COMUNICADO PRES. 04/2020

Tal como indicado no comunicado PRES. 02/2020, de 13 de março, as medidas internas
anunciadas foram reavaliadas, a 9 de abril de 2020, considerando quer a evolução da situação
pandémica COVID‐19 em Portugal, quer as indicações da tutela e das autoridades de saúde
competentes.
Assim sendo, depois de analisadas as implicações decorrentes da prorrogação do estado de
emergência e das medidas de confinamento e isolamento social, com as direções das Escolas e
com os órgãos científicos e pedagógicos do Politécnico, determinam‐se as seguintes
orientações:


À exceção das atividades de natureza prática ou laboratorial cujas competências e
conhecimentos a adquirir por parte dos estudantes sejam de todo impossíveis de
garantir recorrendo a metodologias de ensino‐aprendizagem à distância, toda a
atividade letiva continuará a realizar‐se em regime de ensino à distância até ao final do
presente ano letivo e de acordo com o calendário escolar do Politécnico de Portalegre
para 2019/20.



A necessidade de atividades presenciais referidas no ponto anterior, cujo levantamento
está a ser feito neste momento pelos órgãos científico‐pedagógicos de cada Escola,
permitirá perceber o número de horas e de alunos envolvidos e serão realizadas de
forma progressiva logo que as condições o permitam. Neste momento, pensamos que
aquelas aulas práticas e laboratoriais de natureza presencial possam ocorrer durante o
mês de julho, e/ou de setembro, Porém, estas datas podem eventualmente ser
antecipadas caso a situação sanitária do país o possibilite e se encontrem reunidas as
necessárias condições de segurança para o efeito.
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Os calendários de exames previstos para 2019/20 manter‐se‐ão. Ainda assim, serão
equacionadas épocas de exame normal e de recurso alternativas especificamente para
as UC em que não seja possível cumprir os programas nos prazos inicialmente
previstos.



Todos os estágios, projetos e formação em contexto de trabalho de CTeSP,
Licenciaturas e Mestrados, cuja natureza ou tipologia permita garantir a continuidade
do desenvolvimento dos trabalhos previstos, seja de forma presencial ou à distância
(teletrabalho ou outra), possam ser retomados, e que possam ser considerados os
trabalhos que comprovadamente continuaram a ser desenvolvidos durante este
período.



Calendário Escolar para 2020/21. A proposta de calendário escolar para o próximo ano
letivo está a ser pensada tendo em consideração as novas datas recentemente
anunciadas para a divulgação dos resultados do CNAES (1ª fase ‐ 28 de setembro; 2ª
fase ‐ 15 de outubro; e 3ª fase ‐ 30 de outubro) e a amplitude do ano escolar específico
de cada uma das Escolas. Assim, prevemos iniciar os cursos do 1º ano da ESS e os 2º, 3º
e 4º anos de todas as Escolas a 06 de outubro; e iniciar os cursos de 1º ano da ESECS,
ESAE e ESTG a 19 de outubro.

Sempre que se justifique, serão anunciadas medidas específicas, complementares às
apresentadas, e de acordo com as indicações das entidades competentes.
O Politécnico de Portalegre mantém ativo o seu plano de contingência, que será revisto
sempre que necessário. Neste momento estamos já a preparar as medidas de contingência
necessárias ao regresso progressivo da comunidade académica às Escolas e aos seus locais
normais de trabalho, logo que tal seja possível.
Este pensamento já voltado para o futuro, com uma família IPP ainda mais próxima e
comprometida, só é possível pela forma fantástica como temos respeitado as medidas
preconizadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente o isolamento social e a
contingência de mobilidade; mas também pela adaptabilidade e flexibilidade demonstradas
por toda a comunidade académica do nosso Politécnico, que de forma serena conseguiu,
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quase de um dia para o outro, fazer nascer e vivificar novas experiências e novas metodologias
de ensino à distância e de teletrabalho.
Obrigado a todos!

Portalegre, 17 de abril de 2020
O Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre
Albano Silva
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