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I Condições Gerais
O início do ano letivo 2020/2021 vai ser vivido de forma
excecional.
É necessário transmitir confiança e garantir segurança
no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro. É uma preocupação transversal a toda a Academia.
Cumprir este objetivo só será possível com a divulgação
das boas práticas a adotar neste novo contexto.
Temos consciência que o conhecimento atual sobre
os mecanismos de transmissão e contágio do SARS-COV-2 é limitado, o que obriga a que se atue de forma ainda mais rigorosa e prudente sobre as condições
de utilização das nossas instalações, de modo a limitar a
propagação deste vírus.

A informação sobre a implementação das condições
necessárias à segurança de toda a comunidade académica é essencial, nomeadamente, para um exercício
de autorregulação e diálogo no sentido da promoção e
adoção das boas práticas de proteção comunitária.
Neste Manual, encontram-se resumidas as orientações
e medidas implementadas, as quais serão monitorizadas
em função das diretrizes de saúde pública e da evolução da situação epidemiológica.
Sempre que necessário, sofrerá revisões para atualização de novas normas, alterações das equipas intervenientes e outros fatores que surjam, que obriguem à sua
reestruturação.
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II Autocuidados
Antes da entrada no Campus:
a) Todos os membros da comunidade académica devem medir a temperatura corporal diariamente antes de sair de casa.
b) Se a temperatura se encontrar anormal (febre ≥38ºC)
não se devem dirigir à Universidade;
c) Devem contactar a Saúde 24 (808 24 24 24).
d) Caso tenha algum sintoma associado à COVID-19
ou tenha tido contacto com um caso confirmado,
não se deve dirigir à Universidade e deve igualmente contatar a Saúde 24.

Dentro do Campus:
a) Caso já se encontre nas instalações da UTAD e
apresente sintomas, deve dirigir-se à área de isolamento mais próxima e deve contactar a Saúde 24
(808 24 24 24).
b) Caso se encontre numa das condições acima indicadas e seja colaborador, investigador ou docente
da Universidade deve também contactar a Universidade através do número disponível para o efeito
(Extensão telefónica 4199 ou 259 350 199) ou através
do email covid19@utad.pt.
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III Deslocações
Transportes Públicos Coletivos:
a) Respeitar os circuitos adaptados, normas, medidas
de segurança e de higiene recomendadas em cada
meio de transporte;
b) Cumprir as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do distanciamento físico
recomendado.
c) Desinfetar as mãos antes e depois da utilização de
um transporte público;
d) Evitar o contacto manual com as superfícies;
e) Utilizar máscara;
f)
Abster-se de utilizar o transporte, no caso de apresentar sintomas sugestivos da COVID 19;
g) Evitar transportes sobrelotados;
h) Se o transporte estiver sobrelotado, e se puder,
aguarde pelo seguinte.

Transportes Individuais:
a) Colocar os pertences próprios na bagageira de
forma autónoma e independente, sempre que possível;
b) Circular, sempre que possível, no banco traseiro;
c) Manter as mãos no colo durante a viagem e evitar o
manuseamento e toque nas superfícies do interior
do veículo;
d) Higienizar as mãos antes e após o contacto necessário para entrada e saída do veículo;
e) Evitar o contacto direto e próximo com o condutor;
f)
As viagens devem estar limitadas ao estritamente
necessário.
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IV Circuitos de Acesso aos Edifícios e Regras
de Circulação

O cumprimento de circuitos e regras é fundamental para
o desafio que constitui o início do novo ano letivo quer
nos edifícios quer nos parques de estacionamento.
a) Deve ser mantido o distanciamento social entre utilizadores do Campus, dentro e fora dos edifícios;
b) O acesso aos pisos superiores de qualquer dos
edifícios deve privilegiar a utilização das escadas
em detrimento dos elevadores;
c) Os elevadores serão usados por utilizadores com
mobilidade reduzida e para o transporte de cargas
e serão desinfetados frequentemente como Plano
de Higienização específico;
d) Na utilização das escadas deve ser evitado o toque
no corrimão e em outros objetos;

e)
f)

g)

A circulação deve ser efetuada sempre pela direita
conforme sinalética afixada;
Sempre que não seja possível a utilização das
portas de “Entrada” e “Saída” diferentes pode ser
utilizada a mesma porta, desde que a “Entrada” e
“Saída” se realizam em momentos distintos, não
existindo cruzamento de pessoas.
À entrada e à saída deve ser mantido o distanciamento entre as pessoas, de modo a não haver
aglomerados junto às portas.
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MÁSCARAS
COMO COLOCAR
1º

LAVAR AS MÃOS
ANTES DE
COLOCAR
2º

VER A POSIÇÃO
CORRETA
Veriﬁcar o lado correto a
colocar voltado para a
cara (ex: na máscara
cirúrgica lado branco,
com arame para cima)

3º

COLOCAR A MÁSCARA
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

10
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4º

AJUSTAR AO ROSTO
Do nariz até abaixo
do queixo

COMO REMOVER
1º

LAVAR AS MÃOS
ANTES DE REMOVER

2º

RETIRAR A MÁSCARA
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

3º

DESCARTAR EM
CONTENTOR DE RESÍDUOS
SEM TOCAR NA PARTE
DA FRENTE DA MÁSCARA
4º

LAVAR AS MÃOS

COVID-19

V Utilização de Recursos
a)

b)
c)

d)

e)

É obrigatório o uso de máscara em todo o Campus de acordo com o artigo 13ºB do Decreto-lei
nº 20/2020 de 1 de maio, dentro e fora das instalações;
Deve ser seguida a metodologia de distribuição de
máscaras implementada pela UTAD.
Em situação de falha, todas as máquinas de vending
dos diferentes edifícios comercializam máscaras,
desinfetantes, e em algumas delas luvas.
Para deposição de máscaras usadas devem procurar os contentores específicos devidamente sinalizados para o efeito;
A forma correta de colocar e retirar a máscara está
ilustrada na figura anterior.

f)
g)

h)

Os equipamentos de proteção individual nunca
devem ser partilhados;
Em atendimentos mais personalizados (nomeadamente de docentes e alunos), sempre que os distanciamentos sejam difíceis de cumprir, é obrigatória a utilização de máscara e viseira;
Em atendimento de serviços ao público, sempre
que possível deve ser utilizada barreira acrílica, e
em segunda alternativa obrigatoriamente máscara e
viseira.
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00

01

Molhe as mãos

03

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

06

Aplique sabão suﬁciente para cobrir
todas as superfícies das mãos

04

Esfregue o polegar esquerdo
em sentido rotativo, entrelaçado
na palma direita e vice versa

07

02

Esfregue as palmas das mãos,
uma na outra

05

Esfregue rotativamente para trás
e para a frente os dedos
da mão direita na palma
da mão esquerda e vice versa
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12
Esfregue o pulso esquerdo com a
mão direita e vice versa

Enxague as mãos
com água

Seque as mãos
com um toalhete
descartável

COVID-19

VI Higienização das Mãos
Existem pontos com dispensadores de álcool gel, devidamente sinalizados e o protocolo de lavagem das
mãos encontra-se afixado de acordo com as instruções
da DGS.
Desinfete as mãos:
a) À chegada ou saída da Universidade;
b) À entrada ou saída do espaço de trabalho ou sala
de aula;
c) Após contacto com outras pessoas;
d) Antes e após remover a máscara;
e) Antes e após utilização de equipamentos de uso
partilhado (por exemplo, fotocopiadoras, telefones,
máquinas de café, Máquinas de Vending e de Multibanco ou outros equipamentos e utensílios);

f)
g)
h)
i)

Após contacto com objetos de outras pessoas
como telemóveis, dinheiro, canetas;
Antes e depois das refeições;
Antes e após a utilização das instalações sanitárias;
Após tocar em maçanetas, corrimãos, ferramentas e
outros locais.
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VII Etiqueta Respiratória
A Comunidade Académica deve praticar a etiqueta respiratória, segundo as instruções da DGS:
a) Ao tossir ou espirrar não use as mãos – estas são um
dos principais veículos de transmissão de doenças;

b)
c)

Utilize antes um lenço de papel ou o antebraço e,
de seguida, deite o lenço ao lixo;
Lave e/ou desinfete sempre as mãos a seguir a tossir ou espirrar.

15

Edição 1, Revisão 0

16

COVID-19

VIII Ocupação de Espaços de Trabalho
As regras de ocupação variam de acordo com o tipo de
atividade desenvolvida:
a) Salas de aula para ensino teórico – distanciamento
entre aluno de pelo menos 1 metro e entre alunos e
professor de pelo menos 2 metros;
b) Salas de aula para ensino prático ou laboratorial
– distanciamento entre aluno de pelo menos 2 metros;
c) Salas de aula para práticas na área do Desporto –
distanciamento entre todos no mínimo de 3 metros;
d) Atendimento ao aluno – preferencialmente com
agendamento;
e) Atendimento de Serviços ou Equiparados – deverá
ser feita prévia marcação e em espaços em que possa
ser garantido o distanciamento mínimo de 2 metros;
f)
Todo o restante trabalho desenvolvido em locais
com ocupação de mais do que uma pessoa, deverá realizar-se com um distanciamento mínimo entre
pessoas de pelo menos 1 metro;
g) Para que nas salas de aula possa ser garantido o
distanciamento de segurança indicado pelas auto-

h)
i)

j)

k)

l)
m)

ridades de saúde, todos os lugares que não sejam
para utilizar devem ser selados com fita adequada;
Sempre que possível os alunos devem sentar-se
nos mesmos lugares;
Na entrada da sala de aula deve ser garantida ordem de tal forma que se inicie a ocupação da sala
com o preenchimento a começar pelos lugares
mais afastados;
Pelo contrário na saída, em primeiro lugar deve começar-se pelos alunos mais próximos da porta e
por último os mais afastados;
No início das aulas os docentes devem relembrar as
recomendações/orientações necessárias ao cumprimento das regras de segurança a cumprir nas
aulas e no Campus;
A otimização dos horários deve minimizar as mudanças de salas pelos alunos;
Se possível, durante as aulas, as janelas devem ser
mantidas abertas. Será efetuada limpeza e desinfeção diária de acordo com os Planos de Higienização estabelecidos;
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n)

o)
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É fundamental que os estudantes ocupem sempre
os mesmos lugares e que a disposição de mesas se
mantenha nos espaços;
Na partilha de gabinetes com outros docentes estes devem desfasar horários e garantir o distanciamento de 2 metros;

p)
q)

A ventilação dos edifícios deve ser, sempre que
possível, através da ventilação natural.
Os locais de trabalho devem ser arejados, pelo menos duas vezes por dia (por exemplo, à hora de almoço e ao fim do dia).

COVID-19

IX Unidades Alimentares (UAs)
Nas UAs devem ser cumpridas as seguintes regras:
a) Os utilizadores devem sentar-se nos lugares definidos sem, em algum momento, alterar a sua disposição;
b) Idealmente apenas 1 pessoa por mesa;
c) Os utilizadores do espaço devem permanecer no
interior da sala de refeições o tempo estritamente necessário para evitar o cruzamento com outras
pessoas;

d)
e)

f)

A circulação no interior deste espaço deve ser
sempre feita com máscara;
No final da refeição, os utilizadores devem deixar
o tabuleiro/loiça nos carrinhos aí existentes para o
efeito.
Em alternativa e complemento ao serviço de restauração, existem as máquinas de vending, colocadas
nos locais habituais.
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X Residências
Na área de alojamento aplicam-se as seguintes regras:
a) É obrigatório o uso de máscara;
b) Deve ser garantida uma distância lateral mínima de
2 metros entre camas em quartos com mais do que
um estudante;
c) Não é recomendada a utilização de beliches ou
equipamento mobiliário similar, bem como o usufruto comum de roupeiros, armários, prateleiras, mesas
de trabalho ou equivalentes;
d) A utilização partilhada de instalações sanitárias deve
ser acompanhada do reforço da sua higienização
com recurso e disponibilização de soluções desinfetantes adequadas, de acordo com o previsto na
Orientação n.º 014/2020 da DGS e cumprindo os
Planos de Higienização afixados;
e) A utilização de espaços comuns, incluindo cozinhas, copas ou áreas equivalentes, deve obedecer
a um regime de escala, garantindo que a ocupação
simultânea permita distanciamento físico de acordo
com as normas vigentes, com a consequente limpeza e desinfeção, de acordo com a Orientação

f)

g)

h)

014/2020 da DGS e cumprindo os Planos de Higienização afixados;
Os espaços de lazer de usufruto comum, designadamente salas de convívio ou similares, devem ser
redimensionados na sua lotação máxima e o mobiliário de apoio deve ser higienizado de acordo com
o Plano de Higienização estabelecido;
Nas salas de estudo ou estruturas de natureza similar deve ser garantido o distanciamento físico de
2 metros entre as pessoas, sempre que assim seja
possível. Se tal não for possível, ou nas situações
em que os utentes estejam frente a frente, devem
ser instaladas barreiras de proteção, como por
exemplo, divisórias em acrílico entre espaços de
trabalho/estudo;
Devem ser salvaguardados espaços de quarentena
e confinamento.
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XI Serviços Administrativos
a)
b)

c)

d)

e)

Promover, em função das condições existentes, o
máximo distanciamento possível;
Instituir procedimentos de conduta social junto
dos trabalhadores, alertando-os para as formas de
contacto a evitar/suprimir, entre os trabalhadores,
e entre estes e os utentes/clientes/fornecedores
(ex. apertos de mão, abraços);
Evitar aglomerados de pessoas, privilegiando reuniões e trabalhos de grupo que não sejam presenciais;
Implementar fluxos/circuitos específicos de atendimento ao público e minimizando o mais possível
o acesso ao interior dos espaços;
Adotar barreiras físicas (ex. janelas de vidro, acrílico,

f)

postigo), para o atendimento ao público e, sempre
que aplicável, estabelecer uma distância apropriada (pelo menos 1 metro, idealmente 2 metros) e sinalização complementar (nomeadamente através
de marcas e sinalética no chão) para determinar a
distância de prevenção necessária para o atendimento do público.
Efetuar entrega de encomendas, preferencialmente, sem entrada dentro das instalações.
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XII Desinfeção dos Espaços
Nos Planos de Higienização deve ser incrementada a
frequência de limpeza dos espaços, bem como dos
elementos mais sensíveis como torneiras, puxadores, interruptores…, sendo utilizados produtos de higienização
adequados.
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XIII Utilização das Instalações Sanitárias
Nas instalações sanitárias os utilizadores devem:
a) Garantir o distanciamento social de 2 metros durante a utilização destas instalações sempre que existirem filas de acesso às mesmas;
b) As mãos devem ser abundantemente lavadas com
água e detergente no início e fim de cada utilização.
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XIV Responsabilização Coletiva
a)

b)

Compete a todos zelar pelas condições de saúde
e de segurança, minimizando os riscos de contaminação nas áreas de trabalho e transmitindo orientações seguras e de confiança.
É de todos a responsabilidade de ajustar comportamentos que nos protejam e protejam todos aqueles com quem contactamos, para que juntos possamos minimizar os riscos de contágio.

c)

Se constatar incumprimentos a este manual, ou se
tiver alguma sugestão de melhoria relativa às medidas de prevenção, pode enviar um email para
covid19@utad.pt.

Seja um agente de Saúde Pública.
Proteja-se a Si e aos Outros.
Cumpra todas as normas de segurança.
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XV Equipas Operacionais /Escolas
São as Equipas Operacionais, as responsáveis em primeira linha pelo cumprimento das Boas Práticas enumeradas neste Manual, de acordo com as atribuições
de operacionalização definidas pelas próprias equipas.
Neste momento foram indicadas as seguintes:
ECAV
• Presidente da ECAV, Prof.ª Doutora Ana Paula Calvão Moreira da Silva;
• Presidente do CP-ECAV, Prof. Doutor José Júlio
Martins;
• Diretor do DAgro, Prof. Doutor Carlos Alberto Ribeiro;
• Diretor do CIFAP, Prof. Doutor Domingos Manuel
Mendes Lopes;
• Diretora do DCV, Prof.ª Doutora Cristina Maria Teixeira Saraiva;
• Diretor do DZoo, Prof. Doutor Divanildo Outor Monteiro;
• Funcionária não Docente do DAgro, Maria Donzília

•
•
•

•

•

•

da Costa Botelho;
Funcionário não Docente do CIFAP, Carlos Alberto
Madeira Guerra Fernandes;
Funcionária não Docente do DCV, Dulce Mariela
Teixeira do Carmo Carvalho;
Funcionária não Docente do DZoo/Membro da
Equipa Operativa da ECAV no Plano de Contingência, Elisabete Gomes Mena;
Representante dos Estudantes no CP-ECAV/Membro da Equipa Operativa da ECAV no Plano de
Contingência, Inês Neves Oliveira Santos Costa;
Membro da Equipa Operativa da ECAV no Plano de
Contingência, Prof. Doutor Nuno Francisco Fonte
Santa Alegria;
Diretor do HVUTAD, Prof. Doutor Filipe da Costa Silva.

ECHS
• Presidente da ECHS, Prof. Manuel Luís Tibério;
• Diretor do DEP, Prof. Armando Loureiro;
• Diretor do DESG, Prof. Carlos Fonseca da Costa;

31

Edição 1, Revisão 0

• Diretor do DLAC, Prof. Carlos da Costa Assunção;
• Presidente do Conselho Pedagógico, Prof. Gonçalo Fernandes;
• Representante das Unidades de Investigação, Prof.
Lívia Costa Madureira;
• Representante dos Docentes, Prof. Ana Maria Bastos;
• Representante dos Funcionários não Docentes
Polo I, Laura Rainho;
• Representante dos Funcionários não Docentes
Polo II, Manuela Mourão;
• Representante dos Estudantes no Conselho Pedagógico, Ruben Nascimento Nunes.
ESS
• Professora: Isabel Maria Antunes Rodrigues da
Costa Barroso;
• Funcionária: Elisabete Alves Carvalho Oliveira;
• Estudante: Maria João Teixeira Sousa.
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ECT
• Presidente da ECT, Prof. Doutor José Boaventura
Ribeiro da Cunha;
• Presidente do Concelho Pedagógico, Prof. Doutor
Manuel José Cabral dos Santos Reis;
• Representante dos Docentes do Departamento de
Engenharias, Prof.ª Doutora Cristina Madureira dos
Reis;
• Representante dos Docentes do Departamento de
Matemática, Prof.ª Doutora Maria Manuel da Silva
Nascimento;
• Representante dos Docentes do Departamento de

Física, Prof. Doutor José Ramiro Afonso Fernandes;
• Representante dos Funcionários não Docentes,
Dra. Eliana da Costa Henriques de Barros;
• Representante dos Estudantes no Conselho Pedagógico, Nuno Alexandre Moreira Guicho.
ECVA
• Presidente da ECVA, Professor Artur Agostinho de
Abreu e Sá;
• Presidente do Conselho Científico, Professor Luis
Herculano Melo de Carvalho;
• Presidente do Conselho Pedagógico, Professor
Jorge Ventura Ferreira Cardoso;
• Diretor do DeBA, Professor Carlos Afonso Teixeira;
• Diretora do DCDES, Professora Ágata Cristina Marques Aranha;
• Diretor do DG, Professor Fernando António Leal
Pacheco;
• Diretora do DGB, Professora Maria Manuela do Outeiro Correia de Matos;
• Diretor do DQ, Professor José Alcides Silvestre Peres;
• Representante das Unidades de Investigação, Professora Ana Isabel Novo de Barros;
• Representante dos Funcionários não Docentes,
Carlos da Costa Matos;
• Representante dos Estudantes no Conselho Pedagógico, Maria José Martins.

