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1. ENQUADRAMENTO

Considerando a recomendação e os esclarecimentos às instituições científicas e de ensino superior 
relativos à elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de contenção 
motivadas pela pandemia COVID-19, dimanados pelo Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, no passado dia 17 de abril, os quais visam, designadamente a reativação faseada 
de atividades letivas e não letivas com presença de estudantes, reabertura das estruturas de apoio 
no âmbito da ação social, bibliotecas, bem como das unidades de I&D e demais estruturas físicas 
necessárias à atividade da Instituição, implementando todavia todas as medidas que garantam o 
cumprimento das recomendações das autoridades de saúde competentes e as normas técnicas em 
vigor, nomeadamente ao nível sanitário e de higiene, garantindo sempre condições de distanciamento 
social e assegurando a utilização por todos de equipamentos de proteção individual.

É aprovado o Plano da Universidade do Algarve para o levantamento progressivo das medidas de 
contenção motivadas pela pandemia COVID-19, o qual estabelece as normas necessárias ao reinício 
gradual e faseado da atividade da Universidade em regime presencial, a partir de 4 de maio de 2020, 
garantindo a proteção de todos os membros da comunidade académica, com vista a diminuir a 
possibilidade de risco de contágio.

2. POPULAÇÃO ALVO 

O plano da Universidade do Algarve para o levantamento progressivo das medidas de contenção 
motivadas pela pandemia COVID-19 aplica-se a todos os trabalhadores docentes e não docentes, 
estudantes e investigadores da Universidade do Algarve, bem como a todos os que participem em 
atividades que ocorram nas instalações da Instituição. 

O presente plano obriga todos ao seu rigoroso cumprimento e à inibição de comportamentos que 
possam de qualquer forma colocar em risco a sua saúde e a de terceiros, devendo ser respeitadas 
todas as orientações que lhes forem transmitidas, sob pena de o seu incumprimento reiterado e 
intencional determinar a instauração de processo disciplinar ou, em casos mais graves, quando os 
factos sejam passíveis de ser considerados infração penal, a sua comunicação ao Ministério Público.
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3.  MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DE CONTÁGIO 

3.1.  Medidas Gerais de Prevenção de Contágio

3.1.1.  Medidas básicas de higiene 

De modo a prevenir o contágio por vírus SARS-CoV-2/COVID-19, a comunidade académica e os 
convidados/visitantes terão de continuar a cumprir as medidas de distanciamento social, higienização 
e proteção individual previstas no Plano de Contingência e demais orientações da Direção Geral de 
Saúde.

3.1.2. Medidas de higiene ambiental

Considerando que o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante alguns dias, a UAlg 
irá continuar a reforçar a limpeza e desinfeção dos espaços, nos termos definidos no Plano de 
Contingência e de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde.  

4. ACESSO AOS CAMPI (GAMBELAS, PENHA E PORTIMÃO)

É retomado o acesso diário às instalações da UAlg, com especificidades na definição das horas de 
encerramento e nas regras de permanência nas instalações. 

5. INVESTIGAÇÃO

Os Centros de Investigação irão retomar progressivamente a sua atividade nas instalações. Para o 
efeito, cada Centro, em função da sua atividade laboratorial ou outra, definirá um plano com as medidas 
que garantam o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde competentes e as normas 
técnicas em vigor, nomeadamente ao nível sanitário e de higiene, garantindo condições de proteção 
individual e cumprimento das normas de distanciamento em espaço fechado.

6.  ATIVIDADES LETIVAS 

O calendário escolar aprovado para o ano letivo 2019/20 (Despacho RT. 34/2019) permanece em 
vigor, nomeadamente a conclusão a 26 de maio do período de aulas do 2.º semestre. De modo a 
garantir estabilidade e previsibilidade no processo ensino-aprendizagem, as atividades letivas manter-
se-ão no regime de ensino à distância.

As práticas laboratoriais que constituem pré-requisitos essenciais para o prosseguimento dos estudos 
e que foram gravemente afetadas pela suspensão das atividades presenciais deverão realizar-se 
antes do início do próximo ano letivo, não podendo ser programadas para os períodos definidos para 
realização de exames nos meses de junho e de julho, sendo que o resultado das mesmas não deverá 
ser considerado para efeitos de inscrição no ano letivo 2020/21.

Nos casos em que seja necessário assegurar alguma atividade letiva presencial deverá ser garantido 
o cumprimento das medidas de higiene e saúde pública em vigor, a utilização de equipamento de 
proteção individual, o necessário distanciamento social e a imprescindível distância de segurança 
recomendada, bem como a limitação do número de pessoas em cada espaço letivo.
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7. FUNCIONAMENTO DAS CANTINAS E BIBLIOTECAS

As cantinas retomarão o seu funcionamento ao almoço, em regime presencial e em regime de take 
away, adotando medidas de limitação do número de utentes em simultâneo, como forma de evitar a 
aglomeração de um elevado número de pessoas, cumprindo as regras de higienização dos espaços e 
de proteção individual.

Prevê-se a reabertura de um bar por cada Campus, mantendo-se para já os restantes bares, 
restaurante grill e o restaurante universitário encerrados. A abertura dos restantes espaços será 
avaliada sempre que tal se justifique. 

As bibliotecas serão reabertas faseadamente, com funcionamento alternado dos espaços/salas de 
estudo, limitação do número de utentes em simultâneo e cumprimento das normas de higiene e de 
proteção fixadas. 

8. PROVAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES

As provas públicas para a obtenção do grau de mestre, igualmente aplicáveis ao mestrado 
integrado e de doutor da Universidade do Algarve, bem como as destinadas à obtenção do título de 
agregado da Universidade do Algarve, continuam a ser realizadas preferencialmente com recurso à 
videoconferência, nos estritos termos previstos no Despacho RT.40/2020.

As reuniões de júri dos concursos, bem como as reuniões dos órgãos de gestão deverão continuar a 
realizar-se por videoconferência.

  

9. PRESTAÇÃO DO TRABALHO

No que tange à organização da prestação do trabalho, deve continuar a evitar-se a concentração dos 
trabalhadores no mesmo espaço, em simultâneo, garantindo-se as medidas de higiene e saúde pública 
em vigor. 

De modo a salvaguardar as limitações de permanência e frequência em simultâneo dos espaços, 
continuará a privilegiar-se, sempre que possível e desde que a natureza das funções o permita, a sua 
realização em regime de teletrabalho, conjugando em simultâneo com a retoma de forma gradual da 
prestação de trabalho em regime presencial.

Para o efeito, os dirigentes dos Serviços Centrais, Gabinetes de Apoio, Unidades Funcionais e Serviços/
Gabinetes de Apoio das Unidades Orgânicas e dos Serviços de Ação Social, adiante designados 
abreviadamente por Serviços, irão:

 y Identificar as funções/atividades que podem ser realizadas remotamente e aquelas que têm de ser 
asseguradas, obrigatoriamente, através de trabalho presencial, bem como eventuais trabalhadores 
inseridos em grupo de risco que necessitem de regime específico de trabalho;

 y Para as funções que o permitam, estabelecer se assim o entenderem, um sistema de alternância 
periódica entre teletrabalho e trabalho presencial, de modo a limitar o número de trabalhadores em 
simultâneo, no mesmo espaço, permitindo assegurar de forma rotativa os dois regimes;

 y Adotar as recomendações da Direção-Geral de Saúde e as medidas de higiene e proteção individual 
previstas neste Plano para quem esteja a trabalhar em regime presencial, designadamente o uso 
obrigatório de máscara, sempre que estejam em contacto com terceiros;

 y Assegurar o necessário distanciamento social, a imprescindível distância de segurança de 2 (dois) 
metros, e evitar a aglomeração de trabalhadores.
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10. ATENDIMENTO PRESENCIAL

Numa primeira fase de implementação do presente plano, o atendimento presencial nos Serviços 
Académicos, Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, nos Serviços de Informática, nos 
Serviços de Ação Social, nas Unidades Orgânicas e no CRIA será retomado de forma gradual e faseada, 
preferencialmente com agendamento prévio, embora sem caráter obrigatório.

A comunicação com os serviços continuará a realizar-se preferencialmente através dos respetivos 
contactos de email e telefone disponíveis no portal da Universidade do Algarve, bem como através de 
outras ferramentas eletrónicas disponíveis.

Para além das medidas de higienização dos espaços, os trabalhadores deverão utilizar 
obrigatoriamente máscara comunitária, sem prejuízo da utilização de outros meios de proteção como 
viseiras ou acrílico frontal nos postos de atendimento. No caso dos Serviços de Informática e de Ação 
Social, a proteção poderá ser complementada com a utilização de luvas, quando em contacto com 
equipamentos de terceiros, manipulação de alimentos e manutenção das residências. 

11. MEDIDAS EXCECIONAIS

11.1. Metodologia

A evolução do quadro epidémico e avaliação do respetivo risco, tal como as orientações da Direção 
Geral de Saúde podem determinar a adoção de medidas excecionais pela UAlg, nomeadamente 
no âmbito das deslocações em serviço, da realização de eventos, das atividades pedagógicas e de 
investigação, funcionamento dos serviços, incluindo Serviços de Ação Social, horários de atendimento/
funcionamento, acesso às instalações, segurança e limpeza, para além das que forem definidas neste 
Plano.

A CEUAlg, em articulação com os diretores das unidades orgânicas e departamento, administrador, 
chefias das unidades funcionais e serviços, proporá ao Reitor as medidas excecionais que sejam 
necessárias em cada momento, reajustando os recursos disponíveis e/ou solicitando o reforço através 
da aquisição de recursos indispensáveis à concretização das mesmas.

11.2. Deslocações e eventos

Relativamente à realização de viagens e à participação em eventos, considerando o atual contexto, e de 
modo a diminuir o risco de contágio, mantêm-se suspensas até indicação em contrário: 

a) As deslocações em serviço de membros da comunidade académica para fora do país; 

b) As deslocações de pessoas provenientes de outros países para colaborar em atividades 
desenvolvidas pelos centros de investigação;

c) As mobilidades de estudantes, professores e staff para a Universidade do Algarve, no âmbito de 
programas de mobilidade Erasmus + ou ao abrigo de protocolos de cooperação internacional; 

d) A realização de congressos, workshops, seminários ou outros eventos públicos em espaços da 
Universidade do Algarve.

Continuam a ser desaconselhadas as deslocações em férias para fora do país.
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11.3. Residências dos Serviços de Ação Social

Mantêm-se em vigor as medidas excecionais vigentes nas residências dos SAS, para os estudantes, 
professores, investigadores e staff não docente, que estejam alojados nas suas instalações, 
designadamente: 

1. A suspensão de visitas de pessoas externas ao alojamento nas instalações das residências 
universitárias.

2. A proibição de realização de convívios, encontros, reuniões ou qualquer outro evento que implique 
aglomeração de pessoas nas instalações das residências universitárias, ainda que sejam todos 
residentes nesse alojamento.

3. A recomendação de suspender todas as viagens no país ou para o estrangeiro, de natureza privada 
ou em trabalho.

a) As viagens privadas ou de trabalho que venham a ser excecionalmente realizadas têm de ser 
comunicadas pelo residente aos Serviços de Ação Social, com identificação do destino, data de 
partida e de regresso.

b) As deslocações podem condicionar ou até impedir a readmissão na residência universitária, sem 
prejuízo de poder ser solicitado ao residente um período de isolamento de 14 dias.

12. REVISÃO E ALTERAÇÃO

O Plano da Universidade do Algarve para o levantamento progressivo das medidas de contenção 
motivadas pela pandemia COVID-19 será alvo de revisão e alteração sempre que necessário, em função 
da evolução da situação e das iniciativas legislativas que venham a ser sucessivamente adotadas.
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