
Comunicado COVID - 19 (5)
No seguimento dos anteriores comunicados do Presidente do IST relativos ao COVID-19 e da Nota 
Informativa CG/11/2020, tendo em consideração o Plano de Contingência do IST relativamente ao 
COVID-19, são tomadas as seguintes decisões:

1. Não são autorizadas deslocações em serviço, ao estrangeiro, que se realizem a partir do dia 6 de março.

2. É revogada a autorização para deslocações em serviço que já se encontre dada à presente data (ou 
seja, a presente ordem de serviço sobrepõe-se à autorização anteriormente dada em forma eletrónica na 
plataforma dot).

3. A autorização para deslocações em serviço ao estrangeiro, consideradas imprescindíveis e inadiáveis, a 
realizar a partir de 6 de março, serão objecto de decisão pelo Presidente do IST, proferida caso a caso, no 
seguimento de pedido devidamente fundamentado.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, não serão autorizadas as deslocações em serviço ao 
estrangeiro para países com transmissão comunitária ativa do COVID-19, constantes da lista elaborada 
pela Direção-Geral da Saúde.

5. Não é autorizada a realização presencial em qualquer dos campi do IST de eventos com mais de 50 
participantes.

6. São expressamente excluídas do âmbito de aplicação do ponto anterior todas as aulas teóricas, práticas 
e de laboratório previstas e programadas no segundo semestre do presente ano letivo.

7. Até que se encontrem disponíveis soluções de desinfeção para colocação ao lado dos terminais de leitura 
biométrica para controlo de assiduidade, está suspensa a utilização destes equipamentos.

8. O controlo e validação de assiduidade no período em que estiver suspensa a utilização dos referidos 
terminais será feita pelo respetivo superior hierárquico direto no portal SAP - Assiduidade.

Tendo em consideração que a atual situação é extremamente dinâmica, o presente Comunicado será 
objeto de atualizações em função da evolução da mesma e da avaliação que em cada momento for feita  
da adequação das medidas agora adotadas à finalidade de prevenção e controlo do COVID-19.

Rogério Colaço
Presidente do IST

Mais informações
Avisos à comunidade Técnico sobre o Coronavirus.
Site em atualização 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


