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DESPACHO N. 38/PIPB/2020

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

DATA: 09/03/2020

Perspetivando a contenção da transmissão do coronavírus e o normal funcionamento das
atividades, o lPBeja recomenda, em sintonia com o previsto no Plano de Contingência do Instituto
e as recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais, a adoção das seguintes
medidas relativamente à mobilidades Erasmus÷ de estudantes, docentes e não docentes:
Suspensão das mobilidades para e de países com transmissão comunitária ativa do COVID-19, nos
termos identificados pela Direção Geral de Saúde;
Adiamento da participação em missões de aprendizagem, ensino e formação no estrangeiro por
parte dos estudantes, docentes e não docentes, tanto enviados (out) como recebidos (in), a partir
de 10 de março e até indicação contrária;
Reagendamento das mobilidades previstas, tanto enviadas como recebidas, para data posterior a
combinar a pelos próprios com a instituição de acolhimento;
Nas deslocações em serviço previamente autorizadas ao Despacho n. 31/PIPB/2020, os funcionários
docentes e não docentes que, no âmbito de viagens de serviço ao estrangeiro mantenham a
intenção de as realizar, fá-lo-ão por sua exclusiva conta e risco, devendo informar por escrito a
Presidência/Diretor da Unidade Orgânica e identificar o período de ausência e o país de destino.
Neste caso, deverão ser respeitadas as orientações do Plano de Contingência do IPBeja
relativamente ao período de quarentena após o regresso;
Os estudantes, docentes e não docentes que já se encontram em mobilidade Erasmus poderão,
tendo em conta as orientações da instituição de acolhimento e a sua própria avaliação do rísco,
suspender essa mobilidade. No regresso, deverão respeitar as medidas de contenção social,
incluindo período de quarentena, recomendadas pelas autoridades de saúde para os países de onde
regressam. O lPBeja procurará, dentro do quadro legal e regulamentar existente, adotar as medidas
excecionais que possam minorar os inconvenientes académicos e económicos eventualmente
decorrentes dessa suspensão.
Relativamente aos estudantes, docentes e não docentes do lPBeja em mobilidade Erasmus,
consideram-se as seguintes situações:
Aos estudantes que se encontrem em mobilidade ao abrigo de uma bolsa para estudos (SMS) e que

já tenham executado um período de mobilidade mínimo de 90 dias na instituição de acolhimento,
será garantido o pagamento da bolsa correspondente ao período de mobilidade já executado;
Aos estudantes que se encontrem em mobilidade ao abrigo de uma bolsa para estágio (SMP) e que
já tenham executado um período de mobilidade mínimo de 60 dias na instituição de acolhimento,
será garantido o pagamento da bolsa correspondente ao período de mobilidade já executado;
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Para as demais situações, nomeadamente mobilidades ainda não iniciadas ou mobilidades com
tempos inferiores aos mínimos previstos nos contratos, o lPBeja, ao abrigo das regras do Programa
Erasmus não pode garantir a atribuição das respetivas bolsas.
Caso os estudantes, docentes e não docentes tenham incorrido em despesas com a mobilidade que
não estejam cobertas pela bolsa, o lPBeja procurará acionar a “cláusula de força maior”, presente
nos contratos Erasmus, no sentido de garantir a compensação para as despesas entretanto
assumidas. Neste âmbito deverá ser tida em conta a informação disponibilizada pela Agência
Nacional Erasmus: https://www.erasm usmais.pt/post/coronav%C3%ADrus-covid-19-e-o-
programa-erasmus
Para além destas informações específicas para mobilidades de estudantes, docentes e não docentes
ao abrigo do Programa de mobilidade Erasmus, deverão ser seguidas as recomendações e
orientações gerais estabelecidas pelas autoridades de saúde e pelo lPBeja relativamente à epidemia
CCVI D-19.

Instituto Politécnico de Beja, 9 de março de 2020

ãoPulodeAlmeida La Tndade

Presidente do lPBeja
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