
 

 

Comunicado 

Atualização de medidas preventivas de contágio 

pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
 

De acordo com determinações do Governo, que esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, aprovou um 

conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo 

coronavírus/Covid-19, que inclui a suspensão de todas as atividades letivas e não letivas com presença de 

estudantes em todas as instituições de Ensino Superior, com efeitos a partir de segunda-feira, dia 16 de 

março, o Politécnico de Leiria comunica a seguinte atualização ao seu plano de contingência com a adoção 

das seguintes medidas:  

 

1. Suspensão das atividades letivas presenciais nas Escolas, com substituição por atividades 

letivas online; 

2. Manutenção do funcionamento das residências de estudantes, de forma a garantir o apoio 

indispensável aos estudantes.  

3. Alargamento do horário de funcionamento das cantinas, de forma a evitar a aglomeração de 

pessoas, e redução da lotação para 25% de capacidade comparativamente ao período de 

funcionamento normal, além da disponibilização de um serviço de take-away;  

4. Encerramento do atendimento presencial de todos os Serviços, sendo o atendimento ao 

público assegurado através dos portais próprios, e-mail, telefone e correio postal.  

5. A prestação de serviço pelos colaboradores, de modo a assegurar a normalidade de 

funcionamento dos serviços, será efetuada privilegiando estratégias de funcionamento como 

o teletrabalho e a rotatividade das equipas.  

6. Manutenção de serviços mínimos de investigação e prestação de serviços à comunidade. 

Suspensão das atividades de investigação e prestação de serviços presenciais, privilegiando 

o recurso ao teletrabalho sempre que possível.  

 

Estas medidas são adotadas até ao dia 9 de abril, podendo ser reavaliadas a qualquer momento.   

 

O Politécnico de Leiria continua em articulação permanente com as Autoridades de Saúde. Mais informa 

que, à data de hoje, não há conhecimento de casos de infeção por COVID-19 na sua comunidade 

académica, nem na região.  

  

Leiria, 13 de março de 2020 

  

 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 
João Alves da Costa * 939 234 511 * 244 859 130 * jac@midlandcom.pt 
Patrícia Rocha * 939 230 020 * 244 859 130 * pr@midlandcom.pt 
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