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Despacho  

RT –  11 / 2020 

 

 

 

Considerando a evolução do quadro epidémico da COVID-19 (coronavírus) e a 

informação mais recente emitida pela Direção-Geral de Saúde (DGS), e tendo presente 

a recomendação da Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência 

Interno COVID-19, são tomadas as seguintes decisões e recomendações: 

1- Não são autorizadas deslocações em serviço ao estrangeiro que se realizem a 

partir do dia nove de março para “áreas afetadas” pela Covid-19 - países com 

casos confirmados, como tal identificadas pela Direção Geral de Saúde 

(https://www.dgs.pt/corona-virus); 

2- São suspensas as autorizações para deslocações em serviço que tenham sido 

previamente autorizadas para “áreas afetadas” pela Covid-19; 

3- As deslocações em serviço ao estrangeiro devem ser, desde já, evitadas, tendo 

as respetivas solicitações de ser acompanhadas pela devida justificação 

fundamentada para que sejam realizadas neste período; 

4- A organização de eventos académicos no campus da UTAD, principalmente os 

que impliquem a participação presencial de pessoas externas, deverá ser 

reduzida ao mínimo, ficando condicionada a sua realização a parecer favorável 

da equipa de Coordenação do Plano de Contingência COVID-19 da UTAD; 

5- São suspensos os eventos e atividades desportivas da responsabilidade da 

UTAD; 

6- Professores, investigadores, trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, 

bem como estudantes oriundos de “áreas afetadas” pela Covid-19, devem 

voluntariamente submeter-se a um período de contenção social, de 14 dias, após 

a sua chegada ao país; 

7- Até que se encontrem disponíveis soluções de desinfeção para colocação junto 

dos terminais de leitura biométrica para controlo de assiduidade, está suspensa 

a utilização destes equipamentos. O controlo e validação de assiduidade no 

período em que estiver suspensa a utilização dos referidos terminais será feita 

pelo respetivo superior hierárquico direto. 

O presente Despacho será objeto de revisão em função da evolução da avaliação que, 

em cada momento, for feita sobre a adequação das medidas agora adotadas à finalidade 

de prevenção e controlo da COVID-19. 

 

 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 8 de março de 2020 
 

O Reitor 

 
 
 
 
António Augusto Fontainhas Fernandes 
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