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Despacho  

RT-40/2020 

Comissão de Elaboração e 
Gestão do Plano de 
Contingência Interno COVID-19. 

 

 Considerando que a Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno 
COVID-19 da Universidade do Minho, nomeada pelo Despacho RT-21/2020, de 3 de março,  
elaborou e implementou o Plano de Contingência, e coordenou o desenvolvimento da página 
www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/, que passou a servir de ponto de congregação e 
arquivo de informação específica destinada à Universidade do Minho e de divulgação de 
medidas de controlo de infeção.  

Considerando que por força da situação epidemiológica e para prevenir o risco de contágio 
e a proliferação da COVID-19, a UMinho realizou uma transição da sua oferta educativa para 
modalidades de ensino e aprendizagem tecnologicamente mediadas e que uma grande 
maioria dos seus trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão passou a desempenhar 
as suas funções em regime de teletrabalho; 

Considerando que, no contexto atual e face à evolução da pandemia, se justifica o 
alargamento da referida Comissão com vista a manter uma vigilância contínua sobre os 
impactos da COVID-19 na UMinho e reforçar a comunicação com todos os setores da 
comunidade académica; 

Assim, no uso dos poderes que me são conferidos pela Lei e, em especial, pelo artigo 37.º 
dos Estatutos da Universidade do Minho, publicados no Diário da República, 2ª série, de 21 
de setembro de 2017, determino a constituição de uma nova Comissão de Elaboração e 
Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-1, com a seguinte composição: 

 Doutor Paulo Jorge de Sousa Cruz, Pró-Reitor para a Qualidade de Vida nos Campi 
e Infraestruturas, que preside; 

 Doutor Alexandre Manuel Câmara Carvalho, Professor Convidado Equiparado a 
Professor Auxiliar da Escola de Medicina; 

 Doutor Pedro Ricardo Luís Morgado, Professor Auxiliar da Escola de Medicina; 

 Doutora Teresa Augusta Ruão Correia Pinto, Professora Associada do Instituto de 
Ciências Sociais; 

 Doutor Carlos Alberto Silva Menezes, Administrador da Universidade do Minho; 

 Doutor António Maria Vieira Paisana, Administrador dos Serviços de Ação Social; 

 Mauro Miguel Moutinho Pinto Fernandes, Técnico de informática do Serviço de 
Comunicações; 

 Rui Jorge Machado Oliveira, Presidente da Associação Académica. 

 

O Reitor 
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