
 

 

 

Despacho nº 43/2022 

Estado de alerta: Alívio de Medidas 
 

 

A situação pandémica COVID 19 em Portugal tem evidenciado uma tendência de abrandamento, 

nomeadamente pela queda do registo de novos infetados e pela redução do índice de 

transmissibilidade. Tal justificou do Governo o aliviar de medidas anteriormente em vigor, à 

semelhança do que ocorreu com outros países no “espaço europeu”, tendo sido declarada a 

situação de alerta por RCM 25-A/2022 de 18 de fevereiro. 

 

No entanto, existe ainda uma prevalência significativa da doença e um número de casos – óbito não 

desprezível, pese embora, em associação comum com outras morbilidades. Por esta razão, parece 

prudente aliviar as medidas anteriores, mas continuar a usar de prudência, no sentido de reduzir a 

transmissibilidade. Ademais, é sabido que a vacinação protege das consequências da doença, mas 

não elimina o risco de infeção.  

 

A Universidade NOVA teve um bom desempenho relativamente à pandemia e deverá agora 

continuar a tê-lo, no momento em que pretende aliviar as medidas restritivas anteriores.  

 

Assim, determina-se para o universo da NOVA e suas Unidades Orgânicas que: 

I) Relativamente à organização do trabalho, termina a recomendação relativa ao 

teletrabalho, mantendo-se os modelos adotados pela universidade; 

II) Relativamente à realização de eventos públicos: 

a) Cessam os limites de lotação, voltando os espaços à sua capacidade normal; 

b) Cessa a necessidade de apresentação, para acesso a esses eventos, de 

certificado digital de vacinação, recuperação ou apresentação de teste negativo; 

c) A lotação dos espaços de restauração e cantinas também deixa de ter limitações. 

III) Para os frequentadores de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde 

(Medicina) mantem-se a exigência de teste negativo, exceto para portadores de 



 

 

 

certificado de recuperação ou de certificado de vacinação completa com dose de 

reforço.  

IV) MANTEM-SE OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA nos espaços interiores onde é 

exigida atualmente. 

V) Relativamente aos contactos de risco (hoje tidos como coabitação ou enorme 

proximidade mantida) deixa de ser obrigatório o confinamento, exceto se o contacto 

tiver infeção confirmada por teste positivo. Nestes casos o confinamento 

recomendado será de 7 dias. 

VI) Relativamente a infetados: nos casos de doença ligeira ou sem queixas – isolamento 

de 7 dias a partir do teste. Nos casos de doença fortemente sintomática, o isolamento 

será de 10 dias (com notificação ao SNS 808 24 24 24). 

Se continuarmos a ser prudentes, sobretudo relativamente ao abrandar das medidas, 

continuaremos a ter altos níveis de segurança infeciosa na NOVA e a poder continuar a vida 

académica com normalidade.        

O presente despacho revoga os anteriores e entra imediatamente em vigor.  

Lisboa, 22 de fevereiro de 2022. 

 

O Reitor, 

 

 

 

Professor Doutor João Sàágua 
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