
Comunicado COVID - 19 (9)
A toda a comunidade do Instituto Superior Técnico,

Venho dar-vos conta da situação no IST, apresentar as medidas em vigor a partir de segunda-feira, dia 16 
de março, e falar-vos da nova realidade.

1. A Situação no IST

Começo por uma nota de tranquilidade, na sequência de muitos e compreensíveis contactos que me têm 
chegado. Não existe (que seja do meu conhecimento) qualquer caso de contágio em qualquer membro da 
comunidade IST ou entre os seus familiares e círculo de relações de proximidade: os alertas ontem havidos 
foram confirmados como negativos. 

2. Medidas no IST

As medidas tomadas pelo CG na manhã de quinta-feira 12 de Março, foram medidas de precaução e pro-
tecção de toda a comunidade, previstas no plano de contingência do IST. Essas medidas anteciparam as 
“Medidas Extraordinárias de Contenção e Mitigação do Coronavirus”, tomadas ontem à noite pelo Governo.

Na próxima segunda-feira, o IST e toda a sua comunidade retomam as suas actividades neste novo en-
quadramento.

2.1. Medidas do Governo

As medidas do Governo determinam a “suspensão de todas as atividades escolares (letivas e não letivas) 
presenciais, a partir de segunda-feira e pelo período de duas semanas”.  Naquilo que respeita aos tra-
balhadores as medidas determinam “faltas justificadas para os trabalhadores que tenham de ficar em 
casa a acompanhar os filhos até 12 anos, por força da suspensão das actividades escolares presenciais e 
não possam recorrer ao teletrabalho”.

Como resultado do novo enquadramento, dou-vos conta das medidas adoptadas pelo IST:

2.2. Atividades lectivas

No que respeita às actividades lectivas, mantém-se a resolução antes comunicada, iniciando-se formal-
mente as aulas à distância no dia 18 de Março. Agradeço a toda comunidade académica o empenho, o 
apoio e o esforço já demonstrado por todos para garantir o sucesso deste semestre.

2.3. Regime de Teletrabalho

O IST tem vindo a preparar a transição para este regime. Assim o CG do IST, deliberou que, a partir da próx-
ima segunda-feira, 16 de Março, todas as actividades, processos e serviços passem ao regime de teletra-
balho, aplicando-se esta medida a todos os colaboradores dos três campi do IST. Consequentemente, os 
serviços do IST estão sem atendimento presencial mantendo-se o atendimento por via electrónica.



Mais informações
Avisos à comunidade Técnico sobre o Coronavirus.
Site ematualização permanente.

https://tecnico.ulisboa.pt/coronavirus

Contactos
Contacto preferencial para informações relativas ao 
coronavirus/COVID-19 no Técnico é o email.

COVID19_IST_informacoes@tecnico.ulisboa.pt

As deliberações do CG não têm impacto no controlo de assiduidade nem no processamento salarial mensal 
de qualquer dos seus trabalhadores (docentes, não docentes e investigadores, bolseiros). Estão imple-
mentadas todas as redundâncias necessárias no sistema, por forma a garantir o normal processamento de 
salários no final de cada mês.  

O regime de teletrabalho permitirá assegurar, de forma tão normal quanto possível, as actividades lectivas, 
administrativas e de investigação do IST. 

Em caso de dúvida, devem ser contactados os respectivos superiores hierárquicos.

2.4. Excepções ao regime de teletrabalho

Serão excepcionadas do regime de teletrabalho:
- todas as actividades e processos, que determinam a presença física nos campi (p. ex. limpeza, segurança, 
manutenção de instalações e equipamentos); 
- um conjunto de serviços mínimos presenciais, definido pelo CG.
- em algumas das especialidades, o Serviço de Saúde – Técnico Lisboa, no campus Alameda, que se man-
terá em funcionamento.

Essas excepções serão comunicadas aos trabalhadores pela via hierárquica directa (directores e chefias 
intermédias, presidentes de departamentos e presidentes de centro), 

2.5. Acesso aos Campi

Durante este período as instalações do IST estarão encerradas, tal como acontece no período de encerra-
mento de duas semanas em Agosto. Assim, até ao dia 9 de Abril, o acesso aos edifícios estará condiciona-
do, sendo possível com cartão de acesso ou mediante solicitação justificada dirigida ao Núcleo de Segu-
rança, Higiene e Saúde.  

3. A Nova Realidade
Esta é uma realidade nova, a que teremos de nos adaptar rapidamente. Manter a nossa grande e compl-
exa escola, o Técnico, com a menor perturbação possível na sua operação. É um desafio novo e de enorme 
complexidade, mas que estou seguro que, dentro de algumas semanas terá sido ultrapassado com sucesso 
e que tal será um motivo de orgulho para todos nós. 

Rogério Colaço

Presidente do IST 


