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Plano de Funcionamento da ESALD 

Ano Letivo 2020-2021 

A constante evolução da situação de saúde pública tem de ser acompanhada de decisões que protejam a Saúde 

de Todos, mas que simultaneamente zelem pelos interesses das Pessoas e no caso particular da ESALD que 

garantam que os Estudantes que são formados por esta Instituição sejam reconhecidos pelas Suas elevadas 

capacidades técnicas e científicas. 

Considerando o evoluir da pandemia e as decisões tomadas pelo Decreto do Presidente da República n.º 41-

A/2021, pelo Decreto n.º 6-A/2021 de 15 de abril de 2021 da Presidência do Conselho de Ministros, as 

orientações às Instituições de Ensino Superior publicadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(15 de4 abril de 2021), e o despacho 55 do Sr. Presidente do IPCB, foi necessário fazer uma revisão e atualização 

do Plano de Funcionamento da ESALD, de forma a adaptá-lo às novas circunstâncias e regras. 

Para a construção deste plano foram realizadas várias reuniões com os Srs. Presidentes de Órgãos Estatutários e 

com as Sras. Coordenadoras de Curso, de forma a tomar decisões que se enquadrem nas regras existentes e na 

autonomia pedagógica e científica da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Posteriormente as decisões foram 

comunicadas à Sra. Presidente da Associação de Estudantes (reunião dia 16 de abril de 2021), à qual foi solicitada 

toda a colaboração no sentido da melhor articulação do processo e do cumprimento por parte de Todos.  

A monitorização da aplicação deste plano será rigorosa. O incumprimento das regras aqui definidas levará ao 

impedimento de entrada e circulação na ESALD e será comunicado, em casos justificáveis, às autoridades 

competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida.  

José Saramago 
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Organização: 

 

Ponto 1 – Entrada/Saída e Circulação nas Instalações da ESALD 

Ponto 2 – Funcionamento da ESALD 

Ponto 3 – Limpeza, desinfeção e manutenção dos espaços da ESALD 

Ponto 4 – Funcionamento de atividades letivas e não letivas 

Anexos 
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Ponto 1 – Entrada/Saída e Circulação nas Instalações da ESALD 

 

É obrigatório o uso de máscara para entrar, circular e permanecer em qualquer espaço da ESALD - consultar forma 

correta de utilização da máscara (https://www.youtube.com/watch?v=AoTpP1bwL94) (anexo 1) 

Os Estudantes devem entrar na UO à hora definida (serão informados pela Coordenadora de Curso) e dirigirem-

se imediatamente para o interior da sala de aula.  

Todas as salas de aulas e laboratórios estão adaptadas segundo as indicações da DGS ao número de Estudantes.  

À entrada nas salas de aulas devem começar por ser preenchidos os locais mais afastados; a saída deve iniciar-se 

pelos Estudantes sentados mais próximos da porta, de forma ordenada, evitando aglomerados de Estudantes 

(entrada e saída pela mesma porta uma vez que ocorre em momentos distintos).  

Os Estudantes devem dirigir-se imediatamente para o exterior das Instalações da ESALD quando terminarem as 

atividades letivas. 

Não é permitido alterar a disposição das mesas/cadeiras dentro e fora das salas de aulas.  

À entrada e à saída da ESALD todas as Pessoas devem higienizar as mãos nos dispensadores de álcool 

disponibilizados para o efeito. 

Apenas será permitida a entrada às Pessoas que tenham atividade profissional; só devem permanecer no interior 

da UO o tempo estritamente necessário à realização das atividades marcadas. 

É fundamental o respeito pelos Outros e pelos espaços da ESALD. 

As pausas dos Colaboradores não Docentes que estão ao serviço devem ser realizadas em horários desfasados e 

nos espaços próprios. 

Nas interações com outras Pessoas e entre Serviços, deve dar-se prioridade à utilização do telefone, e-mail ou 

outras formas de contacto não presencial, evitando a circulação pela UO. 

Em todos os locais de uso comum deve ser respeitada a distância de segurança de 2 metros.  

Toda a circulação nos espaços da ESALD deverá respeitar a distância de segurança entre Pessoas e ser feita pelo 

lado direito, de acordo com toda a sinalética. 

Os elevadores estão restringidos a um ocupante de cada vez, privilegiando-se o uso de escadas, respeitando a 

regra de circulação pelo lado direito; deverá evitar-se, sempre que possível, tocar no corrimão e em outras 

superfícies de uso comum, como os botões dos elevadores. 

Na utilização das máquinas de Vending deve cumprir-se o distanciamento físico de segurança e evitar o 

aglomerado de Pessoas, procedendo à desinfeção das mãos antes da sua utilização. 

As máquinas de Vending encontram-se posicionadas estrategicamente perto de locais externos, de forma a que 

o consumo das bebidas/alimentos seja feito no exterior do edifício, jardim interior ou varanda do piso 1. 

Não é recomendado que se efetuem refeições/consumo de alimentos no interior da ESALD, contudo em caso de 

extrema necessidade há espaços destinados para ao efeito no piso -1 e piso 0 criados para alimentação, devendo 

ser utilizados de acordo com as normas definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS), mantendo sempre o 

https://www.youtube.com/watch?v=AoTpP1bwL94
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distanciamento físico recomendado. Não é permitido mais de duas pessoas por mesa, conforme sinalética colada 

nas mesmas, nem movimentar cadeiras e mesas. Existem micro-ondas disponíveis, contudo o Seu uso deve ser 

pontual, privilegiando-se o consumo de alimentos não aquecidos; se forem utilizados devem ser higienizados por 

cada utilizador, utilizando papel e desinfetante.  

O acesso à varanda (piso 1) deve ser feito respeitando a circulação definida (entrada para a varanda pela porta 

do lado direito e saída pela porta mais próxima do corredor das salas de aulas), não sendo permitido fumar, 

segundo o artigo 4º da Lei nº 37/2007 alterado pela Lei nº 63/2017 com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 

2018 ou estar sem máscara neste local. 

Os Docentes que partilham gabinete devem organizar-se de forma a evitar estarem presentes nesse espaço 

simultaneamente; no caso de necessidade imperiosa os cuidados de segurança devem ser respeitados. 

Os Colaboradores não Docentes devem manter o distanciamento físico preconizado entre postos de trabalho; 

sempre que não for possível serão realizados horários desfasados. Nesta fase a UO funcionará entre as 8:45h e 

as 22:00h de segunda feira a sexta feira e entre as 08:45h e as 18 aos sábados, podendo o horário ser revisto.  

Existem dispensadores de solução alcoólica por toda a UO, devendo a sua utilização ser regular e adequada. A 

lavagem de mãos com água e sabão deverá ser uma rotina implementada por Todos 

(https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/cartaz-3-lavagem-das-maos-

pdf.aspx) (anexo 2); as mãos devem ser desinfetadas em vários momentos do dia (à chegada à UO, após mudança 

de espaço dentro da UO; após contactar com alguma Pessoa, após utilização de equipamentos de uso comum, à 

entrada e saída das salas de aula e à saída da UO e sempre que entendido como necessário). 

Deve ser imperiosamente mantida a etiqueta respiratória (anexo 3). 

No piso zero (0) há uma entrada (portas automáticas frente à receção) e uma saída (porta de emergência lado 

esquerdo das escadas). 

No piso -1 há uma entrada (portas automáticas frente à receção) e uma saída (porta de emergência em frente à 

Biblioteca). 

NOTA: 

Considerando que a realização de testes COVID (Ag) da população do Instituto Politécnico de Castelo Branco irá 

decorrer na ESALD, importa definir o circuito: 

Entrada pelas escadas de emergência (piso -1) diretamente para o laboratório de CBL; 

Aguardar pelos resultados no átrio do bar ou no exterior da UO, mantendo sempre a distância de segurança e as 

normas preconizadas pela DGS; 

Saída pela porta de saída do piso 0. 

 

 

 

https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/cartaz-3-lavagem-das-maos-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/cartaz-3-lavagem-das-maos-pdf.aspx
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Ponto 2 – Funcionamento da ESALD  

 

Todos os Colaboradores não Docentes deverão retomar atividades presenciais de forma gradual (de acordo com 

o plano e critérios definidos), de forma a dar resposta à retoma das atividades letivas presenciais, cumprindo 

todas as regras e condições de segurança. 

As janelas e/ou portas devem permanecer abertas (em situações climatéricas adversas, deve ser promovido o 

maior tempo possível de arejamento, por exemplo durante os intervalos das atividades), permitindo a circulação 

e a renovação de ar e a aposta na ventilação natural nas salas, gabinetes e outros espaços, durante todas as 

atividades que decorram na ESALD. 

A Clínica Pedagógica funcionará num regime de atendimento individual de utentes e com hora marcada (apenas 

podem entrar na UO à hora definida e sem acompanhante, exceto em casos de imperiosa necessidade; os utentes 

devem estar munidos de máscara respiratória e desinfetar as mãos à entrada e saída).  

A Biblioteca mantém o regime de dispensa/recolha de livros e atendimento de um Estudante de cada vez. As 

portas devem estar abertas, bem como as portas que comunicam com o exterior, permitindo assim a constante 

renovação de ar. Existe ainda a possibilidade de os Estudantes solicitarem, via e-mail, apoio à pesquisa 

bibliográfica.  

A Reprografia funcionará entre as 09:30h e as 18:00h, encerrando para almoço das 13:00h às 14:30h. 

Número máximo de Pessoas por local: 

Bar – funcionará em horário a definir entre a empresa concessionária e os Serviços de Ação Social do IPCB, 

devendo o horário estar afixado e visível. 

Varanda Bar – deverá ser utilizada de acordo com as regras definidas (número de Pessoas simultaneamente). 

Jardim Interno (piso -1) – 10 Pessoas (necessário o devido distanciamento).  

Serviços da ESALD – 1 Pessoa. 

Elevadores – 1 Pessoa. 

Espaços de refeição criados (piso 0 e -1) – ocupação indicada na mesa/espaço (NOTA: não é permitido 

movimentar as cadeiras/mesas de local). 

Será responsabilidade dos Colaboradores de cada Serviço a gestão e controlo do cumprimento das determinações 

aqui expressas, em caso de deteção de algum incumprimento deve ser reportado à Direção. Em casos justificados 

o incumprimento será reportado às autoridades competentes, para aplicação da lei. 

 

Ponto 3 – Limpeza, desinfeção e manutenção dos Espaços da ESALD 

 

Os espaços da ESALD são limpos e desinfetados diariamente pela equipa de limpeza, de acordo com horários 

estabelecidos para o efeito quer para salas de aulas quer para laboratórios e para todas as restantes superfícies 
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de uso comum, sendo este processo reforçado sempre que exista alteração de grupo de Pessoas a utilizar os 

espaços.  

Os resíduos são separados e colocados no exterior diariamente. 

Aos Colaboradores que prestam atendimento ao público, será entregue um kit com desinfetante álcool gel e rolo 

de papel para que possam desinfetar recorrentemente as mãos, superfícies de trabalho e equipamentos. Após o 

atendimento de cada Pessoa, e sempre que exista manuseamento de documentos, devem desinfetar as mãos 

com o desinfetante disponível (anexo 4). 

Todas as instalações sanitárias são higienizadas pelo menos quatro vezes por dia com produto que contenha na 

composição detergente e desinfetante.  

É recomendado que as tampas das sanitas estejam fechadas quando o autoclismo é descarregado, por forma a 

minimizar a libertação de gotículas e resíduos no ar. 

Os Colaboradores associados com funções de limpeza/desinfeção tiveram formação específica e devem garantir 

estas higienizações programadas e outras que possam vir a ocorrer. 

De acordo com as recomendações da DGS foi garantida a adequada e atempada manutenção do ar condicionado 

(realizada em setembro de 2020). Foi anulada a recirculação de ar nas Unidades de Tratamento de Ar (UTA).  

Será reforçada e mantida atualizada e em boas condições a sinalética de orientação interna da ESALD. 

Em todas as salas/laboratórios e espaços existem dispensadores de solução alcoólica. 

 

Ponto 4 – Funcionamento de atividades letivas e não letivas  

 

Atividades Letivas (proposta de decisões 06/04/2021 Presidentes de Órgãos Estatutários, Coordenadoras de Licenciaturas e de 

Mestrado) 

 

Todas as atividades de ensino clínico mantêm-se. 

Todas as atividades letivas (T e TP) mantêm-se em regime não presencial (raras exceções para a tipologia TP, 

devidamente comunicadas pelos Coordenadores de Curso). 

Todas as atividades letivas (PL) serão em regime presencial (raras exceções, devidamente comunicadas pelos 

Coordenadores de Curso). 

As atividades de avaliação dos Estudantes são em regime presencial (exceção para algumas avaliações referentes 

a apresentação de trabalhos, devidamente comunicadas pelos Coordenadores de Curso). 

   

Atividades Não Letivas 

 

As atividades não letivas (reuniões e outras) serão sempre realizadas com base nos critérios de segurança da 

Direção Geral de Saúde e de acordo com as indicações dos Presidentes de Órgãos/Comissões ou responsáveis  
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A colaboração de todos é essencial, pelo que sempre que detete alguma situação em que as boas práticas 

recomendadas pelos Organismos Nacionais e Internacionais não estejam a ser cumpridas na Escola Superior 

de Saúde Dr. Lopes Dias deverá enviar informação para o e-mail secretariado.esald@ipcb.pt  

 

 

 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

Se dentro da UO alguém sentir ou apresentar sintomatologia compatível com infeção 

pelo SARS-CoV-2 (tosse, aumento de temperatura, dificuldade respiratória…) deve ser 

considerado caso suspeito e deve dirigir-se ou ser encaminhado para o laboratório 

reservado para o efeito (piso -1), de acordo com o Plano de Contingência Nacional, 

contatar a Linha Saúde 24 e seguir as recomendações. 

 

(in Plano de Contingência da ESALD) 

 

 

 

 

 

mailto:secretariado.esald@ipcb.pt
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Anexo 1 – Uso correto da máscara 
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Anexo 2 – Lavagem de mãos 
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Anexo 3 – Etiqueta respiratória 
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Anexo 4 – Limpeza e desinfeção superfícies atendimento público 
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