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CIRCULAR DA DIREÇÃO N.2 140 / 2020 

ASSUNTO: ACTUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS I NOVA 

MEDICAL SCHOOL (FCM I NMS). 

� Regras e Instruções para a atualização das medidas de contenção e organização das atividades 

em regime presencial na (FCM / NMS}. 

Para conhecimento geral, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros N.º 70-A/2020, de 11 

de Setembro (RCM Nº 70-A/2020), que declarou a situação de contingência em todo o território 

nacional, informa- se que o Governo no dia 14 de Outubro de 2020, através da Resolução do 

Conselho de Ministros N.º 88-A/2020, declarou a situação de calamidade em Portugal. 

Dada a autonomia das Unidades Orgânicas da NOVA, bem como a sua heterogeneidade e 

multidisciplinaridade, compete aos seus órgãos próprios, desde logo aos Diretores, o desenho, a 

aplicação e a comunicação das medidas concretas de regresso à atividade presencial, em 

quaisquer das suas áreas de atividade. Para o efeito foi designado um grupo de trabalho, que 

apresentou um plano aprovado pelo Senhor Diretor da FCM I NMS. Este plano tem vindo a sofrer 

atualizações constantes, nomeadamente através de revisões regulares, dependendo sempre do 

estado epidemiológico e do evoluir das normas e recomendações oficiais. Neste sentido, este 

Plano segue as orientações do Governo emanadas na RCM Nº 88-A/2020 (em Anexo a este Plano, 

dele fazendo parte e que dá como reproduzida para a sua aplicação) e as orientações gerais já 

recebidas da Reitoria da UNL, aplicando as regras e instruções das medidas de contenção e 

organização das actividades em regime presencial às especificidades da FCM I NMS. 

Grupo de trabalho: Professora Doutora Ana Isabel Moura Santos (subdiretora da FCM I NMS), 

Professor Doutor Paulo Paixão (coordenador da Comissão de Gestão do Plano de Contingência 

COVID-19), Professora Doutora Catarina Martins (coordenadora da Comissão de Biossegurança), 

Professora Doutora Maria de Jesus Chasqueira (elemento da Comissão de Biossegurança) e Dr. 

Manuel Salvador (Administrador). 

1. Regras gerais

Algumas regras práticas gerais devem ser de adoção obrigatória: 

1.1 As instituições científicas e de ensino superior devem garantir a combinação gradual e efetiva 
de atividades na presença de estudantes, docentes e investigadores com processos à 

distância, bem como de teletrabalho, designadamente destinadas a aulas e outras atividades, 

tais como atividades laboratoriais, realização de estágios e atividades de avaliação de 

estudantes, entre outras. 

1.2 Devem ser respeitados, as orientações da Direção Geral da Saúde e as normas técnicas em 

matéria de higienização, distanciamento físico e de utilização de equipamentos de proteção 

individual, quando obrigatórios, sem prejuízo de atempada avaliação e monitorização. 

1.3 Os Responsáveis dos Serviços/Chefes de Divisão/Coordenadores de Sector devem elaborar 

um plano de atividades, que deverá assegurar as seguintes recomendações, que constam da 

Resoluções do Conselho de Ministros publicadas, nomeadamente: 
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