EXPOSIÇÃO COLLECTING COVID-19 UNIVERSIDA DE LISBOA

O TEMPO DA PANDEMIA
Destaques Internacionais

Destaques Nacionais

Destaques ULisboa

2019

Destaques Projeto
rastreio SARS-COV-2
na ULisboa

31 dez
Primeiros casos em Wuhan, China.

2020
11 jan
Primeira morte provocada pelo COVID-19 na China.

12 jan
China torna pública a sequência genética do COVID-19.

13 jan
Primeiro caso fora da China, na Tailândia.
OMS publica o primeiro protocolo para teste por PCR para
diagnóstico do novo coronavírus.

21 jan
Primeiro caso nas Américas, nos EUA

24 jan
Primeiros casos na Europa, em França.

30 jan
Vírus está em 18 países. OMS declara novo surto por coronavírus uma Emergência de Saúde Pública de Interesse
Internacional.

11 fev
OMS batiza doença causada pelo novo coronavírus de
COVID-19.

14 fev
Primeiro caso em África.

2020
15 fev
Primeira morte em França: um viajante chinês.

23 fev
Primeiro português infetado no navio de cruzeiro Diamond
Princess, Japão.

2 mar
Primeiro caso de COVID-19 em Portugal, no Porto.
Despacho governamental coloca funcionários públicos em
teletrabalho.

4 mar
Itália fecha escolas e universidades.

9 mar
ULisboa suspende as atividades letivas presenciais e adota
ensino à distância.

11 mar
OMS declara estado de pandemia.
MUHNAC encerra ao público.
25 infetados em Portugal.

12 mar
Governo português declara o mais alto nível de alerta.

13 mar
Europa torna-se o epicentro da pandemia.

14 mar
Campanha da ULisboa e universidades chinesas para
compra de ventiladores e equipamento de proteção.

15 mar
Primeira morte nos Açores.

2020
16 mar
Escolas encerradas em Portugal.
ULisboa define a comunicação digital para a circulação de
toda a informação.

16 mar
Primeira morte em Portugal por infeção COVID-19.

17 mar
Primeiro caso de COVID-19 na Madeira.

18 mar
Declarado Estado de Emergência em Portugal com
limitações à circulação e recolhimento domiciliário.
ULisboa e Sport Lisboa e Benfica colaboram na compra de
ventiladores na China para hospitais portugueses.

20 mar
Encerramento do Estádio Universitário (EUL) e início da
montagem do primeiro Hospital de Campanha.

23 mar
Jardim Botânico de Lisboa e Jardim Botânico Tropical
encerram.
10.000 mortes na Europa.

30 mar
Linha de Apoio Psicológico em Crise para a comunidade
ULisboa na Faculdade de Psicologia.

1 abr
Campanha de angariação da ULisboa para doação de
camas para Hospital de Campanha permite equipar duas
unidades.

2 abr
Doações de materiais hospitalares equipam todas as unidades do hospital de campanha no EUL.

2020
4 abr
1 milhão de casos de COVID-19 são confirmados em todo
o mundo.
Entidade privada chinesa oferece 80.000 máscaras à
ULIsboa.

6 abr
MUHNAC oferece álcool do seu stock de conservação de
coleções líquidas à Faculdade de Farmácia para produção
de álcool gel.

30 abr
Aprovado Plano de Desconfinamento com alívio de
algumas restrições a partir de maio.

1 mai
Superada marca de 1000 mortes por COVID-19 em
Portugal.

3 mai
Portugal transita do Estado de Emergência para o Estado
de Calamidade e aliviam-se algumas restrições.

5 mai
Reabertura dos Jardins Botânicos.

18 mai
Reabertura do MUHNAC.

12 mai
Projeto rastreio SARS-COV-2 na ULisboa - Aberto 1º local
de colheita no Centro Médico da Cidade Universitária.

13 mai
Primeiros 100 testes diagnóstico e 100 testes serológicos
realizados.

27 mai
Primeiros 1000 testes diagnóstico e 100 testes serológicos
realizados.

29 mai
Reabertura de serviços e instalações na ULisboa.

2020
1 jun
Portugal transita para Estado de Alerta, mantendo a Área
Metropolitana de Lisboa com em Estado de Contingência.
Teletrabalho deixa de ser obrigatório.

10 jun
Realizados 2606 testes serológicos.

27 ago
Portugal continental passa a Estado de Contingência com o
regresso ao trabalho presencial e às aulas.

11 set
OMS valida uso de testes de diagnóstico rápido baseado
em antígenos para o vírus SARS-CoV-2.

29 set
Primeiro caso positivo na ULisboa.

9 out
Abertos locais de colheita no Instituto Superior Técnico.
ULisboa dispõe de 5 locais de teste.

14 out
Evolução da pandemia leva a novo Estado de Calamidade
e uma série de restrições.

15 out
10 casos positivos na ULisboa.

27 out
Obrigatório uso de máscara em espaços públicos em
Portugal.

30 out
100 casos positivos na ULisboa.

31 out
Confinamento parcial em 121 concelhos.

2020
3 nov
Aberto local de colheita e testagem na Faculdade de Motricidade Humana.

09 nov
Aberto local de colheita no Campus da Ajuda.
Recolher obrigatório entre as 23h00 e as 05h00 nos
municípios mais afetados.

13 nov
Criado local de colheita e testagem na Faculdade de Belas
Artes.

21 nov
Portugal declara novo Estado de Emergência.
Obrigatório o uso de máscara nos locais de trabalho.

23 nov
Encerramento do Complexo de Piscinas do Estado Universitário de Lisboa (EUL).

24 nov
10.000 testes diagnóstico realizados.

26 nov
200 casos positivos na ULisboa.

28 nov
MUNNAC e Jardins Botânicos limitam horários.

2 dez
Portugal adquire mais de 22 milhões de doses de vacinas
contra a COVID-19.

7 dez
Portugal regista mais de 5000 mortes por COVID-19.

2020
8 dez
Primeira pessoa no mundo é vacinada para a COVID-19 em
Inglaterra.

09 dez
Renovado o Estado de Emergência.

14 dez
Novo local de colheita e testagem no Instituto Superior de
Economia e Gestão.

21 dez
EMA aprova a utilização da vacina Pfizer/BioNTech.

27 dez
Inicia-se a vacinação em Portugal com a vacina Pfizer/BioNTech. António Sarmento, diretor de infeciologia do Hospital
de São João no Porto é a primeira pessoa vacinada.

2021
6 jan
EMA aprova utilização da vacina Moderna.

13 jan
Renovado o Estado de Emergência. O país volta ao recolhimento domiciliário à exceção das escolas.

14 jan
300 casos positivos na ULisboa.

15 jan
MUHNAC encerra novamente.

18 jan
Portugal é o país do mundo com maior número de novos
casos por milhão de habitantes.

2021
19 jan
Jardim Botânico de Lisboa e Jardim Botânico Tropical
voltam a encerrar.

21 jan
20.000 testes diagnóstico realizados.
Escolas voltam a encerrar.

23 jan
Hospital de Campanha do EUL recebe primeiro doente
COVID.

27 jan
400 casos positivos.

28 jan
Número máximo de mortes/dia (303) e de infetados/dia
(16.432) em Portugal.

29 jan
EMA aprova a utilização da vacina da farmacêutica
AstraZeneca.

23 fev
250 mil portugueses já receberam duas doses da vacina 3% da população está vacinada.

25 fev
Picadeiro do Colégio dos Nobres no MUHNAC acolhe
centro de vacinação COVID-19.

11 mar
EMA aprova vacina Janssen da COVID-19 produzida pela
farmacêutica Johnson&Johnson.

12 mar
Encerramento do Hospital de Campanha no EUL, que permitiu uma poupança de mil dias de internamento ao SNS.

2021
16 mar
Reabrem os Jardins Botânicos.

23 mar
Renovado Estado de Emergência.

1 abr
Criados mais 6 locais de testagem no Instituto Superior
Técnico para testes.

5 abr
Portugal avança para a segunda fase de desconfinamento.

6 abr
MUHNAC reabre ao público.

12 abr
Criado o local de colheita para testes rápidos na Faculdade
de Medicina.

19 abr
12 locais novos locais de colheita para testes rápidos e
ULisboa dispõe de um total de 28 locais de teste.
Dá-se início à terceira fase de desconfinamento.

27 abr
30.000 testes diagnóstico na ULisboa.

30 abr
Termina o estado de emergência, que foi declarado 15
vezes, durou 173 dias consecutivos e teve 11 renovações.

1 mai
Portugal entra em estado de calamidade e dá início à
última fase de desconfinamento. Serviços e comércio
voltam quase à normalidade.

2021
17 mai
Índices de transmissibilidade do vírus voltam a subir.

19 mai
40.000 testes diagnóstico na ULisboa.

31 mai
4.000 horas de serviços de recolha de amostras biológicas.

2 jun
Mais de 2 milhões de portugueses têm a vacinação
completa.

9 jun
Parlamento Europeu aprova adoção do certificado digital
COVID-19.

1 jul
Nova restrição e limitação de circulação na via pública à
noite em alguns Concelhos.

16 jul
Início de emissão de certificados digitais de vacinação
contra a COVID-19.

21 jul
52.792 testes COVID-19 realizados na ULisboa.

27 jul
Portugal em Estado de Calamidade.
Mais de 50% da população em Portugal tem a vacinação
completa.

29 jul
Dá-se início a um novo regime de desconfinamento para
todo o país.

2021
10 ago
DGS recomenda a vacinação universal das crianças entre
os 12 e os 15 anos.

22 ago
72% da população está completamente vacinada.

23 ago
FDA concede aprovação total à vacina Pfizer/BioNTech.

25 ago
Portugal é o país do mundo com maior percentagem de
população vacinada com 72,84% dos cidadãos completamente vacinados e 9,21% com apenas uma dose.

6 set
Desde o início da pandemia Portugal regista 1.047.710
casos confirmados, 17.810 óbitos e é o país do mundo
com maior percentagem da população completamente
vacinada com 77,25%.

