determina-se:
1 –No âmbito das medidas anunciadas dia 13 de março pelo Governo, no âmbito do Plano
de Contenção da pandemia Covid-19, os trabalhadores que tenham de ficar em casa a
acompanhar os filhos até 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou
doença crónica, por força da suspensão das atividades escolares presenciais (e não
possam recorrer ao teletrabalho) terão direito a falta justificada e um apoio financeiro
excecional no valor de 66% da remuneração-base. Os trabalhadores que pretendam faltar
ao abrigo desta prerrogativa legal deverão efetuar essa comunicação à Divisão de Recurso
Humanos, através do email div.rh@ubi.pt, juntamente com o formulário que junto se
anexa para esse efeito, devidamente preenchido.
2 – Nos termos do artigo 29º do Decreto-Lei nº 10-A/2020, a possibilidade de usufruir,
temporariamente, do regime de teletrabalho, desde que tal seja compatível com as
funções exercidas e que existam condições técnicas para o efeito, priorizando os grupos
vulneráveis e de risco. No exercício do teletrabalho, o trabalhador está sujeito ao
cumprimento das regras definidas nas normas de teletrabalho da UBI que junto se anexa.

1

3- Para as situações não enquadradas nos números anteriores, os trabalhadores poderão
optar pelo gozo de férias no período de suspensão de atividades letivas presenciais,
mediante requerimento ao Reitor, revogando-se a obrigatoriedade de férias no período
entre 10 a 21 de agosto. A autorização de usufruir de férias neste período carece, no
entanto, da evidência, por parte do dirigente do serviço, de que se mantém em funções
um número de trabalhadores indispensável para garantir o funcionamento dos serviços.
4 – Para garantir os serviços mínimos, deve cada dirigente definir quais os recursos a
permanecer fisicamente em cada serviço e unidade orgânica, durante o horário de
expediente. Para o cumprimento destas condições, poderá recorrer à rotação dos
trabalhadores.

Covilhã e UBI, 16 de março de 2020

A Vice-Reitora

Anabela Dinis
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ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO NOVO CORONAVIRUS
DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM
Esta Declaração destina-se a ser apresentada à entidade empregadora para justificação da ausência ao trabalho por
motivo de encerramento do estabelecimento de ensino ou equipamento social de apoio à primeira infância ou à
deficiência

1

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Nome completo

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
N.º de Identificação de Segurança Social ______________________________ N.º de Identificação Fiscal ___________________
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IDENTIFICAÇÃO DO FILHO OU DEPENDENTE MENOR DE 12 ANOS OU INDEPENDENTEMENTE DA IDADE COM
DEFICIÊNCIA OU DOENÇA CRÓNICA
(Caso tenha mais que um filho com menos de 12 anos ou com deficiência/doença crónica apenas deve indicar um)

Nome completo

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Data de nascimento
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___/___/____

_____________________________________

PERÍODO DE AUSÊNCIA DO TRABALHO

De ___/___/________
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N.º de Identificação de Segurança Social

a

___/___/_________

CERTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro que o outro progenitor:
Nome completo ____________________________________________________________________________________
N.º de Identificação de Segurança Social _____________________________

N.º de Identificação Fiscal ____________________

(i) Está impossibilitado de prestar assistência ao dependente identificado;
(ii) Não requereu nem recebe o apoio financeiro excecional à família por motivo de encerramento do estabelecimento de
ensino no período identificado ou equipamento social de apoio à primeira infância ou à deficiência.
Autorizo o fornecimento dos dados à Segurança Social para efeitos de tratamento de dados no âmbito do apoio excecional à
família.
As informações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

___/___/______

__________________________________________________________________________________
(Assinatura do trabalhador)

Nota: No caso de trabalhador integrado no RPSC, as referências à Segurança Social devem ser adaptadas em conformidade,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março
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NORMAS DE TELETRABALHO DA UBI

Artigo 1.º
Definição
Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica,
habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de
comunicação.
Artigo 2º
Regime
A autorização para a prática de teletrabalho pode ser objeto de reavaliação sempre que o
normal funcionamento do serviço assim o justifique ou se deixem de verificar as
condições que determinaram a sua autorização, nomeadamente as previstas no artigo 3.º

Artigo 3.º
Procedimento
1 — Os trabalhadores da UBI poderão requerer ao Sr. Reitor, mediante parecer prévio
favorável do Dirigente do serviço ou unidade orgânica onde exercem funções, a prestação
de trabalho com subordinação jurídica, em regime de teletrabalho.
2 — Os requerimentos devem ser feitos através de documento próprio para o efeito
(formulário em ANEXO).
3 — O Dirigente da respetiva unidade orgânica deverá emitir parecer fundamentado,
ponderando sobre:
a) O normal funcionamento do serviço;
b) A garantia da execução das tarefas que necessariamente tenham que ser
efetuadas nas instalações da UBI, como, por exemplo, prestação de serviço
informativo presencial e telefónico, arquivo, expediente, reuniões, etc.
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c) A enumeração concreta e expressa das tarefas a executar;
d) O condicionamento à deslocação física e ou digital de documentos e de
processos;
e) A salvaguarda da integridade e confidencialidade dos documentos e dos
processos;
f) A disponibilidade de computador para a execução de teletrabalho;
g) A disponibilidade de meios de rápido contacto entre o trabalhador e a unidade
orgânica;
h) A existência de trabalho e/ou processos pendentes de conclusão;
i) As metas definidas para a unidade orgânica e respetivo cumprimento;
j) A capacidade de gestão e autodisciplina do trabalhador requerente.
4 — Compete ao dirigente da unidade orgânica a que o trabalhador se encontra afeto,
verificados os requisitos legais e levando em conta a ponderação fundamentada referida
no número anterior, emitir parecer sobre a possibilidade da prestação de trabalho em
regime de teletrabalho.

Artigo 4.º
Produção de efeitos
A prestação da atividade em regime de teletrabalho inicia-se no 1.º dia após a autorização
por parte do Reitor e dura pelo período estabelecido no mesmo, podendo ser renovado
em função dos condicionalismos legais ou por acordo entre as partes.

Artigo 5.º
Período normal de trabalho e horário de trabalho
O teletrabalhador está sujeito ao período normal de trabalho diário e semanal.
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Artigo 6.º
Direitos e deveres
1 — O teletrabalhador tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores.
2 — O teletrabalhador cumpre o dever de pontualidade e de assiduidade, de acordo com
os limites do período normal de trabalho, cujo controlo é efetuado mediante registo
eletrónico em Relógio, através da "Minha UBI.
3 — O teletrabalhador deve prosseguir as necessárias condições de segurança e saúde na
morada indicada para o exercício das funções em teletrabalho.
4 — O teletrabalhador compromete-se a observar corretamente as regras de utilização e
funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe forem confiados, sem danificá-los.
5 — Ao teletrabalhador estão garantidos os direitos à privacidade e participação e
representação coletiva previstos nos artigos 170.º e 171.º do Código do Trabalho,
respetivamente.
6— O teletrabalhador deve cumprir todas as orientações internas da UBI,
nomeadamente no que concerne à utilização de equipamentos e deveres de
confidencialidade.

Artigo 7.º
Comparência no serviço
1 — Sempre que se considere conveniente e no desempenho de atividades que exijam a
presença física do teletrabalhador, nomeadamente para reuniões, formação, inquirições,
tarefas para as quais esteja escalado ou sempre que notificado para tal, deve este
comparecer no serviço.
2 — O dirigente deve articular com o teletrabalhador os dias e horas em que considera a
sua presença obrigatória.
3 — A não comparência do teletrabalhador nas instalações do serviço, quando exigido, é
considerada falta, podendo determinar a revogação da autorização da prestação em
regime de teletrabalho.
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Artigo 8.º
Revogação
1 — Na ausência de imperativo legal, a autorização da prestação de atividade em regime
de teletrabalho pode ser revogada a todo o tempo, pelo Reitor, em despacho
fundamentado, que deve ser dado a conhecer ao trabalhador, produzindo efeitos no 3.º
dia útil seguinte à data da tomada de conhecimento pelo trabalhador.
2 — O não cumprimento das condições acordadas implica a revogação automática da
prestação laboral em regime de teletrabalho.
3 — Cessado o acordo pelo período estipulado, o trabalhador tem direito a retomar a
prestação de trabalho nos termos em que o vinha fazendo, antes do exercício de funções
em regime de teletrabalho, não podendo ser prejudicado nos seus direitos.
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ANEXO

Requerimento para desenvolver tarefas em regime de Teletrabalho

1 – Nome:
_____________________________________________________________________

2 – Nº de Cartão:

3 – Departamento/Centro/Serviço /Gabinete

______________

______________________________________________

Vem o signatário por este meio requerer, nos termos da nº 1 do artigo 29º do DecretoLei nº 10-A/2020 (que estabelece as medidas excecionais e temporárias relativas à
situação de epidemiologia do novo Coronavírus – COVID 19) e, na sequência da
suspensão das atividades letivas, tanto nas instituições de ensino superior como em
qualquer outro sistema de ensino, a possibilidade de efetuar as suas tarefas através de
regime de teletrabalho, compatível com as funções exercidas, com inicio a
____________de março e até 9 de abril de 2020.

O requerente tem todas as condições para o fazer a partir de casa e cumprirá o estipulado
nas normas de teletrabalho da UBI, que conhece e aceita.

O/A Colaborador(a)

_________________________________________

CIRCULAR Nº 2020/ VRFRHRS /02

Assunto: Novas Orientações de serviço - Responsáveis de serviços
Na sequência da declaração de Estado de Emergência através do Decreto do Presidente
da República n.º 14-A/2020 autorizado pela Resolução da Assembleia da República n.º
15-A/2020 de 18 de março e com vista a clarificar situações de funcionamento da UBI no
que concerne ao pessoal não docente, enquanto vigorar a atual situação, informa-se que:

1. Os seguintes serviços e funções exigem, obrigatoriamente, presença física
de funcionário:
UBI:
Serviços técnicos: manutenção e resolução de avarias
Serviços de informática: manutenção e resolução de avarias
Serviços administrativos:


Serviços ligados ao processamento de vencimentos, bolsas e outros
pagamentos urgentes; encerramento de contas;



Abertura das portarias da FCS, FCSH, Portaria principal, Edifício das
Engenharias das 9:00 às 17:00 horas;



Serviços de economato para assegurar o cumprimento de prazos nos
procedimentos em curso e acesso ao armazém dos serviços técnicos



Serviços de expediente para assegurar a receção e envio urgente de
documentos e encomendas

Faculdade de Ciências da Saúde:


Funcionamento do Biotério;
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Apoio às atividades laboratoriais do CICS que ainda decorram e estejam
em conclusão.

Gabinete de Relações Públicas


Transporte;



Limpeza às residências;



Outras funções: receção e encaminhamento de correspondência e
resolução de outros assuntos que possam exigir presença física.

Serviços académicos


Acompanhamento de concursos docentes e atos académicos: processos
que impliquem a consulta documental em papel e apoio na programação
de provas e concursos à distância



Outras funções: receção e encaminhamento de correspondência e
resolução de outros assuntos que possam exigir presença física.

Em todos os serviços de secretariado, receção e encaminhamento de
correspondência e resolução de outros assuntos que possam exigir presença
física.

2- Para assegurar o funcionamento destes serviços, os respetivos dirigentes deverão
aplicar a o nº 4 da Circular Nº 2020/ VRFRHRS /01:
“Para garantir os serviços mínimos, deve cada dirigente definir quais
os recursos a permanecer fisicamente em cada serviço e unidade
orgânica, durante o horário de expediente. Para o cumprimento destas
condições,

poderá,

se

necessário,

trabalhadores.”.
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recorrer

à

rotação

dos

3- De acordo com o artigoº 7 das Normas de Teletrabalho da UBI, os trabalhadores
em teletrabalho não estão dispensados da comparência física no local de
trabalho, sempre que tal se considere necessário e conveniente.

4- Havendo trabalhadores cujas funções não se adequam ao regime de
teletrabalho ou que não tenham condições para o exercício desta
modalidade de trabalho:
- na medida do possível, os seus superiores hierárquicos deverão definir um conjunto
de tarefas que, sendo necessárias, normalmente, não têm sido possíveis de realizar em
condições normais de funcionamento das instituição (p.e organização de arquivos,
limpezas em profundidade, etc.);.
- sempre que possível e no âmbito das suas funções, deverão substituir os funcionários
em teletrabalho nas funções que exijam presença física, a fim de evitar maior
concentração de funcionários nas instalações.

5- Em qualquer circunstância, recorda-se a necessidade de cumprir, em casa e no local
de trabalho, com as normas de segurança relativas ao COVID-19, divulgadas pela
Direção Geral de Saúde e nas notas informativas da UBI, nomeadamente nas notas #4,
#7 e #8 e outras que possam vir a ser divulgadas.

Covilhã e UBI, 20 de março de 2020
A Vice-Reitora
Anabela Dinis
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CIRCULAR Nº 2020/ VRFRHRS /03
Assunto: Novas orientações de serviço decorrentes de regulamentação do Estado de
Emergência
Na presente circular, sistematizam-se os aspetos que afetam o funcionamento da Universidade da
Beira Interior no que se refere ao funcionamento dos serviços e regimes de trabalho pelo pessoal
não docente, decorrentes do Despacho nº 3614-D/2020 do Gabinete da Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública, publicado a 23 de março de 2020, no Diário
da República nº 58, 1º suplemento, 2ª Série, que define orientações para os serviços, em
cumprimento do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, em execução da declaração do estado de
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março.
O diploma visa definir orientações para organismos públicos em matéria de regime de trabalho e
sobre o funcionamento dos serviços públicos de atendimento, respeitando sempre as
especificidades de cada uma das entidades públicas, sublinhando que, apesar das
condicionantes atuais, é imprescindível garantir a continuidade da prestação de
serviços públicos, adotando uma gestão extraordinária dos recursos humanos
existentes.
No texto legal são tratadas duas situações distintas:
A) Trabalhadores em teletrabalho, obrigatório sempre que as funções em causa o
permitam;

B) Trabalhadores cuja natureza das funções exercidas não permite a adoção de
teletrabalho, prevendo-se, para o efeito, o recurso a condições e horários de trabalho
flexíveis e adaptados ao caso concreto.

De acordo com as indicações legais, a organização dos serviços e respetivos trabalhadores
deve obedecer aos seguintes princípios:

A). Relativamente ao teletrabalho (nº 1 do Despacho):
1. Só pode ser concedido este regime quando as funções do trabalhador possam ser realizadas
fora do local de trabalho e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação
(alínea a) do despacho);
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2. Sem prejuízo do nº anterior, impõe-se a presença dos trabalhadores, sempre que: (alínea b)
do despacho)


Tal seja superiormente determinado pelo dirigente máximo do serviço, atendendo à
necessidade de ser prestado apoio técnico ou administrativo presencial aos dirigentes
ou trabalhadores que se encontrem em exercício presencial de funções; (subalínea i) do
despacho)



A natureza das suas funções seja necessária para assegurar o normal funcionamento dos
serviços e garantir o cumprimento de deveres e obrigações essenciais, como sejam,
designadamente, o processamento de remunerações dos trabalhadores, o cumprimento
de obrigações financeiras, a assistência e manutenção de equipamentos informáticos ou
outros essenciais ao exercício de funções dos trabalhadores em regime de teletrabalho;
(subalínea ii) do despacho)



A natureza das suas funções obrigue à consulta de bases de dados ou outras aplicações
consideradas sensíveis e que não devam, ou não possam ser acedidas fora do posto de
trabalho físico; (subalínea iii) do despacho)

 O referido na subalínea anterior é igualmente válido para os trabalhadores cujas funções
obriguem à consulta, análise ou tratamento de informação reservada ou confidencial,
sempre que tal seja considerado violador das regras de segurança pelo responsável
respetiva área; (subalínea iv) do despacho)
3. Sem prejuízo da salvaguarda da privacidade do trabalhador, devem ser diligenciados contactos
regulares com o serviço e demais trabalhadores, preferencialmente através de comunicações
eletrónicas e teleconferências, a fim de contrariar os efeitos do afastamento físico daquele da
respetiva organização; (alínea j) do despacho)
4. As teleconferências a que se refere o número anterior devem ser previamente agendadas, para
salvaguarda da privacidade do trabalhador e da sua família; (alínea k) do despacho)
5. No momento em que deixar de vigorar o estado de emergência, retoma-se a normal prestação
de trabalho, nos mesmos termos em que se fazia antes da situação de emergência, a menos que
outras medidas de contingência ainda se justifiquem e até à sua cessação. (alínea l) do
despacho)
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B) Relativamente aos trabalhadores que não estejam em teletrabalho, pode ser imposto,
pelo empregador público, para salvaguarda quer do interesse público, quer do interesse do
trabalhador, o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa ou em
condições e horários de trabalho diferentes, nos seguintes termos: (nº 3 do Despacho)
6. Por razões de gestão do órgão ou serviço e para acautelar o cumprimento das suas atribuições,
por determinação do dirigente máximo, pode ser imposto ao trabalhador o exercício de
funções em diferente atividade, inerentes à categoria de que o trabalhador é titular, e/ou em
local diferente do habitual, designadamente em diferente posto de trabalho ou unidade
orgânica, ainda que desconcentrada; (alínea a) do despacho)
7. Pode ser imposta aos trabalhadores a frequência de ações de formação à distância, realizadas
por entidades formadoras ou pelo próprio empregador público, com recurso a plataformas de
apoio ao ensino e aprendizagem à distância ou outros meios eletrónicos; (alínea c) do
despacho)
8. Desde que garantidas as funções essenciais que só possam ser asseguradas de forma
presencial, e sempre que possível, o trabalhador deve ser sujeito a reafetação a posto de
trabalho que lhe permita o exercício de funções em teletrabalho, ainda que a tempo parcial;
(alínea d) do despacho)
9. Nas situações em que seja imprescindível o exercício de funções de forma presencial, a tempo
integral ou parcial, sem colocar em causa as atividades essenciais do serviço e do trabalhador
e em função da sua natureza, serão adotadas as seguintes medidas: (alínea e) do despacho)
 Reorganização dos locais de trabalho, permitindo o máximo de distanciamento entre
trabalhadores, e, sempre que possível, reduzindo o número de trabalhadores por sala;
(subalínea i) do despacho)
 Quando não seja possível garantir um distanciamento mínimo de segurança, devem ser
adotados preferencialmente horários desfasados; (subalínea ii) do despacho)
 Adoção de horários específicos de harmonia com o disposto na LTFP e no Código do
Trabalho, ex vi do artigo 4.º da LTFP, podendo combinar, ao longo da semana ou do mês,
diversas modalidades de horário de trabalho; (subalínea iii))
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 A título excecional, e sempre que outra modalidade não se afigure possível, adoção da
modalidade de horário concentrado, prevista no artigo 209.º do Código do Trabalho;
(subalínea v) do despacho)
 Na modalidade de horário flexível, as plataformas fixas devem ter, no seu conjunto, a
duração de quatro horas, devendo o intervalo entre elas ser de uma hora e o cumprimento
da duração de trabalho ser aferido ao mês; (subalínea iv) do despacho)
 Na modalidade de jornada contínua, a situação de emergência de saúde pública
decorrente de COVID-19 considera-se motivo justificativo para a sua autorização, para
efeitos do disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 114.º da LTFP, devendo determinar a
redução do período normal de trabalho em uma hora; (subalínea vi) do despacho)
 O intervalo de descanso deve ter a duração de uma hora, salvo quando se trate de jornada
contínua ou regime previsto em norma especial; (subalínea vii) do despacho)


Recurso aos regimes de adaptabilidade e banco de horas (subalínea viii) do despacho)

10. A adoção de medidas que afetem os horários destes trabalhadores (sem regime de
teletrabalho) deverão ser propostas através de memorando dirigido ao Reitor e implementadas
após o seu despacho favorável.

Covilhã e UBI, 24 de março de 2020

A Vice-Reitora
Anabela Dinis
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CIRCULAR Nº 2020/ VRFRHRS /04
Assunto: Novas orientações decorrentes da regulamentação da prorrogação do
Estado de Emergência

Na nova regulamentação decorrente da prorrogação do estado de emergência decretado
pelo Presidente da República, o Governo mantém o entendimento de que os contactos
entre pessoas, bem como as suas deslocações, devem manter -se ao nível mínimo
indispensável, criando limitações adicionais à circulação.
Assim, dando cumprimento às orientações legislativas informa-se que:
1- Ao abrigo do nº 3 do artigoº 6º do Decreto n.º 2-B/2020 da Presidência do Conselho de
Ministros, publicado a 2 de abril de 2020, no Diário da República nº 66, 2º Suplemento, 1ª
Série., os trabalhadores da UBI que necessitem deslocar-se no âmbito do desempenho

das suas atividades profissionais da UBI deverão requerer à administração uma
declaração, através do email admubi@ubi.pt , que ateste que se encontram ao serviço.
Para tal, com vista à agilização do processo, devem fornecer os seguintes dados:
•

Nome completo

•

Local de residência

•

Nº de cartão de cidadão

2- As autorizações de exercício de funções em regime de teletrabalho encontram-se
automaticamente renovadas até final do período estado de emergência.
3- Ao abrigo da alínea i) do nº 1 do Despacho n.º 3614-D/2020, do Gabinete da Ministra
da Modernização do Estado e da Administração Pública, publicado a 23 de março de
2020, no Diário da República nº 58, 1º suplemento, 2ª Série, para compensar as
despesas inerentes ao teletrabalho obrigatório, o trabalhador mantém sempre o
direito ao equivalente ao subsídio de refeição a que teria direito caso estivesse a
exercer as suas funções no seu posto de trabalho.
Covilhã e UBI, 3 de abril de 2020

A Vice-Reitora
Anabela Dinis

CIRCULAR Nº 2020/ VRFRHRS /05
Assunto: Plano para levantamento progressivo das medidas de contenção
relacionadas com trabalho não docente motivadas pela Pandemia COVID-19

Na sequência da recomendação e esclarecimento do Gabinete do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior relativos à elaboração de planos para levantamento
progressivo das medidas de contenção atualmente existentes, bem como do Despacho do
Ministro da Administração Interna n.º 5013/2020 de 27 de abril;
Considerando ainda o Despacho Reitoral nº 2020/R/29, que prevê a retoma de
atividades presenciais durante o mês de maio na Universidade da Beira Interior;
Sem prejuízo de alterações que venham a decorrer, fruto da monitorização constante da
situação;
Informa-se que, após o fim do estado de emergência:
1- Os serviços da UBI definidos como mínimos na circular nº 2020/ VRFRHRS /02,
e todos aqueles cuja natureza das funções exercidas não permita a adoção de
teletrabalho, nomeadamente, serviços de apoio técnico e laboratorial, deverão
retomar as condições normais de serviço.
2- Os serviços de atendimento ao público, nomeadamente Biblioteca e Serviços
Académicos, deverão garantir, a partir do dia 11 de maio, a presença de
funcionários para atendimento ao público, nos horários normalmente definidos
para esse efeito.
3- Em casos devidamente justificados e assegurado o normal funcionamento do
serviço em causa, poderão manter-se as modalidades de horários adotadas no
âmbito das medidas de contenção motivadas pela Pandemia COVID 19.
4- Nos restantes casos, em que as funções do trabalhador possam ser realizadas fora
do local de trabalho e através do recurso a tecnologias de informação e de
comunicação, deverá ser mantido o sistema de teletrabalho com presenças
obrigatórias no local de trabalho em regime rotativo, se possível, ou, não sendo

possível, com presença obrigatória pelo menos 1 vez por semana e em horário a
definir pelos responsáveis dos serviços.
5- Em qualquer caso, os responsáveis pelos serviços deverão assegurar um
distanciamento físico adequado entre os funcionários no seu local de trabalho
e/ou o uso de máscaras (ou viseiras) de proteção em espaços partilhados.
6- A UBI disponibilizará equipamentos de proteção individual (máscaras ou
viseiras) aos funcionários e materiais desinfetantes e de limpeza aos respetivos
serviços. Nos serviços de atendimento ao público serão colocadas barreiras
protetoras.
7- Os responsáveis de serviço deverão solicitar à administração os equipamentos de
proteção individual e os materiais desinfetantes e de limpeza necessários para
garantir a concretização das medidas de higiene recomendadas pelas autoridades
de saúde.
8- De acordo com o Despacho do Ministro da Administração Interna n.º 5013/2020
de 27 de abril, manter -se -á o apoio excecional aos pais que tenham de ficar em
casa para assistência aos filhos até aos 12 anos, até ao final do 3.º período escolar,
que ocorre a 26 de junho de 2020.
9- Finalmente, recorda-se a necessidade de cumprir, em casa e no local de trabalho,
com as normas de segurança relativas ao COVID-19, divulgadas pela Direção
Geral de Saúde e nas notas informativas da UBI.

Covilhã e UBI, 27 de abril de 2020

A Vice-Reitora
Anabela Dinis

