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1- Enquadramento   
O presente documento resulta da “Recomendação e esclarecimento às instituições científicas e de ensino 
superior: Elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela 
pandemia COVID-19”, emitida pelo Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no dia 17 de 
abril, e sequentes recomendações do mesmo Gabinete, datadas de 30 de abril e 15 de maio de 20201. 

O documento reúne as medidas que garantem o cumprimento das recomendações das Autoridades de Saúde 
competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível de segurança e higiene, garantindo sempre 
condições de distanciamento social e a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) por todos os 
elementos da comunidade académica.  

A implementação das medidas enunciadas está dependente das diretrizes que possam ser, futuramente, 
emanadas pelas várias autoridades oficiais, nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, pelo Governo, pela 
Organização Mundial de Saúde, entre outras, face à evolução da situação de pandemia. 
 

 

2- Destinatários do Plano   
São destinatários deste documento todos os estudantes e colaboradores docentes e não docentes das 
Escolas/Institutos tutelados pelo Instituto Piaget. 

Para a sua concretização plena e segura, o plano deve ser do conhecimento de toda a comunidade académica, 
que deverá cumprir de forma rigorosa, quer as normas e recomendações nele expressas e a seguir enunciadas, 
quer outras que possam ser transmitidas diretamente pelo Campus. 

 

 

3- Retoma das Atividades 
    

3.1- Atividades Letivas   
A retoma das atividades nas instituições de ensino superior tuteladas pelo Instituto Piaget será feita, de forma 
gradual, a partir do mês de junho, prevendo a presença de um número muito limitado de estudantes e 
colaboradores docentes e não docentes nos seus espaços, de forma a reduzir ao máximo o risco de transmissão 
do COVID-19. 

Serão, assim, retomadas as atividades letivas presenciais, suspensas temporariamente desde o dia 16 de março, 
não possíveis de ser realizadas a distancia (aulas práticas e laboratoriais e provas de avaliações), de acordo com 
os calendários de cada Escola/Instituto. 

                                                 
1 Recomendação às instituições científicas e de ensino superior relativamente à cessação do estado de emergência motivado pela pandemia 
COVID-19, de 30 de abril de 2020. 
Recomendação às instituições científicas e de ensino superior para garantir o processo de reativação faseada e responsável das atividades 
na presença de estudantes, docentes e investigadores, de 15 de maio de 2020. 
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As atividades letivas das restantes tipologias manter-se-ão em regime a distância até ao final do ano letivo. 

As entidades parceiras de estágios e ensinos clínicos foram contactadas com vista ao regresso dos estagiários, 
tendo os mesmos já recomeçado em alguns locais. 

As reuniões de trabalho, assim como as reuniões dos órgãos do Instituto Piaget e das IES, realizar-se-ão, 
preferencialmente, por plataformas a distância, até ao final do ano letivo. O mesmo se aplica às reuniões de júris 
de provas académicas, em respeito pela Nota de Esclarecimento do Gabinete do MCTES de 20 de março. 

No que diz respeito aos estudantes estrangeiros, que regressaram ao seu país, e dos estudantes nacionais, que 
se encontrem nas ilhas, que não possam regressar para realizar estágios/ensino clínicos e avaliações, serão 
criadas condições para que os possam realizar em setembro. 

Para os estudantes que estavam em mobilidade de estudos e que regressaram ao seu país, a sua avaliação será 
realizada a distância, estando prevista a realização de provas orais para confirmação do processo, sempre que 
necessário. Excetuam-se os estudantes que estavam em mobilidade de estágios, em relação aos quais está a ser 
verificado junto das entidades parceiras os prazos previstos para o seu regresso, assim como junto dos próprios 
estudante e das IES de origem se estes pretendem retomar os mesmos. 

A realização de eventos académicos presenciais fica também suspensa até ao final do ano letivo, devendo, em 
alternativa, privilegiar-se a sua realização online através de plataformas existentes para o efeito.   

 
 

3.2- Serviços  
Os serviços de apoio aos estudantes e docentes encontram-se encerrados desde o dia 18 de março, estando, 
desde então, a funcionar a distância, através dos meios disponibilizados para o efeito (telefone, email, WhatsApp, 
portal do estudante, Skype, entre outros). 

Considerando o expresso na “Recomendação e esclarecimento às instituições científicas e de ensino superior”, 
que apela à continuação do teletrabalho e ao “alargamento do âmbito de processos administrativos por via digital 
para estudantes, bem como docentes, investigadores e funcionários, evoluindo efetivamente para "secretarias 
eletrónicas" e uma total desmaterialização de processos”, os mesmos manter-se-ão ainda, por tempo 
indeterminado, em teletrabalho, realizando o atendimento a distancia. Consideram-se aqui, especificamente, os 
Serviços Académicos e Serviços Informáticos.  

Os serviços de documentação e informação poderão ser utilizados para requisição de livros, através de pedidos 
online. A utilização das bases de dados mantém-se em funcionamento, como até agora, por meios virtuais. 

Para os estudantes que necessitem de aceder a computador nos Campi, poderá haver requisição de utilização 
das salas informáticas. O procedimento para marcação será divulgado localmente.  

Os bares e cantinas manter-se-ão encerrados até ao final do ano letivo.        

O serviço de Transfer, existente no Campus Académico de Vila Nova de Gaia, estará indisponível até ao final do 
ano letivo. 

A residencial de estudantes, do Campus Universitário de Viseu, manter-se-á em funcionamento, com as regras 
de segurança e higiene próprias.   
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4- Higienização, condições de acesso e circulação  
4.1 – Higiene  

Antes do início das atividades letivas, todos os espaços a serem utilizados serão alvo de desinfeção, respeitando 
as orientações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente a Orientação n.º 14/2020 de 21/03/2020, quanto à 
metodologia, materiais, produtos e frequência de limpeza.  
Será adaptado, implementado e afixado um plano de higienização das instalações e equipamentos.  

Dar-se-á particular atenção aos espaços abertos nos Campi e à desinfeção regular das superfícies com maior risco 
de contaminação, como maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, teclados e ratos de computadores, 
botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, 
entre outros. 

 

4.2 - Equipamento de proteção individual - máscaras 
    

• O uso de máscaras dentro dos Campi será obrigatório por toda a comunidade académica; 
• Apesar da utilização de equipamento de proteção individual, continuam a vigorar as medidas de etiqueta 

respiratória, higiene das mãos, e o distanciamento social, que constituem medidas eficazes de prevenção 
da transmissão do COVID-19 e que serão novamente divulgadas e afixadas nos Campi (anexo I, II, III e IV). 

 
A utilização da máscara deve seguir os seguintes procedimentos: 
 

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com solução antissética de base alcoólica, antes de colocar 
a máscara;  

b) Colocação da máscara, se cirúrgica, com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com 
outra cor (face externa) virado para fora; Se tiver a mesma cor, as pregas deverão ficar no lado exterior; 

c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, 
certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita, 
imediatamente, a higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;   
f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  
g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), 

segurando nos atilhos ou elásticos;  
h) A máscara, se descartável, deve ser colocada num contentor de resíduos;  
i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara. 

 
 

4.3- Limitação de circulação e de espaços  
• Antes de se dirigirem ao Campus, todos os membros da comunidade académica devem, em casa, verificar 

a temperatura. Com temperatura axilar ou oral superior a 37,5º C ou timpânica superior a 37,7º C, não 
se devem apresentar no Campus, devendo entrar em contacto com o SNS24. Se apresentarem outros 
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sintomas, para além da febre, associados à COVID-19, devem igualmente contactar a SNS24 e não se 
deslocar ao Campus; 

• Até indicação em contrário, apenas poderão entrar no Campus, para além de colaboradores não 
docentes, os docentes e estudantes com atividades marcadas para o dia/hora em questão, ou 
fornecedores, devidamente autorizados, e com equipamento de proteção individual; 

• Para o referido no ponto anterior, será efetuado controlo na entrada; 
• Ao entrar nas instalações cobertas, e em cada uma das salas, o estudante/colaborador deve lavar as mãos 

com solução antissética de base alcoólica disponibilizada para o efeito nos locais adequados; 
• Os horários das aulas/avaliações tentarão garantir, sempre que possível, a presença dos estudantes nos 

Campi por blocos, de forma a reduzir ao mínimo o cruzamento entre si, e aumentar a possibilidade de 
rastreamento em caso de necessidade; 

• Será vedado o acesso a todas as instalações cuja utilização não se encontre prevista nas atividades letivas 
a decorrer em cada dia; 

• Os elevadores deverão ser utilizados apenas por pessoas com mobilidade reduzida; 
• Apenas serão utilizadas salas de aula que permitam a distância de segurança recomendada entre 

docentes e estudantes, com um estudante por mesa, que sejam de limpeza fácil, bem como de 
arejamento natural; Sempre que possível, as suas portas e janelas devem manter-se abertas, durante e 
após a sua utilização, de forma a permitir a renovação do ar e evitar o toque frequente nas mesmas; 

• Também as portas de acesso ao(s) edifícios se devem manter abertas; 
• O mesmo se aplica aos gabinetes de docentes, que, quando partilhados, e não havendo possibilidade de 

manter o distanciamento de segurança, devem articular, entre os mesmos, as presenças em horários 
alternados; 

• Os horários das aulas serão ajustados, de modo a tentar contemplar o mínimo de 30 minutos entre 
utilizações, para permitir a devida higienização dos espaços; 

• Não será permitida a permanência de estudantes nas instalações, salvo quando aguardam a entrada para 
a realização de avaliações ou aulas práticas; 

• Não serão permitidos ajuntamentos de estudantes, em qualquer momento, dentro das instalações dos 
Campi (incluindo o parque de estacionamento). 
 

 

4.4- Aulas presenciais e provas de avaliação  
• Os estudantes devem chegar 30 minutos antes da hora marcada, esperando no exterior do edifício e 

cumprindo a distância de segurança (2 metros) entre si;  
• À entrada da sala de aulas, o docente deverá questionar os alunos quanto à inexistência de sintomas 

COVID-19; 
• É obrigatória a desinfeção das mãos, através da solução antissética de base alcoólica disponível à entrada 

da sala; 
• Os estudantes entram 1 de cada vez na sala, cabendo ao docente indicar aos estudantes os lugares a 

preencher; 
• A sala deverá ser preenchida do fundo para a frente, ocupando primeiro, em cada fila, os lugares das 

extremidades; 
• No caso das avaliações, os enunciados devem estar antecipadamente sobre as mesas; 
• Não é permitida qualquer troca de material entre estudantes (calculadoras, canetas, borrachas, etc.); 
• Os estudantes só poderão sair da sala no final da aula/realização da avaliação, ou, neste último caso, 

quando todos tenham terminado a sua prova; 
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• A saída dos estudantes da sala faz-se de forma isolada, 1 a 1, da frente para o fundo, fila a fila; 
• No final da realização da prova de avaliação, os estudantes deixam a prova em cima da mesa; os docentes 

recolhem as provas, usando luvas, e colocam-nas em envelopes; 
• Após o término da(s) aula(s) ou da a realização da avaliação, os estudantes que não tenham mais aulas 

nesse dia deverão abandonar as instalações. No caso de aulas marcadas, devem aguardar no exterior, 
seguindo o trajeto delineado pelo Campus e mantendo sempre a distância de segurança. 

 
Condições específicas para aulas práticas dos ciclos de estudo da área da saúde e de educação física e desporto 
encontram-se em anexo (anexos V e VI). 
 
 

4.5- Utilização das viaturas 
 

• As viaturas de 2 lugares apenas deverão ter uma ocupação de 1 pessoa; 
• As viaturas de 5 lugares apenas deverão ter uma ocupação de 3 pessoas, sendo os bancos dianteiros 

apenas utilizados pelo motorista; 
• Após a sua utilização, o utilizador deve proceder à desinfeção com solução antissética dos principais 

pontos de contacto (volante, caixa de mudanças, travão, puxadores de portas e vidros, etc).   
 

5- Procedimentos para casos suspeitos ou validados   
 

5.1- Ativação dos procedimentos previstos para casos suspeitos 
 

Os procedimentos de atuação serão os mesmos enunciados no Plano de Contingência inicial (datado de março 
de 2020), e que reforçamos neste documento. 

Qualquer Colaborador ou Estudante com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 
identifique um Colaborador ou Estudante na instituição com os sintomas de COVID-19, informa o Coordenador 
Local (preferencialmente por via telefónica).  

A pessoa que apresenta sintomas dirige-se para a sala de isolamento definida e divulgada. 

O Colaborador ou Estudante, já na sala de isolamento, contacta o SNS 24 (808 24 24 24).  

Após avaliação, o SNS 24 informa o Colaborador ou Estudante:   

• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica do 
Colaborador ou Estudante;  

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da 
Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição.  

Desta validação o resultado poderá ser:  

• Caso Suspeito Não ValidadoCaso Suspeito Não ValidadoCaso Suspeito Não ValidadoCaso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos 
habituais e adequados à situação clínica do Colaborador ou Estudante. O Colaborador ou Estudante 
informa o Coordenador Local da não validação; 
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• Caso Suspeito Validado,Caso Suspeito Validado,Caso Suspeito Validado,Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 
investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O Coordenador Local informa o Coordenador Geral 
e o Presidente de Campus da existência de um caso suspeito validado na empresa.   

Na situação de Caso suspeito validado: 

• O Colaborador ou Estudante doente deverá permanecer na sala de isolamento (com máscara cirúrgica, 
desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão 
colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais;  

• Devem evitar-se deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações da empresa; 
• O acesso à área de “isolamento” fica interditado, exceto ao Colaborador designado para prestar 

assistência; 
• O Coordenador Local colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos 

do doente; 
• O Coordenador Local informa o Presidente de Campus e o Coordenador Geral dos resultados; 
• No caso de um caso suspeito ser um Colaborador, o Coordenador Geral informa os Serviços de Segurança 

e Higiene no Trabalho; 
• O Campus informa a comunidade académica da existência de caso suspeito validado, a aguardar 

resultados de testes laboratoriais. 

 
 

5.2- Procedimentos perante um Caso suspeito validado  
 
A Direção Gera de Saúde informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 
informa a Autoridade de Saúde Local.   

A Autoridade de Saúde Local informa a instituição dos resultados dos testes laboratoriais e: 

• Se o Caso for infirmadoSe o Caso for infirmadoSe o Caso for infirmadoSe o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais 
da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção; 

• Se o Caso for confirmadoSe o Caso for confirmadoSe o Caso for confirmadoSe o Caso for confirmado, a sala de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 
(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela 
Autoridade de Saúde. O Colaborador ou Estudante informa o Coordenador Local da validação. 

 
Na situação de Caso confirmado, o Coordenador Local deve: 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala de isolamento; 
• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial 
atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho/salas de aula do doente confirmado (incluindo 
materiais e equipamentos utilizados por este);   

• Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) que, 
após ser fechado deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 
hospitalares com risco biológico.  
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Em anexo ao documento (anexos VII e VIII)    segue o fluxograma de procedimentos para Colaboradores e 
Estudantes com sintomas de COVID-19. 
 
 
 

6- Notas Finais 
 
Sendo do interesse de todos a boa conclusão do presente ano letivo, reduzindo ao máximo o impacto resultante 
da presente situação, recomenda-se o cumprimento rigoroso das orientações inclusas neste documento por toda 
a comunidade académica.  

As recomendações do presente plano poderão ser alvo de revisão e alteração, sempre que necessário, em função 
da evolução da situação de pandemia e/ou das determinações das entidades governativas ou de saúde. 

 

 

 

Lisboa, 25 de maio de 2020Lisboa, 25 de maio de 2020Lisboa, 25 de maio de 2020Lisboa, 25 de maio de 2020    

                                    O Instituto PiagetO Instituto PiagetO Instituto PiagetO Instituto Piaget        

 



 
 
  

 

ANEXOS 
 

• Anexo I – Colocação e utilização da máscara 

• Anexo II – Medidas gerais 

• Anexo III – Lavagem das mãos 

• Anexo IV – Lavagem das mãos com solução à base de álcool 

• Anexo V – Procedimentos para as aulas práticas da área da saúde 

• Anexo VI – Procedimentos para as aulas práticas da área de educação física e desporto 

• Anexo VII – Procedimentos a seguir nas instituições do Instituto Piaget - Estudantes 

• Anexo VIII - Procedimentos a seguir nas instituições do Instituto Piaget - Colaboradores 

 

  











 
 
  

 

ANEXO V 
Procedimentos para as aulas práticas da área da saúde 
 

• Os estudantes devem chegar 30 minutos antes da hora marcada, esperando no exterior do edifício e 
cumprindo a distância de segurança (2 metros) entre si;  

• À entrada da sala de aulas, o docente deverá questionar os alunos quanto à inexistência de sintomas 
COVID-19; 

• Os estudantes deverão apresentar-se com máscara, roupa, e calçado exclusivos para a aula, bem como 
material para apontamentos (papel e caneta individual). No caso de cabelo comprido, o mesmo deverá 
ser apanhado; 

• Não é permitida a entrada com telemóveis e adereços, como relógio, brincos, pulseiras ou anéis; 
• A mudança de roupa, se necessária, deverá ser realizada no espaço indicado por cada Campus; 
• Os estudantes e docentes devem lavar as mãos, antebraços e cotovelo, antes da entrada na sala de aula. 

Usar desinfetante ou sabão, antes e após a prática; 
• Os estudantes entram 1 de cada vez na sala, cabendo ao docente indicar aos estudantes os lugares a 

preencher; 
• A sala deverá ser preenchida do fundo para a frente, ocupando primeiro, em cada fila, os lugares das 

extremidades; 
• As salas terão disponível solução antissética de base alcoólica e produtos para a desinfeção do material; 
• As marquesas/mesas e cadeiras estarão afastadas entre si no mínimo 2 metros e em número suficiente 

para se formar grupos de apenas 2 estudantes; 
• As marquesas e os materiais devem ser desinfetados com um líquido antissético entre cada prática e as 

marquesas devem ser cobertas com papel descartável, que deve ser trocado entre cada prática; 
• As aulas/estágios realizadas/os nas clínicas existentes nos Campi obedecem às normas anteriores, 

acrescidas de algumas regras próprias, disponíveis nos locais. 
 
 
  



 
 
  

 

ANEXO VI 
Procedimentos para as aulas práticas da área de educação física e desporto 
 

• Os balneários manter-se-ão encerrados até ao início do ano letivo; 
• No caso das aulas de Ténis: 

• Os estudantes terão que vir equipados de casa e entrar diretamente para os courts; 
• Os estudantes serão divididos em grupos; 
• Os courts estarão equipados com produtos de desinfeção; 
• Será entregue uma raquete a cada aluno, que assumirá a responsabilidade de ficar e cuidar da mesma 

ao longo do semestre. 
• Em relação às aulas de Cineantropometria: 

• Deverá proceder-se à desinfeção das mãos antes, durante e após as recolhas das medidas 
antropométricas (pregas adiposas, altura, peso, etc.); 

• O equipamento será desinfetado antes e após cada utilização; 
• Os estudantes serão divididos em grupos. 

 



	Estudante	com	sintomas

O	Estudante	informa	o
Coordenador	Local	e	
dirige-se	para	a	sala	de

isolamento

O	Estudante	contacta	o	
SNS	24

808	24	24	24

Caso	Suspeito

O	SNS	24	contacta	a	Linha
de	Apoio	ao	Médico	(LAM)

Caso	Suspeito	Validado

O	Coordenador	Local:
-Veda	o	acesso	à	sala	de
isolamento;
-	Colabora	com	a	Autoridade	Local
na	identificação	de	contactos
próximos	do	Estudante;
-	Informa	o	Coordenador	Geral.

O	INEM	transporta	o
Estudante	para	o	Hospital	de

referência

Colheitas	de	amostras
biológicas	no	Hospital

Caso	ConfirmadoCaso	Infirmado

Autoridade	de	Saúde	Local	
informa	o	Coordenador	Local
dos	resultados	negativos

Caso	Suspeito	Não	Validado

O	Estudante	informa	o
Colaborador	Local

Processo	encerrado	para	
COVID-19

Caso	Não	Suspeito

O	SNS	24	adota	o
procedimento	de	acordo	com

a	situação	clínica

O	Coordenador	Local
providencia	a	limpeza	e
desinfeção	da	sala	de

isolamento

A	Autoridade	de	Saúde	Local
levanta	a	interdição	após	a
descontaminação	e	informa	a

DGS	das	medidas
implementadas

Processo	encerrado	para	
COVID-19

Procedimentos	a	seguir	nas	instalações	do	Instituto	Piaget	-	ESTUDANTES

PLANO	DE	CONTINGÊNCIA	-	COVID-19

Autoridade	de	Saúde	Local	
informa	o	Coordenador	Local
dos	resultados	e	procede	à
gestão	dos	contactos



Colaborador	com	sintomas

O	Colaborador	informa	o
Coordenador	Local	e

	dirige-se	para	a	sala	de
isolamento

O	Colaborador	contacta	o
SNS	24

808	24	24	24

Caso	Suspeito

O	SNS	24	contacta	a	Linha
de	Apoio	ao	Médico	(LAM)

Caso	Suspeito	Validado

O	Coordenador	Local:
-Veda	o	acesso	à	sala	de
isolamento;
-	Colabora	com	a	Autoridade	Local
na	identificação	de	contactos
próximos	do	Colaborador;
-	Informa	o	Coordenador	Geral.

O	INEM	transporta	o
Colaborador	para	o	Hospital

de	referência

Colheitas	de	amostras
biológicas	no	Hospital

Caso	ConfirmadoCaso	Infirmado

Autoridade	de	Saúde	Local	
informa	o	Coordenador	Local
dos	resultados	negativos

Caso	Suspeito	Não	Validado

O	Colaborador	informa	o
Coordenador	Local

Processo	encerrado	para	
COVID-19

Caso	Não	Suspeito

O	SNS	24	adota	o
procedimento	de	acordo	com

a	situação	clínica

O	Coordenador	Local
providencia	a	limpeza	e
desinfeção	da	sala	de

isolamento

A	Autoridade	de	Saúde	Local
levanta	a	interdição	após	a
descontaminação	e	informa	a

DGS	das	medidas
implementadas

Processo	encerrado	para	
COVID-19

Procedimentos	a	seguir	nas	instalações	do	Instituto	Piaget	-	COLABORADORES

PLANO	DE	CONTINGÊNCIA	-	COVID-19

Autoridade	de	Saúde	Local	
informa	o	Coordenador	Local
dos	resultados	e	procede	à
gestão	dos	contactos


