
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

Comunicado COVID -19 (13)
A toda a comunidade do Instituto Superior Técnico.

Na sequência do levantamento do estado de emergência, a 3 de maio de 2020, e da passagem ao estado 
de calamidade, cujos termos foram aprovados pelo Conselho de Ministros a 30 de abril de 2020, bem como 
das recomendações e esclarecimentos constantes dos Comunicados do Gabinete do Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, de 17 e 30 de abril, inicia-se hoje, 4 de maio, a implementação do “Plano de 
levantamento progressivo das medidas de contenção no IST”, aprovado pelo Conselho de Gestão do IST a 
30 de abril, e que pode ser consultado na integra em:
https://tecnico.ulisboa.pt/files/2020/05/plano-de-desconfinamento-30-04.pdf

Este plano tem por objetivo iniciar o restabelecimento das atividades presenciais nos campi do IST, de 
forma segura, responsável e faseada estando, por isso, condicionado por dois princípios fundamentais:
(1) otimizar o funcionamento do IST, garantindo a saúde de toda a comunidade IST, dos seus alunos, 
professores, investigadores, técnicos e administrativos e das respetivas famílias e,
(2) dar a toda a comunidade IST a segurança e tranquilidade que neste tempo tão necessária é, o que só 
poderá acontecer com uma transição segura e atempadamente planeada.

O faseamento do plano é constituído, por isso, por quatro fases (vermelha, amarela, verde e azul), 
iniciando-se a fase vermelha, a primeira, hoje 4 de maio de 2020, com a preparação dos campi 
para o regresso às atividades presenciais de forma progressiva, de acordo com a tabela-resumo de 
ações a implementar nas próximas semanas (https://tecnico.ulisboa.pt/files/2020/05/plano-de-
desconfinamento-resumo-30-04.pdf).

Este plano, a partir da presente data, está em constante atualização de acordo com os dados da evolução 
da pandemia. Como tal, o Conselho de Gestão do IST não hesitará em reverter decisões, nomeadamente se 
as condições sanitárias se degradarem para além do previsto, o que esperamos que não venha a acontecer.

Despeço-me desejando a todos vós saúde e uma excelente semana de trabalho.

Rogério Colaço

Presidente do IST


