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[ PRESIDENTE ] 
 

Despacho 25-P/2021 

Suspensão do atendimento presencial nos Serviços Administrativos da Faculdade e adoção do 

regime de teletrabalho 

 

Considerando, 

A declaração da situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19 decretada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, que aprovou um conjunto de 

medidas extraordinárias que têm por objetivo limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde 

pública, e na qual se determinou no período entre 2 e 9 de janeiro de 2022 a adoção obrigatória do 

regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam; 

A recente deliberação do Conselho de Ministros de 21 de dezembro onde foi aprovado um novo 

conjunto de medidas de combate à propagação da COVID-19, bem como se antecipou o período de 

contenção inicialmente previsto, determinando assim a obrigatoriedade da adoção do regime de 

teletrabalho desde logo a partir das 00h00 do dia 25 de dezembro. 

 

Na sequência do meu anterior Despacho 23-P/2021, de 3 de dezembro, referente à suspensão das 

atividades letivas e não letivas no período de 2 a 9 de janeiro de 2022, determino: 

 

1 – A suspensão do atendimento presencial nos Serviços Administrativos da Faculdade, no período de 

27 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022, com a exceção do Serviço de Recursos Humanos, que 

manterá atendimento presencial para a apresentação de candidaturas a procedimentos concursais que 

estejam em curso. Os Serviços deverão ser contactados neste período, exclusivamente através de 

mecanismos à distância, devendo privilegiar-se o correio eletrónico ou outras plataformas eletrónicas 

disponibilizadas para o efeito por cada Serviço. 

2 – A suspensão do funcionamento presencial dos laboratórios e oficinas da Faculdade, no período de 

27 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022. 

3 – A passagem para o regime de teletrabalho dos trabalhadores não-docentes da Faculdade, no 

período de 27 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022, sempre que tal seja compatível com as 

funções desempenhadas, e sem prejuízo da identificação de serviços ou tarefas consideradas essenciais 

que devam ser asseguradas presencialmente pelos trabalhadores nesse período.  
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Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 22 de dezembro de 2021. 

 

 O Presidente da Faculdade, 

  

  

  

  

 (Prof. Doutor Fernando António Baptista Pereira) 
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