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Introdução 

Este documento visa apresentar um conjunto de orientações relativas à comunicação a desenvolver pela Universidade 
do Minho na situação motivada pela pandemia provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), a COVID-19. Estas 
orientações têm por objetivo: (1) atenuar o impacto negativo desse contexto excecional; (2) estimular e mobilizar as 
pessoas no sentido da superação da situação de crise; e (3) otimizar a notoriedade, a imagem e a reputação da 
instituição e dos seus membros junto dos públicos prioritários. 

Em situações de risco ou crise, a comunicação envolve a preparação de mensagens destinadas a alertar os seus 
públicos para as ameaças reais e a minimizar os prejuízos decorrentes dessas situações. Compreende, ainda, a 
definição de modelos que contribuam para prevenir danos graves nos recursos humanos, nos serviços prestados, na 
estrutura económico-financeira e perceções públicas sobre a instituição. 

A definição de uma política de comunicação em situação de emergência ou calamidade responde, por isso, ao objetivo 
último de alinhar e dar coerência às mensagens enviadas aos diversos públicos – internos e externos –, que devem 
refletir a cultura, a identidade e a personalidade da instituição, mas também as circunstâncias excecionais vividas. 

Esta política de comunicação em situação de emergência ou calamidade na Universidade do Minho inclui orientações 
sobre: (i) como comunicar; (ii) com quem comunicar; (iii) o que comunicar; (iv) a definição de responsabilidades. A 
partir destas orientações políticas deverá emergir uma definição estratégica e de planeamento, que operacionalize a 
expressão pública desta instituição com os seus diversos públicos, em situação de emergência ou calamidade. 

 
Orientações Políticas  

Orientações formais e institucionalizadas sobre como comunicar, quais os públicos privilegiados e quais as metas a 
atingir: 
 

1. A Comunicação Institucional da Universidade do Minho no contexto COVID-19 deverá ter como objetivos:  

- Divulgar as decisões da instituição, do governo e das autoridades de saúde quanto ao funcionamento da 
Universidade em contexto COVID-19; 

- Divulgar as atividades da instituição, das suas Unidades Orgânicas e das suas Unidades de Serviços com 
relevância para a situação pandémica (interna e externamente);  

- Promover o trabalho científico dos seus Investigadores e dos seus Centros de Investigação, no que se refere ao 
combate à COVID-19;  

- Dinamizar a relação da Reitoria e seus decisores com as Unidades Orgânicas e as Unidades de Serviços;  

- Promover a relação da instituição com a comunidade envolvente e a sociedade em geral, no contexto COVID-19. 
 

2. São públicos prioritários da Universidade do Minho em situação de emergência ou calamidade: 

- Público Interno: Estudantes, docentes, trabalhadores e famílias; 

- Público Externo: Autoridades de saúde (locais, regionais e nacionais), média, instituições pares, comunidade local, 
comunidade nacional, comunidade internacional; 

 

3. A Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19 é responsável por manter uma 
vigilância contínua sobre os impactos da Universidade do Minho e reforçar a comunicação com todos os setores 
da comunidade académica; 

4. A Comunicação Institucional da Universidade do Minho deve dar prioridade à comunicação interna e um conjunto 
de públicos primários, numa lógica sequencial de ações: 1º públicos internos; 2º autoridades de saúde; 3º 
governo; 4º média; 5º comunidade.  
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5. Recomenda-se a constituição de uma ‘Comissão de Comunicação COVID-19’, constituída por representantes do 
Gabinete de Comunicação Informação e Imagem, de estruturas de comunicação de Unidades Orgânicas, e da 
Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência COVID-19, com o propósito de criar uma maior 
unidade e coerência da comunicação neste contexto. 

 

Orientações Estratégicas 

Orientações formais sobre a dimensão estratégica dos planos de comunicação, que identificam os objetivos 
comunicativos a atingir e os canais preferenciais de acordo as campanhas a levar a cabo: 

1. As campanhas de comunicação COVID-19 podem ter como objetivos: (i) informar; (ii) envolver; (iii) gerir reputação; 
(iv) preparar o futuro. Estas exigem uma redefinição regular dos seus propósitos e da adequação às circunstâncias 
concretas; 

2. Constituem canais preferenciais das campanhas de comunicação COVID-19: 

- Para a comunicação interna, os meios online, como o email, e os meios offline, que podem incluir cartazes, 
folhetos, ‘mupis’ (mobiliário urbano para informação) ou ‘outdoors’ (painéis publicitários); 

- Para a comunicação externa, os média locais, regionais e nacionais; 

- Para uma comunicação mista, os meios online da Universidade e das suas Unidades Orgânicas, que incluem o 
website e as redes sociais. 

 
Orientações de Planeamento de Comunicação 

Orientações gerais sobre modos de operacionalizar as estratégias de comunicação, que indicam práticas de 
comunicação preferenciais:  

1. O email interno deve constituir o canal preferencial de comunicação com os públicos internos; 

2. O website da Universidade do Minho deve constituir a origem primeira da informação para públicos mistos 
(integrando alertas e chamadas para a atualização da página COVID-19); 

3. O website COVID-19 da Universidade do Minho deve constituir o espaço virtual que integra todas as informações 
relevantes sobre a matéria (incluindo, entre outros conteúdos: despachos, normas e regulamentos; informação 
epidemiológica; testemunhos de peritos; pesquisas de relevo); 

4. As redes sociais da Universidade do Minho (Facebook e Instagram) devem constituir extensões do website, 
alinhando com os seus conteúdos; 

5. O website e as redes sociais devem combinar informação sobre o funcionamento regular da Universidade do 
Minho com informação sobre o envolvimento da instituição na luta contra a COVID-19, através de investigação 
científica e da relação com a comunidade; 

6. O website e as redes sociais podem integrar campanhas de comunicação específicas e destinadas a motivar à 
adoção de comportamentos individuais e comunitariamente corretos; 

7. Os órgãos de comunicação social deverão constituir o canal de comunicação preferencial para a relação com a 
comunidade local, regional e nacional; 

8. A gestão da relação com os média, quando comprometer a instituição como um todo, deve ser realizada através 
da Reitoria, por via do Gabinete de Comunicação Informação e Imagem; 

9. O conteúdo das mensagens enviadas pela instituição deve incluir: 

- Informação epidemiológica com relevância para os membros da instituição; 

- Informação sobre as medidas tomadas pela instituição para proteger os seus membros; 
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- Informação sobre o impacto da situação de emergência na vida da instituição; 

- Informação sobre as políticas e posições da instituição nos diversos momentos da situação de emergência 
nacional (para públicos internos e externos); 

- Informação sobre políticas de trabalho e ensino a distância; 

- Informação sobre políticas de trabalho para os serviços que mantém atividade nos espaços da Universidade; 

- Informação sobre medidas a tomar no regresso alargado dos membros aos campi (através de emails, pósteres 
nos locais de trabalho, documentos na intranet, reunião com responsáveis das Unidades Orgânicas, Culturais, 
Diferenciadas e de Serviços da Universidade do Minho, perguntas frequentes, etc.); 

- Comunicação motivacional e de envolvimento para promover a adoção das medidas tomadas pela instituição e 
adequadas a cada fase da situação pandémica em Portugal. 


