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Enquadramento 

Considerando o levantamento do “Estado de Emergência” decretado pelo Governo Português a partir 

do início de maio 2020, de acordo com “Plano de Segurança e Levantamento Progressivo de Medidas 

de Contenção - SARS-Cov2” (versão 1.2 de 04/05/2020) e a “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” emitidas pelo MCTES no dia 17 de abril de 

2020, apresentam-se as medidas de utilização dos Laboratórios afectos aos docentes, investigadores e 

funcionários de DRAT. 

Tendo presente que o teletrabalho e as reuniões por video-conferência continuarão a ser o meio de 

comunicação preferencial, estabelecem-se seguidamente as orientações mais relevantes para o 

desenvolvimento dos trabalhos experimentais.  

Estas orientações serão reavaliadas sucessivamente no final do mês de Maio e seguinte meses, 

estando dependente de indicações superiores do Conselho de Gestão do ISA ao qual será reportado 

qualquer incidente. 

O presente documento foi elaborado com o contributo dos colegas de cada laboratório tendo sido 

estabelecido um responsável a quem são dirigidos os pedidos de ocupação com uma antecedência 

mínima de 24 h (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Responsáveis pela ocupação dos laboratórios. 

Edifício Laboratório Responsável Contacto 

Principal Genética Leonor Morais lmorais@isa.ulisboa.pt 
 Fisiologia Luísa Carvalho lcarvalho@isa.ulisboa.pt 
 Microbiologia Carla Silva acsilva@isa.ulisboa.pt 
 Solos (Pedologia) Erika Santos erikasantos@isa.ulisboa.pt 
    
Azevedo Gomes Ecofisiologia e Genética Conceição Caldeira mcaldeira@isa.ulisboa.pt 
 Ecologia Aquática  José Maria Santos jmsantos@isa.ulisboa.pt 
 Ecologia Florestal Joana Paulo joanaap@isa.ulisboa.pt 
 Entomologia Florestal  Manuela Branco mrbranco@isa.ulisboa.pt 
 Tecnologia Jorge Gominho jgominho@isa.ulisboa.pt 
 Deteção Remota e 

Análise Geográfica 
Ana Sá anasa30@gmail.com 

Ferreira Lapa 
(3º piso) 

PlantStress&Biodiversity-I Ana I. Ribeiro aribeiro@isa.ulisboa.pt 

Pólo Oeiras 
(2º piso) 

PlantStress&Biodiversity-
II 

José C. Ramalho cochichor@mail.telepac.pt 
cochichor@isa.ulisboa.pt 

 

 

Nota: qualquer membro com sintomas associados à COVID-19 (tosse, febre e/ou dificuldade 

respiratória) ou que manteve contacto próximo com casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, não 

deve aceder às instalações sem antes confirmar que não existe risco para si nem para os outros, 

devendo para o efeito contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) e ter essa confirmação. 

mailto:mcaldeira@isa.ulisboa.pt
mailto:mrbranco@isa.ulisboa.pt
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Laboratório de Genética 

1.     Utilização dos Laboratórios  

O número de pessoas no laboratório para assegurar o distanciamento social apropriado como forma 

de minimizar os riscos de infeção é limitado de acordo com as seguintes orientações: 

• A presença no laboratório requer uma inscrição prévia considerando-se em cada dia útil um 

período da manhã (das 10h às 14h) e um período da tarde (das 14h às 18h); 

• Os orientadores (em anexo) decidem em concordância com os estudantes o seu regresso ao 

laboratório  

• O número máximo de pessoas em simultâneo no laboratório é de 5 no total restringindo-se a 1 na 

cabine dos microscópios de fluorescência e 1 por bancada no restante laboratório; 

• Na utilização de microscópios e lupas é obrigatória a utilização de máscara e luvas; 

• Antes e depois da utilização dos microscópios e lupas deverá ser efetuada a limpeza cuidadosa das 

peças manuseadas (parafusos, interruptores, objetivas, oculares, etc.) com um lenço facial 

embebido em álcool a 70%. 

2.     Utilização do 1º piso  

• O número máximo de pessoas em simultâneo em cada gabinete é de 1; 

• Nesta fase inicial, não deverá ser utilizada para refeições a sala com micro-ondas no piso superior 

do laboratório. 
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Laboratório de Fisiologia (Vegetal) 

• A utilização presencial dos recursos laboratoriais para investigação será possível a partir de 6 de 

maio, de 2ª a 6ª feira, entre as 10:00 e as 18:00 h. 

• Os pontos 1 e 2 daquele Plano devem ser escrupulosamente cumpridos (utilização permanente de 

máscara e desinfeção das mãos com solução desinfetante, ambos providenciados pelo ISA) à 

entrada no ISA de manhã e repetidos/renovados após a hora do almoço. 

• Relativamente ao ponto 3 “É obrigatório o distanciamento físico de, pelo menos, dois (2) metros, 

em todos os espaços do ISA - espaços de circulação, postos de trabalho, gabinetes, laboratórios, 

gabinetes de docentes/investigadores/bolseiros e biblioteca”, os espaços da Fisiologia não deverão 

ter, em simultâneo, mais do que o seguinte número de pessoas: 

- Laboratório de biologia molecular: 2 pessoas. É necessária marcação antecipada.  

- Laboratório da hotte: 2 pessoas. É necessária marcação antecipada. 

- Laboratório das balanças: 1 pessoa em permanência e sem marcação antecipada (Maria João), 

mais 1 pessoa (com marcação antecipada) e mais 1 pessoa para uso ocasional e limitado ao 

compartimento das balanças.  

- Laboratório do HPLC: 1 pessoa. É necessária marcação antecipada e indicação de qual o 

equipamento que vai ser usado (mesmo que seja o leitor de microplacas para quantificações 

rápidas deve, no mínimo, ser indicada uma hora aproximada). Caso alguém marque algum 

equipamento por um período longo, quem queira usar a sala por pouco tempo deve contactá-

lo(a) para se coordenarem. 

- Laboratório da câmara fria: 2 pessoas. É necessária marcação antecipada. 

- Sala das câmaras de fluxo: 1 pessoa. É necessária marcação antecipada. 

- Sala das lavagens: 1 pessoa. Não necessita de marcação visto ser uma sala de utilização 

pontual e ocasional. Sempre que estiver alguém lá dentro, quem a quiser usar deve aguardar à 

entrada. 

- Laboratório de aulas 46: 2 pessoas. É necessária marcação antecipada.  

- Em todas as salas, após utilização diária/turno: cada utilizador é responsável pela limpeza da 

bancada e dos equipamentos que manuseou com álcool ou detergente, conforme o material. 

- Regularmente (e de acordo com a ocupação dos laboratórios e o horário da Maria João), 

devem ser limpas superfícies comuns tais como: maçanetas de portas, pegas de frigoríficos, de 

arcas congeladores e de outras tampas, com detergente ou álcool. 

Nota: algumas das salas acima indicadas não são de uso exclusivo da Fisiologia, pelo que outros 

utilizadores também terão acesso às marcações (ex: Laboratório 46; Laboratório de biologia 

molecular). 
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No caso de necessidades pontuais e ocasionais, como ir buscar ou colocar material de laboratório e 

reagentes, ou de usar a sala das lavagens, sempre que a lotação dessa sala estiver esgotada, quem a 

quiser utilizar a seguir deve esperar à entrada que uma pessoa saia. 

 Os pontos 4 a 8 já não dizem respeito à utilização de espaços específicos mas devem ser lidos com 

atenção e cumpridos, sempre que necessário. 

 A utilização dos gabinetes deve obedecer genericamente a estas mesmas regras, aconselhando-se 

um certo arejamento mantendo, pelo menos, uma janela aberta. 
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Laboratórios de Microbiologia e Cultura de Células Animais 

 A utilização dos recursos laboratoriais para investigação será possível a partir de 13 de maio, de 2ª 

a 6ª feira, entre as 10:00 e as 18:00 h. 

 Os pontos 1 e 2 daquele Plano devem ser escrupulosamente cumpridos (utilização permanente de 

máscara e desinfeção das mãos com solução desinfetante, ambos providenciados pelo ISA) à 

entrada no ISA de manhã e repetidos/renovados após a hora do almoço. 

 Relativamente ao ponto 3 “É obrigatório o distanciamento físico de, pelo menos, dois (2) metros, 

em todos os espaços do ISA - espaços de circulação, postos de trabalho, gabinetes, laboratórios, 

gabinetes de docentes/investigadores/bolseiros e biblioteca”. 

 Os espaços da Microbiologia deverão ter uma ocupação controlada em termos de número de 
pessoas, com marcação antecipada. O planeamento semanal, deve ser pedido até à 5ª feira da 
semana anterior de forma a que, todas as 6ª feiras, se envie a todos os potenciais utilizadores, a 
ocupação dos espaços na semana seguinte. Assim:  

- Laboratório de manipulação de patogénicos: 1 pessoa.  

- Espaço do microscópio e incubadoras: 1 pessoa.  

- Espaço da câmara de fluxo horizontal: 1 pessoa.  

- Laboratório no primeiro andar: 2 pessoas.  

- Sala das lavagens: 1 pessoa. Sempre que estiver alguém lá dentro, quem a quiser usar deve 
aguardar à entrada. 

- Sala de preparação de meios: 1 pessoa. Sempre que estiver alguém lá dentro, quem a quiser 
usar deve aguardar à entrada. 

- Laboratório de aulas (laboratório de passagem): futuramente, e até aparecimento de vacina, 
16+1 pessoas (2 alunos por bancada e o Professor).   

- Laboratório de cultura de células animais: 1 pessoa. O laboratório de células animais é comum 
a outros utilizadores.          

                                                                                          

 Em todas as salas, após utilização diária/turno: cada utilizador é responsável pela limpeza da 

bancada e dos equipamentos que manuseou com álcool a 70%. 

 Regularmente (e de acordo com a ocupação dos laboratórios), devem ser limpas superfícies 

comuns tais como: maçanetas de portas, pegas de frigoríficos, de incubadoras, de arcas 

congeladores e outros manípulos, com detergente ou álcool a 70%. 

 Em todas as movimentações pontuais e ocasionais, deve ser respeitada a regra de distanciamento 

de 2 metros e a utilização de máscara. 

 A utilização dos espaços comuns e gabinetes por mais do que 1 pessoa, deve obedecer 

genericamente a estas mesmas regras, aconselhando-se o distanciamento de 2 metros e um certo 

arejamento. 

 Aconselha-se também a lavagem e secagem regular das mãos com água, sabão e papel. 

 Todo o material de protecção, máscaras e luvas deverão ser descartados para sacos pretos, em 

contentores de pedal específicos existentes no laboratório, bem fechados no final do dia e 

encaminhados para a recolha de lixo comum. 
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Laboratórios de Pedologia  

 Os pontos 1 e 2 do Plano do ISA devem ser cumpridos obrigatoriamente: utilização permanente 

de máscara e desinfeção das mãos com solução desinfetante, ambos providenciados pelo ISA à 

entrada do edifício, de manhã ao chegar e após a hora do almoço; 

 Após utilização as máscaras e luvas, estas devem ser depositadas nos contentores específicos 

fornecidos pelo ISA; 

 A utilização presencial dos laboratórios para investigação (Piso 0, -1 e sala de aulas) será possível a 

partir de 6 de maio, de segunda a sexta, no horário estabelecido pelo ISA. Contudo, se o número 

de pessoas o obrigar será estipulado um horário de acesso individual; 

 A presença no laboratório requer a comunicação prévia e autorização pelo responsável;  

 Os orientadores decidem em concordância com os estudantes, bolseiros e/ou investigadores o 

seu regresso ao laboratório e horário.  

 O número de pessoas no laboratório e áreas comuns deve para assegurar o distanciamento social 

estabelecido; 

 O número máximo de pessoas em simultâneo no: 

Laboratório de pedologia (Piso 0) é de seis no total restringindo-se a uma na cabine de 

pesagem e uma pessoa por bancada no restante laboratório; 

Laboratório de pedologia (Piso -1) é de uma no total; 

Sala de aula (Piso -1) é de três no total; 

Laboratório de geoquímica ambiental (Piso -1) é de uma no total;  

Armazém de reagentes ou agitadores é de uma no total; 

Arrecadações de armazenamento de amostras são de uma no total; 

 Em todos laboratórios, após utilização diária/turno, cada utilizador é responsável pela limpeza da 

bancada e dos equipamentos que manuseou com álcool a 70%;  

 Todos os utilizadores devem reforçar sempre as medidas de higiene lavando e desinfetando 

frequentemente as mãos; 

 Todos os utilizadores devem reforçar a lavagem da bata; 

 Todos os laboratórios, cujas instalações permitirem, devem ser arejados diariamente e/ou depois 

da sua utilização. 
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Laboratório de Ecofisiologia e Genética Florestal 

 Limitar o uso do laboratório a situações inadiáveis. 

 A utilização dos laboratórios está dependente de autorização previa que deverá ser efetuada por e-

mail a: anadrodrigues@isa.ulisboa.pt, com cópia para: mcaldeira@isa.ulisboa.pt até ao limite 

mínimo de 24 h antes. 

 A permanência no laboratório apenas será permitida a pessoas previamente autorizadas e durante 

o período das 10h às 18h de segunda a sexta.  

 É obrigatório o uso de máscaras e luvas no laboratório assim como em todo o espaço do Edíficio. 

Após utilização as mascaras, luvas e toalhetes devem ser depositados em contentores específicos. 

 Não é permitida a permanência de mais do que duas pessoas no laboratório. 

 Cada utilizador deve deixar o local limpo (incluindo bancadas, balanças, qualquer outro tipo de 

equipamento), para tal cada bancada tem disponível um recipiente com etanol a 70%. 

 O utilizador deve reforçar sempre as medidas de higiene lavando/desinfetando frequentemente as 

mãos 

 O laboratório deve ficar fechado após utilização. 
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Laboratórios de Ecologia Florestal, Ecologia Aquática, Entomologia, Tecnologia Florestal e Deteção 

Remota e Análise Geográfica 

 O horário de permanência no laboratório será de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 18:00 

 A utilização obrigatória de máscara no interior dos laboratórios 

 Só será permitido estarem no laboratório duas pessoas 

 O distanciamento físico de 2 m entre pessoas 

 A higienização/desinfeção, pelos próprios utentes, de equipamentos, objetos e superfícies 

partilhados antes e depois da sua utilização 

 A deposição de máscaras, luvas e toalhetes, depois de utilizados, em contentores específicos 

 Preencher a tabela ao lado indicando o dia e a hora que irá utilizar o laboratório; recomenda-se que 

seja preenchida com antecedência para que os colegas também possam organizar seu respetivo 

trabalho 

 Reforçar sempre as medidas de higiene: lavar frequentemente as mãos 
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Laboratório PlantStress&Biodiversity 

(regras comuns às instalações da Tapada da Ajuda, Ed. Ferreira Lapa, 3º Piso, e ao Pólo do ISA em 

Oeiras, 2º Piso, fitoclimas e estufa) 

Os laboratórios em questão são fundamentalmente relacionados com as áreas de Ecofisiologia, 

Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas, assim como de Microbiologia. 

A utilização dos laboratórios poderá ser retomada a partir do dia 18 de maio, de segunda a sexta feira 

entre as 10h00 e as 18h00, mediante concordância dos orientadores. A utilização dos laboratórios está 

dependente de autorização prévia que deverá ser efetuada até ao limite mínimo de 24 h antes por e-

mail para:  

Instalações da Tapada da Ajuda – aribeiro@isa.ulisboa.pt 

Instalações de Oeiras -  cochichor@isa.ulisboa.pt  

1. Número máximo de pessoas em simultâneo nos laboratórios de: 

* Biologia molecular – 2 pessoas 

* Cultura de Tecidos – 1 pessoa 

* Microbiologia – 1 pessoa 

# Ecofisiologia e Bioquímica – 3 pessoas 

# Laboratório de HPLC – 1 pessoa 

* e # Fitoclimas – 1 pessoa 

# Estufa – 3 pessoas 

 

* Instalações da Tapada da Ajuda; # Instalações de Oeiras 

 

2. O uso de máscara é obrigatório em todo o edifício. Após utilização deverão ser colocados nos 

contentores específicos. 

3. As bancadas e o equipamento deverão ser limpas com solução desinfetante antes e depois de 

cada utilização. 

4. Todo o material de laboratório deverá ser passado por água e detergente e colocado na 

máquina da loiça ou na bancada de lavagens, segundo indicações dos orientadores. 

5. Na utilização de microscópios e lupas é obrigatória a utilização de máscara e luvas. 

6. Antes e depois da utilização dos microscópios, lupas e demais equipamentos (centrifugas, PCR, 

etc) deverá ser efetuada a limpeza cuidadosa das peças manuseadas com um lenço facial 

embebido em álcool a 70%. 

7. O laboratório deve ser fechado após utilização. 

8. Todos os utilizadores deverão reforçar as medidas de higiene (lavagem ou desinfeção das 

mãos) e obedecer um distanciamento físico mínimo de 2 metros. 

9. A utilização da copa deverá ser feita de forma escalonada, previamente acordada com os 

orientadores. 

mailto:aribeiro@isa.ulisboa.pt
mailto:cochichor@isa.ulisboa.pt

