
Medidas de contenção (COVID19) 
Estúdio de Vídeo 

Devido ao contexto atual de pandemia Covid-19 estamos a planear a abertura gradual do 
Estúdio de Vídeo da FCCN com algumas medidas adicionais de segurança, para fazer face a 
esta nova fase de desconfinamento. 

O Estúdio de Vídeo é um espaço físico com uma área limitada, que requer alguma proximidade 
entre técnicos, equipas de e-learning, professores e investigadores. Neste sentido, serão 
implementadas uma série de medidas que pretendem evitar ao máximo o contacto entre os 
utilizadores do serviço. 

Medidas de higienização e proteção 

Medidas de higienização

Passará a ser realizada a higienização dos equipamentos utilizados durante as gravações duas 
vezes por dia ou sempre que mude de utilizador (ex: apontadores de PPT, monitor e caneta 
Wacom e microfones). 

Medidas de proteção 

Passará a ser obrigatória a utilização de máscaras certificadas. Pessoas que operem ou 
manuseiem equipamento do estúdio, devem usar luvas. 
Os professores/oradores poderão retirar a máscara e luvas durante o período de gravação, 
mas deverão voltar a colocá-las assim que terminar a gravação e proceder à limpeza da mesa 
e outros equipamentos usados durante a gravação. 

A cada 20 minutos de permanência no espaço será realizada uma pausa de 5 minutos para 
realizar a renovação de ar, ligando o equipamento de Ar Condicionado à sua  potência 
máxima. Após terminar a gravação de vários takes com o mesmo orador, o período de pausa 
para renovação do ar deve ser de 20 minutos. 

Limite máximo de pessoas no estúdio: 
● Duas pessoas na régie de vídeo
● Duas pessoas no Estúdio de gravação (orador e técnico da FCCN)
● Uma pessoa na régie de áudio



Apenas serão permitidos no estúdio os elementos estritamente necessários à gravação, como 
por exemplo: 

● Técnico da FCCN para operação dos equipamentos;
● Elemento da equipa de e-learning da instituição requerente para orientação das

gravações e auxílio ao professor/orador;
● Professor/orador.

Estas medidas terão de ser cumpridas obrigatoriamente por todos os utilizadores que 
pretendem aceder ao espaço. O incumprimento destas medidas de higiene e proteção poderão 
inviabilizar a utilização do Estúdio de Vídeo. 

A equipa técnica da FCT|FCCN reserva-se no direito de interromper a qualquer momento as 
gravações e de marcar nova data para as retomar. 

Estas medidas serão reavaliadas caso as autoridades de saúde apresentem novas indicações.
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