
  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

1 
 

Despacho  
RT – 24/2021 
 
Início das 

atividades 

letivas e não 

letivas em 

regime 

presencial a 

partir de 19 de 

abril   

 
 

 

O Conselho de Ministros, de 11 de março de 2021, aprovou a estratégia de levantamento 

de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia COVID-19. 

O comunicado do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 11 de 

março, refere que tendo em consideração as medidas aprovadas pela Resolução do 

Conselho de Ministros importa garantir, a partir do próximo dia 19 de abril, a 

implementação eficaz de planos de levantamento progressivo das medidas atualmente 

vigentes nas instituições científicas e de ensino superior. 

Ouvida a Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID - 19 e a Comissão 

de Biossegurança, os Presidentes de Escola, os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos e a 

Presidente da AA.UTAD, determina-se: 

1. Iniciar as atividades letivas e não letivas com a presença de estudantes a partir do dia 

19 de abril, nomeadamente: 

a) Provas de avaliação presenciais, ainda que possam realizar-se em plataformas 

adequadas, nomeadamente o moodle, em concordância entre docentes e 

estudantes. 

b) Provas públicas presenciais de projeto e estágio de licenciatura ou mestrado e 

dissertações de mestrado, desde que o júri seja exclusivamente constituído por 

docentes ou investigadores da UTAD. 

c) Aulas presenciais de todas as tipologias, desde que salvaguardadas as condições 

de segurança e maximizando o número de aulas presenciais, em função da lotação 

dos espaços letivos.  

d) Em casos particulares, como situações de isolamento, diagnóstico COVID-19 ou 

grupos de risco, terá de ser garantido, a estudantes e docentes, o acesso às 

atividades letivas por meios telemáticos. 

e) Quando, justificadamente, as atividades letivas tenham de realizar-se à distância, 

pode ser necessário, por dificuldades (e.g., computacionais, internet), garantir 

acesso às atividades letivas nos espaços da UTAD. 
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2. Cumprir o previsto no “Plano de contingência interno da COVID - 19 – 2ª versão” 

(Despacho RT – 59/2020), tendo em especial atenção as seguintes medidas: 

a) Respeitar a lotação afixada em cada espaço. 

b) Garantir uma ocupação dos espaços que cumpra o distanciamento mínimo de 1,5 

a 2 metros entre pessoas e reforçar este distanciamento, sempre que possível. 

c) Definir lugares fixos para os estudantes em sala de aula, evitando posicionamentos 

frente-a-frente. 

d) Garantir a ventilação natural dos espaços, mantendo abertas portas e janelas, 

devendo ser evitada a utilização de espaços letivos que não possuam janelas ou 

portas com abertura para o exterior e não possuam ventilação mecânica 

adequada. 

e) Garantir medidas de higienização e desinfeção dos locais e equipamentos onde se 

realizam as atividades letivas presenciais. 

f) Suspender a utilização de instalações (balneários, e outros) onde não seja possível 

garantir as condições de higienização, ventilação e distanciamento físico. 

g) Usar máscaras ou viseiras em todos os locais. 

h) Higienizar frequente e adequadamente as mãos. 

i) Cumprir regras de etiqueta respiratória. 

j) Evitar saudações com contacto físico. 

k) Medir a temperatura de todos elementos da academia com regularidade e por 

meios não invasivos no acesso às instalações da UTAD, sendo proibido o registo da 

temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa 

autorização da mesma. 

l) Impedir o acesso às instalações da UTAD a quem recuse a medição de temperatura 

corporal ou apresente um valor superior à normal temperatura corporal (igual ou 

superior a 38C), nos termos do artigo 7º do Decreto n.º 6/2021. 

3. Continuar a aplicação dos “Procedimentos face à COVID-19”, previstos na Nota Interna 

RT-06/2020, perante a comunicação por membros da academia de terem contactado 

com casos positivos ou terem sido diagnosticados com COVID-19. 

4. Continuar a monitorizar e a comunicar a ocorrência de casos positivos à COVID - 19, 

bem como da suspensão do ensino presencial em resultado destas ocorrências. 
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5. Continuar o teletrabalho e implementar horários de trabalho desfasados, nos termos 

do artigo 5.º do Decreto n.º 6/2021. 

6. Realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 em larga escala aos estudantes, 

docentes, investigadores e funcionários não docentes da UTAD, nos termos da alínea 

b) do artigo 8º do Decreto n.º 6/2021, em data a comunicar oportunamente. 

a. Os estudantes que forem convocados para realização de testes de diagnóstico 

de SARS-CoV-2 e que recusem, por motivos não fundamentados, não serão 

autorizados a aceder às instalações da UTAD, pelo que não podem ter ensino 

presencial. 

b. Os docentes, investigadores e funcionários não docentes que forem 

convocados para realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 e que 

recusem, por motivos não fundamentados, não serão autorizados a aceder às 

instalações da UTAD, pelo que terão falta injustificada. 

7. Nos casos em que o resultado dos testes efetuados, ao abrigo do número anterior, 

impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera-se 

a falta justificada. 

8. Manter as atividades dos SAS.UTAD, nomeadamente as suas Unidades Residenciais, 

Alimentares e Serviços de Saúde, de acordo com o previsto no “Plano de contingência 

interno da COVID - 19 – 2ª versão” (Despacho RT – 59/2020). 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 13 de abril de 2021  
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António Augusto Fontainhas Fernandes 

 


