COVID-19 MEDIDAS ADICIONAIS – ICS | 10.03.2020
1.A suspensão das atividades letivas presenciais aplica-se aos estudos graduados e pósgraduados. Assim, todas as aulas no âmbito dos programas de doutoramento e de mestrado nas
instalações são suspensas a partir de hoje, dia 10 de março, até ao dia 27 de março. São
suspensos os cursos de Verão/Inverno durante o mês de Março (à exceção da escola R-SCool |
Escola de Análise de Dados com R”, que está em curso).
Esta medida será avaliada e ajustada no fim do mês, em função da evolução da situação. É
desejável o recurso à videoconferência em substituição de aulas e seminários presenciais,
sempre que possível e adequado. Agradeço que a Comissão de Estudos Pós-graduados, o
Conselho Pedagógico e os Serviços de Audiovisuais e de Pós-graduação apoiem os docentes na
organização do recurso à videoconferência.
2.A Biblioteca fecha a partir do dia 12 de março. Agradeço que solicitem os livros que podem
querer consultar antes do fecho ao público. A Biblioteca continuará a prestar todos os outros
serviços relacionados com a gestão das publicações, do Ciênciavitae, dos Relatórios de
Atividade, etc. Os outros espaços, incluindo o bar, o 5º piso - para almoços - a sala dos
computadores e a sala de trabalho dos doutorandos continuam abertos.
3.Mantêm-se as atividades relacionadas com provas académicas, júris, reuniões dos órgãos de
governo, orientação de dissertações, seguindo-se as recomendações do Plano de Contingência
(cancelar ou adiar os encontros científicos com elevado número de participantes, recurso a
videoconferência).
4.Procedimentos adicionais a adotar. Para além dos procedimentos básicos (higiene das mãos,
conduta social relativamente a contacto, recurso à sala de isolamento em caso de sintomas) já
identificados no Plano de Contingência, qualquer membro do ICS que manifeste sinais e
sintomas de mal estar (constipação, tosse, febre, dores, náuseas, etc.) deverá ficar em casa.
Agradeço ainda que telefonem aos responsáveis já identificados no Plano de Contingência para
estes acompanharem a situação. No que respeita aos investigadores e estudantes de
doutoramento: sempre que possível, trabalhem em casa, deslocando-se ao ICS apenas quando
for necessário. Quanto a técnicos e administrativos: em caso de situação de risco e
vulnerabilidade face a doença (ex.: gravidez, doença crónica, etc.), podem requerer o regime de
teletrabalho, pedido que será analisado caso a caso pela Diretora.
5.Candidaturas a financiamento de Projectos FCT: solicita-se que os investigadores enviem
impreterivelmente até amanhã, dia 11 de março, as propostas de orçamento para validação dos
serviços (gestao.id@ics.ulisboa.pt).
6.Mantêm-se e reforçam-se as medidas no âmbito das viagens. Estão suspensas todas as
deslocações em serviço ou para estudos. A autorização para deslocações consideradas
imprescindíveis e inadiáveis são objeto de decisão da Diretora do ICS, proferida caso a caso. O
auto-isolamento (15 dias) deve ser observado por todos aqueles que constituam casos
suspeitos, neles se incluindo os que regressem de zonas de risco.
7. Será suspensa até ao final do mês de março a leitura biométrica de controlo da assiduidade.

Guidelines regarding containment COVID-29 | 10.03.2020
Following the announcement of new University of Lisbon guidelines regarding
containment of the spread of COVID-19, this is to clarify some of the measures and explain how
they will be implemented at the ICS.
1.The suspension of lectures and classes involving the physical presence of lecturers and
students applies to undergraduate and post-graduate studies. Thus all classes which are part of
doctoral and master’s degree courses on university premises are suspended from today, 10 March,
until 27 March. Summer/Winter courses taking place in the month of March are suspended
(except for the ongoing R-SCool | “R Data Analysis School”).
This measure will be assessed and adjusted as necessary at the end of the month, as the situation
evolves. It is recommended to use videoconferencing instead of classes and seminars
involving physical attendance, whenever possible and suitable. I would be grateful if the PostGraduate Studies Committee (Comissão de Estudos Pós-graduados), the Academic Teaching
Board (Conselho Pedagógico) and the Audiovisual and Postgraduate departments (Serviços de
Audiovisuais e de Pós-graduação) would provide all necessary support to lecturers in organizing
the use of videoconferencing.
2.The Library will close with effect from 12 March. Before the library is closed to the public,
please request any books you may wish to consult. The Library will continue to provide all other
services related to management of publications, Ciênciavitae, Activity Reports, etc. Other areas,
including the bar, the 5th floor – for lunch – the computer room and doctoral candidates’ work
rooms, will remain open.
3.All activity in connection with academic tests, oral examinations, school governing body
meetings, and thesis supervision will continue as normal, subject to the recommendations of the
Contingency Plan (cancellation or postponement of academic meetings involving a large number
of participants, use of videoconferencing).
4.Additional procedures to be adopted. In addition to basic procedures already outlined in the
Contingency Plan (hand washing, appropriate social behaviour in relation to physical contact, use
of the isolation room if symptoms develop), any member of the ICS community who develops
signs and symptoms of ill-health (cold, cough, fever, pain, nausea, etc.) should stay at home.
I would be grateful if in such circumstances you could telephone the contact persons already
identified in the Contingency Plan, so that they are kept up to date. As far as doctoral researchers
and students are concerned: whenever possible, please work from home, visiting the ICS only
when necessary. Technical and administrative staff who face any situations involving risks or
vulnerability relating to illness (e.g. pregnancy, chronic disease, etc.), may apply for authorization
for working remotely, each application for which will be reviewed by the Director on a case by
case basis.
5. Applications for FCT Project Funding: researchers are requested to submit without fail by
tomorrow, 11 March, their budget proposals for validation by the relevant department
(gestao.id@ics.ulisboa.pt).
6. Measures relating to travel remain in force and are to be strengthened. All travel in
connection with administrative duties or for study purposes is suspended. Authorization for travel
which is deemed to be essential and urgent is subject to the decision of the Director of the ICS,
which will be taken on a case by case basis. Self-isolation (for 15 days) shall be observed by all
those who are suspected cases, including those who are returning from risk areas.
7. Biometric attendance checks will be suspended until the end of March.
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