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DESPACHO N. 39/PIPB/2020
PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DATA: 12/03/2020

No exercício de competência própria, sob proposta da Comissão responsável pela elaboração da proposta

de Plano de Contingência - Doença por Coronavírus (COVID-19), entretanto aprovado, e em tempo, e pela

forma legal estatutária devida, e considerando:

a) O teor e sentido do Despacho n.2 2836-A/2020, de 2 de março, tendo como base as orientações da

Direção Geral da Saúde;

b) O Plano de Contingência — Doença por Coronavírus fCOVID-19), do Instituto Politécnico de Beja,

homologado em 6 de março;

c) O disposto no Despacho n.2 31/PIPB/20, de 6 de março de 2020, o qual, para efeitos do presente,

se dá por pontual e integralmente reproduzido;

d) A evolução da propagação do vírus COVID-19 no território nacional e no estrangeiro;

e) A necessidade e obrigatoriedade legal do lPBeja contribuir para a prevenção e contenção do vírus

COVID19;

f) A devida e necessária articulação com as autoridades locais de saúde;

g) O teor e sentido do comunicado do CCISP de 10 de março de 2020, emitido a propósito do vírus

COVID-19, o qual, para efeitos do presente, se dá por integralmente reproduzido;

h) A salvaguarda da saúde pública e o respeito pelos direitos da comunidade académica,

E em face dos factos e informações conhecidas, das recomendações recebidas da Direção Geral de Saúde,

dos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, da necessidade de acautelar a saúde

pública, da ponderação de riscos e perigos e da intervenção mínima indispensável, da ponderação do

interesse e ordem pública e das liberdades individuais, decido e torno publico, na qualidade de

representante legal do Instituto, e no âmbito dos poderes que me estão legalmente confiados, o seguinte:

A. Da Atividade Letiva

A realização de aprendizagem em contexto clínico, está suspensa até indicação em contrário;
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ii. A realização dos restantes estágios mantém-se até instrução contrária, salvo análise casuística

de situações excecionais que decorram de atividades em contexto de risco particular,

referenciados pelo Diretor da Escola respetiva e aprovados superiormente pelo Presidente;

iii. No que respeita à restante atividade letiva, que se mantém, as aulas teóricas, práticas,

laboratoriais ou de natureza similar ou análoga devem privilegiar, sempre que possível,

abordagens pedagógicas alternativas à presença em sala, como trabalhos, tutorias na

modalidade de e-learning, vídeo conferência, entre outras, sob coordenação interna das

Direções das Unidades Orgânicas em articulação com as de Direções de Departamento e

Coordenações de Curso e os responsáveis das Unidades Curriculares;

iv. Todas as alterações e adaptações de carácter técnico-científico e pedagógico realizadas no

âmbito do presente despacho carecem do envolvimento dos respetivos órgãos, para garantia

de que estas são compatíveis com o cumprimento dos princípios e normativos que regulam

esse domínio.

8) Dos termos e modos de realização e participação em atos integrados na atividade do lPBeja

Face ao contexto de excecionalidade, todas as reuniões que obriguem à deslocação de

membros externos ao lPBeja, designadamente procedimentos concursais para recrutamento

do pessoal não docente, concursos documentais para recrutamento do pessoal docente de

carreira, reuniões a realizar no âmbito dos processos de atribuição de título de especialista,

reuniões de órgãos de gestão e outros similares, e outras atividades de natureza análoga ou

equiparável, só devem realizar-se após autorização expressa e se forem consideradas

imprescindíveis e inadiáveis. Em alternativa, deve privilegiar-se, nesta fase, a realização de

reuniões não presenciais, utilizando para o efeito a vídeo conferência ou outros meios

eletrónicos equivalentes;

ii. Internamente, aconselha-se igualmente que se privilegie, neste período, e até indicação

contrária, a realização de reuniões, consultas e conferências conjuntas de trabalho não

presenciais, com recurso a instrumentos e suportes alternativos de comunicação igualmente

adequados e eficazes.

C) Do funcionamento dos Serviços com atendimento ao público e presencial a toda a comunidade

É suspenso, até instrução contrária, o atendimento presencial de estudantes, docentes, não

docentes e população em geral em todos os serviços sediados no Edifício dos Serviços Comuns

II, que manterão, em pleno, a sua atividade, mas não estarão acessíveis ao público em geral

durante o período de funcionamento;
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ii. É suspenso, até instrução contrária, o atendimento presencial de estudantes, docentes, não

docentes e demais utilizadores beneficiários dos STI, mantendo-se a assistência remota;

iii. Todas as interações deverão ser realizadas com os Serviços via email, telefone ou plataformas

existentes para o efeito;

iv. Nos casos em que tal se demonstre absolutamente necessário, indispensável e inadiável,

poderá ser agendado atendimento presencial, em dia útil, e no período entre as 14 e as 16

horas, desde que previamente solicitado pelos interessados pelos meios referidos na alínea

anterior, e autorizado superiormente pelos responsáveis pelos Serviços respetivos;

v. Até instrução contrária só serão aceites pagamentos por referência multibanco, vale postal ou

transferência bancária.

D) Do funcionamento dos Serviços Comuns 1

Os Serviços Comuns 1 estarão abertos nos dias úteis entre as 9 e as 18 horas e estarão encerrados

aos sábados, domingos e feriados;

ii. Até instrução contrária, na Biblioteca, privilegia-se o atendimento e acesso ao acervo documental

online; o acesso às instalações far-se-á exclusivamente para levantamento e entrega do acervo

documental, em dias úteis, entre as 14 e as 16 horas, exclusivamente com recurso ao serviço de

auto atendimento; todos os pedidos específicos ou de referência deverão ser solicitados

exclusivamente por e-mail;

iii. A Reprografia estará encerrada ao público, devendo todas as interações, pedidos e aquisições

realizar-se via email, telefone ou plataformas existentes para o efeito, com levantamento

condicionado e ordenado, nos dias úteis, entre as 14 e as 16 horas;

iv. De forma a evitar uma utilização intensiva da sala de refeições será privilegiado, até instrução

contrária, o serviço de refeições sociais para estudantes em regime de take away, reservando-se o

acesso ao snack-bar a estudantes, docentes e não docentes, com proibição de acesso aos demais

utilizadores;

v. A partir de dia 13, sexta-feira, e até novas indicações, o refeitório apenas irá funcionar durante o

período do almoço e com serviço takeaway;

vi. A partir da mesma data, todos os estudantes interessados devem adquirir a senha

atempadamente, uma vez que a máquina de venda de senhas não irá vender senhas no próprio

dia! taxa;

vii. A refeição completa (sopa, pão, prato escolhido e fruta) deve ser ‘evantada entre as 12h e as 14h

na entrada do refeitório, com apresentação do cartão de estudante e da senha de refeição;
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viii. O serviço Takeaway apenas será disponibilizado aos estudantes do lPBeja; para os trabalhadores

(docentes e não docentes) que adquiram senha de refeição na máquina de venda de senhas é-lhes

permitido fazer a refeição no espaço do snack-bar;

ix. Não serão servidos jantares no refeitório ou snack-bar dos Serviços Comuns 1, mantendo-se o

serviço de jantar, sob a modalidade de takeaway, aos estudantes beneficiários de senhas sociais,

em termos e condições a definir;

x. Para qualquer esclarecimento sobre o funcionamento do refeitório qualquer utilizador poderá

contactar o e-malI- margarida.leao@ipbeja.pt.

E) Das Residências

O acesso às residências está exclusivamente reservado a colaboradores autorizados do lPBeja e

aos residentes aí alojados;

ii. Estão proibidas todas e quaisquer visitas de terceiros não residentes a estudantes alojados e a

utilização partilhada de espaços conjuntos para realização de atividades de convívio ou de

trabalho, devendo cada estudante permanecer no seu quarto, evitando o uso de espaços

comuns e limitando-o ao estritamente necessário, indispensável e inadiável;

iii. Está vedado o acesso a salas de estudo comuns e a espaços de convívio comum e a

permanência nas copas fora dos horários inscritos nos regulamentos aplicáveis;

iv. Os estudantes representantes e responsáveis por cada residência têm a autoridade que lhes for

reconhecida pelos dirigentes competentes e deverão zelar pelo cumprimento dos

regulamentos das residências e informar sobre quaisquer factos ou circunstâncias relevantes

para a prevenção e reação a casos de risco para a saúde pública desses espaços;

v. Os estudantes alojados nas residências deverão colaborar com a implementação do Plano de

Contingência em vigor, aconselhando-se que informem e reportem todas as situações que

possam interferir com a saúde, segurança e/ou bem-estar própria e dos demais residentes.

F) Outras Indicações/Decisões

Os bares localizados nas Escolas Superiores funcionarão, até instrução contrária, sem restrições

de horário e serviço prestado;

ii. O lPBeja assegurará os direitos dos estudantes e dos trabalhadores, tomando as medidas

necessárias para os garantir, quer sejam as relacionadas com os calendários escolares e/ou de

exames;

iii. Todas as dúvidas e situações omissas no presente despacho deverão ser submetidas a

apreciação e decisão do Presidente.
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Tendo em consideração que a evolução da situação é extremamente dinâmica e com um nível de

imprevisibilidade acentuado, o presente despacho será objeto de atualizações em função do conhecimento

sobre a mesma, da alteração superveniente de circunstâncias, das orientações oficiais e da avaliação que,

em cada momento, for feita da adequação das medidas agora adotadas à finalidade de prevenção e

controlo do COVID-19.

O presente despacho entra em vigor a 13 de março de 2020.

Jõao M tim de Portul e Vascoícelos Fernandes

residente do Instituto Plitécnico de Beja

MODO7-P502 Página 5 de 5


