
Information COVID -19 (10)
A toda a comunidade do Instituto Superior Técnico,

Venho dar-vos conta da situação no Técnico, desde o último comunicado, enviado a 13 de março. 

Nesta última semana, como é do conhecimento de todos, foi decretado o Estado de Emergência Nacional 
pelo Presidente da República a 18 de março (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020) e, a 20 de 
março, o Conselho de Ministros procedeu à execução da declaração do estado de emergência (Decreto n.º 
2-A/2020).

Estas decisões do Presidente da República e do Governo acabaram por não ter impacto relevante no 
funcionamento do Técnico. Efetivamente, a 9 de março as atividades letivas presenciais foram suspensas 
e iniciou-se a implementação do ensino à distancia; a 12 de março, face ao evoluir da situação, foram 
encerrados todos os espaços de estudo, convívio e restauração, bem como o atendimento público 
presencial nos nossos serviços, passando o atendimento a ser feito exclusivamente por via eletrónica; a 
partir desta data, todos os serviços administrativos iniciaram a transição para o regime de teletrabalho, na 
sua generalidade, regime em que atualmente se encontram a funcionar. 

Desta forma, foi possível assegurar a total operacionalidade do Técnico, em termos financeiros e 
administrativos, incluindo o apoio a projetos e os serviços de recursos humanos. 

A 14 de março, tivemos a noticia do primeiro caso de contágio entre a comunidade IST. A estudante, 
que tem sido contactada periodicamente desde essa data pela direção do IST, na altura da confirmação 
do contágio encontrava-se de quarentena, numa situação assintomática. Não obstante, o plano de 
contingência do IST foi de mediato acionado, tendo sido pedido a todos os que com ela contactaram, 
nomeadamente os estudantes e professores das UCs onde estava inscrita, que se recolhessem em 
quarentena. Os colegas que contataram mais proximamente com a estudante já obtiveram os resultados 
das análises, tendo, felizmente, o diagnóstico sido negativo. Este é o único caso de contágio na 
comunidade IST conhecido até ao momento. Reforço que o email: COVID19_IST_Informacoes@tecnico.
ulisboa.pt, continua activo, para dar ou pedir informações ou qualquer tipo de apoio relativo à presente 
situação e convido todos a utilizarem-no em caso de necessidade. Nenhum contacto ficará sem resposta. 

Do ponto de vista letivo e pedagógico, algumas notas que me parecem relevantes e, como tal, de reforçar. 
Desde 18 de março, que as aulas no Técnico estão a ser lecionadas por via remota, sem quaisquer 
problemas de maior a registar nestes dias iniciais de arranque. De momento, e de acordo com as 
determinações legais, este regime letivo irá ser aplicado até ao dia 9 de abril. Mas, evidentemente, que é 
altamente provável que este regime se mantenha até ao final do segundo semestre de 2019/2010. Dessa 
forma estão a ser discutidas e analisadas metodologias de avaliação mais adequadas a este regime letivo. 
No que respeita à época de exames estão a ser analisados pelo Conselho Pedagógico, Departamentos 
e Coordenações vários cenários e hipóteses, das quais o Conselho Pedagógico irá dando conta a toda a 
comunidade. Para além das vias formais de comunicação, as informações sobre esta matéria vão sendo 
disponibilizadas em:
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/aulas-por-videoconferencia/ 
https://conselhopedagogico.tecnico.ulisboa.pt/ensino-remoto/ (informações para os docentes)



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

https://conselhopedagogico.tecnico.ulisboa.pt/delegados/covid-19-esclarecimentos/

Naquilo a que respeita as reuniões de júris, estão legalmente garantidas as reuniões de júri, provas de 
mestrado e de doutoramento (informações que tem vindo a ser transmitidas pelo Presidente do Conselho 
Científico e pela Presidente do Conselho Pedagógico), bem como as reuniões de júris de concursos para 
contratação de docentes, investigadores, técnicos e administrativos. Quer a direcção académica (da@
tecnico.ulisboa.pt) quer a direção de recursos humanos (drh@tecnico.ulisboa.pt) poderão também dar 
esclarecimentos adicionais sobre estas matérias.

Este regime de funcionamento do Técnico irá decorrer de acordo com as decisões emanadas pelo Governo. 
De momento não sabemos (ninguém sabe) quanto tempo durará, pelo que a nossa atividade normal 
continuará à distância e, preferencialmente, em regime de teletrabalho. Todas as atividades presenciais 
que sejam estritamente essenciais ao funcionamento da escola, ou de interesse público, terão de ser 
expressamente autorizadas, de acordo com a legislação acima mencionada.

O Técnico tem também a capacidade, e o dever, de, naquilo que está ao seu alcance, contribuir para o 
esforço nacional de combate e mitigação da pandemia COVID19. Dessa forma, foram lançados, para já, os 
seguintes projetos que têm o total apoio do Conselho de Gestão:

 • A residência Ramôa Ribeiro, que foi encerrada no passado dia 18 de março após a reinstalação dos seus 
ocupantes, foi disponibilizada como apoio ao isolamento de doentes ou apoio de proximidade a pessoal 
médico. 

 • Vários colegas dos departamentos de matemática, física e eletrotecnia do Técnico, conjuntamente com 
colegas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (UL), têm vindo a trabalhar em modelos 
epidemiológicos que ajudem a compreender a evolução da situação atual. Esses modelos, para já, têm 
sido fundamentais para alertar a população e as autoridades publicas para a problemática do COVID19.

 • Está a ser efetuada uma recolha de informação sobre a existência de bens (álcool, luvas e máscaras) 
em escassez nos serviços de saúde e que estejam em armazém nos nossos centros e laboratórios e que, 
como tal, possam ser disponibilizados aos serviços de saúde (informações sobre este assunto podem ser 
enviadas para a colega Fátima Montemor do CG).

 • Foi lançado pelo Técnico, em colaboração com a Faculdade de Medicina da UL, e com o apoio da UL, 
um projeto de produção de viseiras médicas (em falta nos hospitais) por impressão 3D. Os centros e 
laboratórios que tenham impressoras 3D disponíveis deverão contactar os colegas Paulo Peças e Marco 
Leite, para que possamos montar uma linha de produção em rede destes equipamentos. Neste momento 
os primeiros protótipos estão produzidos e em condições de serem testados pela comunidade médica.

Apelo ainda a todos aqueles que tenham ideias sobre outras formas de participação do Técnico no esforço 
nacional de combate ao COVID19, ou que se queiram juntar às iniciativas em curso, ou que simplesmente 
tenham ideias ou sugestões que enviem um e-mail para cg@tecnico.ulisboa.pt. 

Termino pedindo a todos que vão seguido as actividades do IST através das redes sociais oficiais do 
Técnico: Facebook (https://www.facebook.com/tecnico.ulisboa.pt/),  Linkedin (https://pt.linkedin.com/
school/ist/), Twitter (twitter.com/istecnico) e Instagram tecnico_lisboa, que são atualizadas diariamente.
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Como Presidente do Instituto Superior Técnico tenho o dever de terminar deixando a todos vós, 
professores, investigadores, técnicos, administrativos, bolseiros, e alunos, uma palavra de agradecimento 
pela forma profissional, competente, rápida e eficiente com que fizeram a transição para esta nova 
situação. 

Mais ainda, como membro, há várias décadas, desta grande comunidade que é o Técnico, tenho ainda de 
expressar perante todos o enorme orgulho que sinto, todos os dias, em dela fazer parte!

Despeço-me, pedindo que se mantenham em segurança e desejando a todos vós uma excelente semana 
de trabalho.

Rogério Colaço

Presidente do IST 


