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Caros estudantes, docentes e colaboradores da Universidade Católica Portuguesa, 

A Universidade Católica Portuguesa está a acompanhar através de um Gabinete de Crise nacional e das 

estruturas regionais o desenvolvimento das medidas de contenção relativas à Covid-19, tendo sido 

implementadas medidas restritivas adequadas ao evoluir da situação nos quatro campi, que devem ser 

estritamente seguidas por toda a comunidade académica. 

A UCP subscreveu o comunicado do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas de 10-3-2020 e reitera 

que a universidade “permanecerá atenta ao desenrolar da situação e tomará todas as medidas que as 

autoridades de saúde considerem necessárias para a proteção da comunidade.” 

Reitero o comprometimento da Universidade na proteção de estudantes, docentes e colaboradores. Sem 

alarmismo, as medidas de contenção têm em consideração o evoluir da situação e orientam-se para a proteção 

integral dos utilizadores dos campi da UCP. Os números de contacto na sede e centros regionais disponibilizam 

os esclarecimentos considerados necessários. Qualquer evolução será comunicada no site institucional e através 

dos contactos email dos membros da comunidade. 

Nesta situação, apelo à responsabilidade individual no seguimento estrito das normas de contenção aprovadas 

para cada um dos campi, evitando todas as deslocações para fora do país, respondendo às normas de 

quarentena e efetuando o auto-isolamento, caso regressados das zonas identificadas nos planos de contingência 

regionais, e comunicando às autoridades de saúde e à universidade qualquer situação suspeita. 

Tendo em conta o evoluir da situação, são implementadas, a partir de amanhã, as seguintes medidas adicionais: 

Sede: São suspensos os eventos com participação externa (workshops, reuniões, seminários, conferências) por 

tempo indeterminado; 

Centro Regional do Porto: São suspensas as aulas presenciais por duas semanas. As Faculdades comunicarão 

oportunamente as medidas adotadas para a substituição da lecionação. Mantém-se todas as outras medidas 

restritivas entretanto adotadas. 

Centro Regional de Braga: São suspensas as aulas presenciais por duas semanas. As Faculdades comunicarão 

oportunamente as medidas adotadas para a substituição da lecionação. Mantém-se todas as outras medidas 

restritivas entretanto adotadas. 

Toda informação qualitativa e quantitativa sobre o evoluir da situação está a ser disponibilizada no site 

institucional no firme comprometimento de que a prioridade da Reitoria é a segurança da comunidade 

académica. 

Cordiais cumprimentos, 

 

A Reitora 

Isabel Capeloa Gil 

 


