
 

 

 

Plano de desconfinamento – Resumo (30 Abril 2020) 

1ª fase: regresso faseado aos campi do IST para atividades 
administrativas, letivas e de investigação. 

 

 

 Medida Data 

 

 

 

 

 

 

Regras Gerais 

 

 

Medição obrigatória de temperatura à entrada dos campi 
do IST. 

A definir 

Uso de máscara obrigatório dentro de todas as 
instalações do IST. 

4 de maio 

Identificação e registo de entrada dos visitantes e 
fornecedores à entrada dos campi. 

4 de maio 

Fomento da continuação da realização de reuniões por 
meios não presenciais. 

Em curso 

Rastreabilidade dos contactos dentro dos campi. 
Mobilidade de pessoas entre gabinetes, laboratórios, 
salas e edifícios deverá ser reduzida ao mínimo 
indispensável. 

Em curso 

Distanciamento físico interpessoal de 2 m. Em curso 

Limpeza e desinfeção de espaços Em curso 

 

Actvidades letivas 

Aulas e avaliação em regime remoto até ao final de Julho 
de 2020. 

Em curso 

Acesso a laboratórios, nomeadamente para 
desenvolvimento de teses de mestrado e doutoramento, 
condicionado às regras gerais e autorização pelo 
responsável do laboratório. 

A definir 

 

 

 

Atividades 
Administrativas 

Identificação de grupos de risco ou sujeitos a proteção 
especial que ficam em teletrabalho em maio de 2020. 

4 de maio 

Regresso condicionado de equipas de trabalho aos 
campi sujeito ao cumprimento das regras gerais e à 
definição de turnos alternados, quando necessário, pelas 
chefias (rotação, sempre que possível, em periodicidade 
quinzenal). 

A definir 

Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e desinfetante pelos serviços centrais. 

Durante a 
semana de 
11 de Maio 

 

 

Atividades de 
Investigação (unidades 

de investigação 
/departamentos) 

 

 

Acesso a laboratórios para desenvolvimento de teses 
condicionado às regras gerais e autorização do 
responsável pelo laboratório. 

A definir 

Afixação à porta de cada laboratório, ou espaço comum, 
da lotação máxima do espaço. 

Durante a 
semana de 
4 de maio 

Afixação à porta de cada laboratório, ou espaço comum, 
do responsável pela implementação das medidas de 
segurança e respetivo contacto direto. 

Durante a 
semana de 
4 de maio 

 
Data a definir: pelo Conselho de Gestão e a divulgar em comunicado próprio uma vez avaliada e 
verificada a existência de condições de segurança, previsivelmente a partir de 11 de maio. 


