
Comunicado COVID - 19 
Na sequência das directrizes recebidas através da DGS, o Instituto Superior Técnico iniciou de imediato a 
elaboração do Plano de Contingência do IST relativo ao COVID 19 que permitará a correta implementação de 
todas as directrizes oficais (https://www.dgs.pt/corona-virus/documentos/orientacoes.aspx). 

O Plano de Contingência do IST encontra-se em fase de validação final e, logo que esteja validado, será 
comunicado e divulgado por toda a toda a comunidade IST. Até lá, devem ser seguidas todas as instruções 
já difundidas através da informação oficial da DGS que passam nomeadamente por, no caso de observação 
de qualquer sintoma, informar de imediato o número da Saúde 24: 808242424, devendo seguir todas as 
instruções que decorram deste contato. 

Informo ainda que, igualmente, que o Núcleo de Serviços de Saúde (Pavilhão de Ação Social) se encontra 
igualmente preparado para prestar qualquer esclarecimento urgente que seja necessário nesta fase.

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 relativa ao 
coronavirus/COVID-19 no Técnico é o email.

COVID19_IST_informacoes@tecnico.ulisboa.pt 
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