16 abril 2021

Caro(a) estudante,
Como comunicado no início desta semana, a partir da próxima segunda-feira, dia 19
de abril, regressaremos ao campus. Assim, gostaríamos de partilhar, em maior
detalhe, os planos de regresso (IPAM Lisboa / IPAM Porto) onde constam todas as
medidas implementadas e cuja leitura atenta é obrigatória. O mesmo foi atualizado
tanto com as indicações e orientações das autoridades competentes como com
informação adicional que considerámos essencial de forma a salvaguardar a saúde e
a segurança de toda a nossa comunidade académica.
Indicações gerais sobre como estão preparados os campus
•

Existência de aparelhos de medição de temperatura à entrada, que devem ser
utilizados a cada novo acesso;

•

A utilização de máscara facial cirúrgica é obrigatória durante toda a
permanência no campus;

•

A desinfeção das mãos é obrigatória tanto à entrada dos campus como de
forma periódica durante o período que se encontra nos mesmos. Para tal, deve
utilizar os dispensadores que foram colocados em distintos pontos;

•

Sinalética nos espaços comuns e protocolos de circulação;

•

A adaptação das salas de aula e áreas de trabalho à capacidade máxima
permitida, respeitando as medidas de segurança, que podem ser consultadas
à entrada dos respetivos espaços;

•

Reforço das equipas e da frequência de limpeza. Não obstante, deve manter
os espaços comuns limpos, cuidados e cumprir com as regras definidas no
nosso plano.

Protocolo para um regresso seguro
Com o objetivo de permitir que se familiarize com as normas a cumprir no campus,
desenvolvemos um guia informativo que deve ler atentamente antes do regresso de
dia 19.
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Entrada e saída dos campus
É essencial que todos os estudantes passem o cartão de estudante pelas máquinas
disponíveis à entrada e saída dos campus. Caso não o tenha, deve contactar os
Serviços Académicos para o solicitar. O cumprimento deste processo garantir-nos-á
uma mais fácil identificação em caso de contágio. Adicionalmente, informamos que,
na Quinta do Bom Nome, volta a ser possível o acesso ao campus através da
garagem.
Gabinete médico
Para melhorar as condições de saúde e assistir toda a comunidade educativa, a partir
do dia 21 de abril, já estará a funcionar o nosso gabinete médico. O mesmo
funcionará no horário das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 e pode ser contactado
através do 967 044 720 e do e-mail servico.medico@universidadeeuropeia.pt. A
presença nos campus será rotativa, da seguinte forma:
•

IPAM Lisboa | edifício B | quarta, quinta e sexta-feira, iniciando a 21 de abril;

•

IPAM Porto | Sala 31 do piso 3 | quinzenalmente, iniciando a 6 de maio.

Testagem
Recordamos que está a decorrer o processo de testagem à COVID-19 e que ainda
pode efetuar o agendamento do seu teste, acedendo a este link.

Funcionamento e horários dos serviços
Os horários e regras de funcionamento dos serviços estão incluídos no anexo do
Plano de regresso ao Campus (IPAM Lisboa / IPAM Porto). A utilização destes
espaços deve ser feita cumprindo as indicações de capacidade e distanciamento
físico referidas nos mesmos.
Gabinete de Coordenação de COVID-19
Relembramos ainda a existência deste gabinete, disponível através do
email contagiocovid@universidadeeuropeia.pt, e para o qual deverá reportar casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19 entre a comunidade académica.
É com entusiasmo que vos transmito esta notícia de regresso ao campus. No entanto,
gostaria de terminar esta mensagem dizendo-vos que a leitura destas informações e o
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cumprimento do protocolo é obrigação de todos e essencial para garantir que o
regresso é seguro. Estou certo de que poderei contar com o vosso esforço,
garantindo, de igual forma, que continuaremos a trabalhar arduamente para garantir
que este regresso seja feito com a máxima segurança.
Com os meus melhores cumprimentos,
Daniel Sá
Diretor Executivo

---

Dear student,
As communicated earlier this week, as of next Monday, April 19th, we will be returning
to campus. Therefore, we would like to share with you the Reopening Plan (IPAM
Lisboa / IPAM Porto) where all the implemented measures are listed and whose
careful reading is mandatory. It has been updated in compliance with the indications
and guidelines of the competent authorities as well as with additional information that
we considered essential in order to guarantee the health and safety of our entire
academic community.

General indications about how the campuses are prepared
•
•
•

•
•

•
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Temperature measuring devices at the entrance, which should be used at each
new access;
The use of surgical face mask is mandatory during the whole stay in the
campus;
Hand disinfection is mandatory both at the entrance of the campuses and
periodically while on campus. To do so, you must use the dispensers that have
been placed in different points;
Signage in common spaces and circulation protocols;
Adaptation of the classrooms and work areas to the maximum capacity
allowed, respecting the security measures, which can be consulted at the
entrance of the respective spaces;
Reinforcement of cleaning teams and frequency. Nevertheless, you should
keep the common spaces clean and tidy and comply with the rules defined in
our plan.

Protocol for a safe return
In order to allow you to get familiar with the rules to be followed on campus, we have
developed an informational guide that you should read carefully before your return on
the 19th.

Entering and leaving campuses
It is essential that all students pass their student card through the machines available
at the entrance and exit of the campuses. Compliance with this process will ensure
easier identification in case of contagion. In addition, we inform that, at Quinta do Bom
Nome, it is again possible to access the campus through the garage.
Medical Office
In order to improve health conditions and assist the whole school community, we will
have a medical office. It will operate from 09:00 to 13:00 and 14:00 to 18:00 and can
be contacted through 967 044 720 and email servico.medico@universidadeeuropeia.pt. Attendance at the campuses will rotate
as follows:
IPAM Lisbon | Building B | Wednesday, Thursday and Friday, starting on April 21;
IPAM Porto | Room 31, floor 3 | fortnightly, starting on May 6.
Testing
We remind you that the testing process for COVID-19 is underway and that you can
still book your test, by accessing this link.

Services and Schedules
The opening hours and operating rules of the services are included in the annex of the
Campus Reopening Plan (IPAM Lisboa / IPAM Porto). The use of these spaces must
be made complying with the indications of capacity and physical distance mentioned in
them.

COVID-19 Coordination Office
We also remind you of the existence of this office, available through the
email contagiocovid@universidadeeuropeia.pt, and to which you should report
suspected or confirmed cases of COVID-19 among the academic community.
It is with enthusiasm that I share with you this news of the return to campus. However,
I would like to end this message by telling you that reading this information and
complying with the protocol is everyone's obligation and essential to ensure a safe
return. I am sure that I can count on your efforts and I assure you that we will continue
to work hard to ensure a safe return.
Best regards,
Daniel Sá
Executive Director
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