
CARCAVELOS, PORTUGAL

Re.Start Pack
Guia de boas práticas 
para um regresso seguro
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Nova Sustainable Way of Life



Sabemos hoje que a nova normalidade não 
é estática nem linear, a imprevisibilidade 
desta situação assim o impõe e testa sem 
dúvida a nossa capacidade de adaptabilidade 
e agilidade.
 
A nossa preocupação e prioridade é a proteção 
e promoção da segurança, saúde e bem-estar 
da nossa comunidade. 
 
Para o regresso ao campus, realizámos todas 
as adaptações necessárias nas condições 
de acesso, circulação, salas de formação, 
alimentação, entre outros, para garantir 

Neste Re.Start Pack partilhamos 
todas as informações necessárias para 
o regresso ao campus de forma segura. 
Faça uma leitura calma e atenta sobre 
todos os pontos e caso tenha alguma 
questão, estaremos disponíveis 
para ajudar.

Vamos recomeçar?

*Este Re.Start Pack visa partilhar algumas regras específicas do campus, neste contexto 
pandémico entre os dias 4 de maio e 31 de agosto, podendo ser atualizado a qualquer 
altura, ou prorrogado, dependendo da situação epidemiológica e das instruções definidas 
a cada momento.

uma adequada mitigação de riscos de 
contaminação.

O plano de contingência desenvolvido para 
o campus de Carcavelos tem a aprovação da 
Unidade de Saúde Pública de Cascais e estamos 
a trabalhar com o Grupo ISQ para garantirmos 
o selo COVID OUT, com vista à identificação, 
análise, avaliação e tratamento do risco de 
transmissão do Coronavírus SARS-CoV-2. 

Procuramos estar sempre atualizados no que 
diz respeito às melhores práticas na gestão 
da pandemia da COVID-19.



SELO DE CONFIANÇA 
COVID OUT

O serviço COVID OUT lançado pelo Grupo ISQ permite 
a atribuição do ”Selo de Confiança” que garante aos 
utilizadores dos espaços a confiança e segurança 
na sua utilização.

O Selo de Confiança assegura que foi efetuada a 
avaliação da eficácia das medidas implementadas 
que permitem controlar a transmissão do SARS- 
CoV-2 e garante que os locais estão seguros, através 
da monitorização e implementação do Plano 
de Reabertura.

Identificação de pontos e rotas críticas

Análise de superfícies e produtos 
desinfeção

Elaboração e validação de procedimentos, 
práticas e técnicas de higienização e 
desinfeção

O Selo de Confiança garante:

Monitorização e implementação do Plano

Declaração de validação do procedimento

Plano de ação com medidas de controlo 
de prevenção, proteção e mitigação

Formação



1. 
Antes de Chegar 
ao Campus

ACESSOS

O acesso pedonal ao campus deverá ser feito através da entrada 
principal do Hovione Atrium.

O acesso de carro deverá ser feito pelo primeiro piso de estacionamento 
(piso 0), na Zona A (zona cor-de-rosa),  devendo a subida aos pisos 
superiores ser efetuada através do acesso ao edifício A – Hovione Atrium.

Caso seja necessário será também aberta a mesma zona do piso -1 
do estacionamento.

RE.START PACK

Os elevadores estarão 
bloqueados, sendo 
ativados apenas em 
caso de necessidade de 
acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida. 

Após a entrada no 
Hovione Atrium (Piso 
1 do Edificio A), deverá 
dirigir-se à receção, 
onde encontrará 
elementos da equipa 
de Hospitality da 
Formação de Executivos 
que irão encaminhar 
os participantes aos 
respetivos edifícios 
e salas de aula. 

Na entrada do campus 
terá a sua disposição 
dispensadores de 
álcool gel, que deverá 
utilizar para desinfetar 
as mãos sempre que 
entrar ou sair do 
edifício.

Edifício A - Hovione Atrium
Acesso ao Parque de Estacionamento
Edifício B - Cascais Academic Hall 
(Salas de Aula e Anfiteatros)
Edifício C – CTT Student Hall
Edifício D - Santander Academic Hall 
(Salas de Aula e Anfiteatros)
Edifício E - Ming C. Hsu Executive Hall 
(Nova SBE Executive Education)
Edifício F - Jerónimo Martins Grand
Auditorium
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Zona A - Estacionamento

Receção piso 0

Clique na imagem para ver 
a localização no Google Maps
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https://www.google.pt/maps/place/Nova+SBE+Executive+Education/@38.6827503,-9.3284792,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6c9bf6ff4f10d5e8!8m2!3d38.6782066!4d-9.3274757?shorturl=1&shorturl=1


O campus está devidamente delimitado com 
corredores de circulação e sinalética que 
identifica a distância de segurança obrigatória.

É obrigatório o uso de máscaras comunitárias 
(nível 3)* para o acesso e permanência no 
campus. O uso de máscara só é eficaz como 
medida de prevenção de infeção, se for usada 
por todos. 

Todos os participantes deverão munir-se 
das suas próprias máscaras ou adquiri-
-las nas vending machines disponíveis no 
campus. Excecionalmente, a Nova SBE poderá 
disponibilizar máscaras descartáveis em 
situações extraordinárias.

No interior das instalações sanitárias, respeite 
a regra de distanciamento social de 2 metros. 

A limpeza e a manutenção do campus 
foram reforçadas e os materiais de limpeza 
otimizados para garantir a segurança de 
todos os espaços, em particular dos pontos de 
contacto mais comuns. 

É obrigatório o cumprimento de distanciamento 
social, sempre que possível, com um mínimo 
de 2 metros de afastamento das outras pessoas 

Relembramos que 
no início de cada 

edifício, em cada piso, 
terá à sua disposição 

dispensadores de álcool 
gel que deverá utilizar 

para desinfetar as mãos 
sempre que entrar 

e sair do mesmo.*Máscaras comunitárias de Nível 3: máscaras destinadas à promoção da 
proteção de grupo (utilização por indivíduos no contexto da sua atividade 
profissional, utilização por indivíduos que contactam com outros indivíduos 
portadores de qualquer tipo de máscara e utilização nas saídas autorizadas 
em contexto de confinamento, nomeadamente em espaços interiores.

RE.START PACK2. 
No Campus



3. 
Na Sala de Aula

RE.START PACK

Até 31 de Agosto, todas as sessões da 
Formação de Executivos decorrerão nos 
Edificios B e D do campus de Carcavelos 
da Nova School of Business & Economics. 

Todas as salas de aula estão configuradas com 
um layout que respeita o distanciamento 
social obrigatórios.

Não é permitida a alteração do layout 
estabelecido nem a alteração da lotação 
definida para cada espaço.

Sempre que possível, os participantes devem 
sentar-se nos mesmos lugares de modo a 
evitar contágios, garantindo que o tracking 
possa ser feito em caso de necessidade.

Sempre que possível as janelas devem 
permanecer abertas para ventilação natural 
ou em alternativa ligar o ar condicionado cuja 
configuração foi ajustada para maximizar a 
insuflação de ar novo diretamente do exterior.

Planta ilustrativa do layout de uma das salas de formação

ONDE ME 
SENTO?

Ocupar em primeiro lugar os 
espaços mais afastados dos 
acessos de modo a evitar-se 
o cruzamento próximo de 
pessoas.

Auditórios e anfiteatros: 
devem ocupar-se primeiro 
os lugares do meio (mais 
afastados dos degraus de 
acesso).

Salas planas: deverão 
ocupar-se primeiro os 
lugares junto às janelas.



4. 
Refeições

5. 
Informações Adicionais

Os coffee-breaks e os almoços 
e jantares serão servidos pelo 
restaurante Azure, cumprindo 
as regras para a restauração 
publicadas pela DGS.

Quer na entrada no campus, quer 
na entrada de cada edifício, haverá 
dispensadores de álcool gel que 
deverá utilizar à entrada e à saída.

A distância de segurança deverá 
ser mantida no espaço destinado 
aos coffee-breaks e no restaurante 
Azure.

O horário de funcionamento 
do campus é das 08h00 às 19h00 
de 2ª a 6ª feira, estando encerrado 
sábados, domingos e feriados. 
(Para as pós-graduações, o horário 
em vigor é das 18h30 às 22h45).

Acesso Wi-Fi – será disponibilizada 
uma nova password aquando do 
início do programa.

Poderão utilizar:

Biblioteca Teresa e Alexandre
Soares dos Santos, para
levantamento de livros com a
necessidade de marcação prévia;

Banco Santander;

Espaços de estudo;

Vista privilegiada  para o mar 
na varanda do Ming C.Hsu
Executive Hall.

Qualquer material físico a ser entregue 
pela equipa da Formação de Executivos, 
nomeadamente cadernos e garrafas 
de água reutilizáveis, será devidamente 
esterilizado e acondicionado cumprindo 
as regras de higienização. 

RE.START PACK



6. 
Nova Sustainable 
Way of Life

RE.START PACK

Queremos estabelecer as bases para um modo 
de vida sustentável no novo campus de Carcavelos, 
com um projeto em curso que pretende tornar-se 
cada vez maior na nossa comunidade. Contamos 
com o seu contributo para tornarmos a Nova SBE 
numa escola cada vez mais sustentável.

Conheça o Green Guide 
Pode sempre contactar a Green Nova 
para dar feedback ou realizar campanhas 
ambientais e ações coletivas na Nova SBE 
através do contacto greennova@novasbe.pt 

Utilize a garrafa reutilizável que 
disponibilizamos no primeiro dia de formação. 
Poderá enchê-la quantas vezes for necessário nos 
vários pontos de água do campus da Nova SBE;

Após a utilização, por favor, mantenha a sala 
de aula, anfiteatros e auditórios limpos;

Recicle e respeite o uso dos pontos 
de reciclagem que estão localizados 
estrategicamente no campus da Nova SBE.

https://www2.novasbe.unl.pt/Portals/0/Files/Guides/NOVA%20Green%20Guide_V8.pdf
https://www2.novasbe.unl.pt/Portals/0/Files/Guides/NOVA%20Green%20Guide_V8.pdf


Um campus que permanece 
aberto às pessoas, ao diálogo 
e às oportunidades.

 

Nova School 
of Business 
& Economics

1 minuto  
a pé da praia 
de Carcavelos

26 
anfiteatros

3  
auditórios

Co-criado com 

+50 
empresas
e
+2.000 
doações individuais 

90.000 m2   
de espaços verdes 
e de convívio

1
grande auditório

Biblioteca, espaços de 
estudo, ginásio, Alimni 
Lounge, clínica de saúde, 
banco, lojas, restaurantes 
e muito mais



Entre os melhores 
da Europa

Líder em 
Portugal

MESTRADO EM GESTÃO

FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

MESTRADO EM FINANÇAS

UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL

23ª MELHOR

14º MELHOR

5 PALMAS

DA EUROPA

DO MUNDO

DO MUNDO

DO MUNDO

DA EUROPA

44ª MELHOR

30º MELHOR

#1 EM PORTUGAL

30ª MELHOR

Reconhecido pelo ranking do Financial Times

Esta informação foi atualizada a junho de 2020.

Reconhecido pelo ranking da Eduniversal



SIGA-NOS:

ACREDITADO POR: MEMBRO DE:

exed.novasbe.pt
Nova School of Business & Economics

Ming C. Hsu Executive Hall
Campus de Carcavelos
Rua da Holanda, 1
2775-405 Carcavelos

RECONHECIDO POR:

Nova SBE Executive Education
Expanda os seus horizontes

Contacte-nos!
Para qualquer questão, 
envie um email para 
executivos@novasbe.pt

http://exed.novasbe.pt
https://www.facebook.com/exed.novasbe/
https://www.linkedin.com/showcase/nova-sbe-executive-education
https://www.youtube.com/c/NovaSBEExecutiveEducationLisboa

