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 SUSPENSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

PRESENCIAIS A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA DIA 16 DE MARÇO 

 

Caros(as) estudantes, 

Enquanto Instituição comprometida com a saúde e segurança da nossa comunidade académica temos 

vindo a acompanhar e a monitorizar de muito perto e de forma proativa toda a informação referente ao 

coronavírus (Covid.19). 

O Conselho de Ministros, ontem reunido, decidiu “a suspensão de todas as atividades letivas e não 

letivas presenciais (…) a partir da próxima segunda-feira dia 16 de março”. Esta medida será “sujeita 

a reavaliação, no próximo dia 9 de abril”. 

Por este motivo, comunicamos as seguintes decisões: 

• Suspender todas as atividades presenciais letivas e não letivas a partir da próxima 

segunda-feira, dia 16 de março, até ao dia 9 de abril. 

• Os Campus permanecerão abertos entre as 8h00 e as 18h00. Sendo que as bibliotecas e as salas 

de estudo estarão encerradas. 

• A continuidade de todas as aulas é garantida através da utilização de blackboard. 

Começaremos este processo, de forma gradual, a partir da próxima segunda-feira, 16 de 

março, devendo estar totalmente implementado até quarta-feira, 18 de março. Os horários 

das aulas serão respeitados.    

Receberão brevemente um email com todos os procedimentos e informação adicional sobre as aulas 

online.  

Para informação adicional poderão contactar-nos através de: (+351) 210309971 ou 

ue.care@universidadeeuropeia.pt.  

Por fim, gostaria de reiterar que a nossa Instituição cumpre e cumprirá, sempre, todas as medidas e 

protocolos definidos pelas autoridades de saúde partilhando as respetivas diretrizes.  

Ficamos à sua disposição para tudo o que necessite. 

Cumprimentos, 

Direção-Geral  

 

  

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/339034/Blackboard/PLANO%20DE%20CONTING%C3%8ANCIA_UE_IPAM%20.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/339034/Blackboard/PLANO%20DE%20CONTING%C3%8ANCIA_UE_IPAM%20.pdf
mailto:ue.care@universidadeeuropeia.pt
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SUSPENSION OF ALL FACE-TO-FACE TEACHING AND NON-TEACHING 

ACTIVITIES STARTING NEXT MONDAY 16TH MARCH 
 

Dear students,  

We are a committed institution that looks after the well-being, health and safety of our academic 

community and for this reason we have been following and monitoring very closely and daily the 

information regarding coronavirus (COVID-19) 

The Council of Ministers meet yesterday and has agreed "to suspend all face-to-face teaching and 

non-teaching activities (...) from next Monday 16th March". This measure will be "subject to re-

evaluation next April 9th". 

For this reason, we communicate the following decisions: 

• To suspend all face-to-face teaching and non-teaching activities starting next Monday, 

March 16th, until April 9th. 

• The Campus will remain open from 8am to 6pm. Both libraries and study rooms will be closed. 

• The continuity of all classes is guaranteed through blackboard. We will start this 

process, gradually, next Monday, March 16, and it should be fully implemented on 

Wednesday, March 18. Schedules will be respected. 

You will soon receive an email with all the procedures and additional information about the online 

classes.  

For further details you can contact us thought telephone (+351) 210309971 or email: 

ue.care@universidadeeuropeia.pt.  

Our institution will continue to be diligent in following the evolution of this situation and will update the 

information whenever necessary. 

We kindly ask for your cooperation by following both the protocols and indications of the health 

authorities. 

Best regards, 

General Direction  
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