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DESPACHO N 40/PIPB/2020

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DATA: 16/03/2020

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 disposto no Decreto-lei n. 10-A/2020, de 13 de março de 2020;

b) 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;

c) O Plano de Contingência — Doença por Coronavírus (COVID-19), do Instituto Politécnico de Beja,

homologado em 6 de março;

d) O disposto nos Despachos n.s 31/PIPB/20, de 6 de março de 2020 e 39/PIPB/20, de 12 de março, o

qual, para efeitos do presente, se dá por pontual e integralmente reproduzido;

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

f) A declaração de Pandemia mundial pela OMS;

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

COVID19;

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

i) 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;

j) 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,
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DESPACHO N2 40/PIPB/2020

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNiCO DE SEJA
DATA: 16/03/2020

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 disposto no Decreto-lei n. 10-A/2020, de 13 de março de 2020;

b) 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;

c) O Plano de Contingência — Doença por Coronavírus (COVID-19), do Instituto Politécnico de Beja,

homologado em 6 de março;

d) O disposto nos Despachos n.2s 31/PIPB/20, de 6 de março de 2020 e 39/PIPB/20, de 12 de março, o

qual, para efeitos do presente, se dá por pontual e integralmente reproduzido;

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

f) A declaração de Pandemia mundial pela OMS;

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

COVI D19;

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

i) 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;

j) 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,
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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

Em colaboração com os Diretores das Escolas superiores integradas, decido e torno público o seguinte:

Suspendem-se toda a atividade letiva presencial e não presencial até 30 de março;

ii. Até à data referida na alínea anterior será executado um programa de formação para docentes

que visa a utilização de ferramentas de ensino não presencial;

iii. No mesmo período compete aos docentes responsáveis pelas unidades curriculares que leciona,

em articulação com as coordenações de curso, as direções das Escolas e os demais órgãos legal

e estatutariamente competentes do Instituto, adaptar os respetivos guias de funcionamento,

assim como metodologias e modelos de avaliação;

iv. Suspendem-se todos os estágios/projetos que impliquem interação social até 9 de abril;

v. As Escolas Superiores praticarão um horário entre as 9 e as 15 horas, exclusivamente em dias

úteis, admitindo-se o acesso exclusivamente a colaboradores previamente autorizados;

vi. As estruturas integradas nos edifícios das escolas que prestem serviços à comunidade

(laboratórios e outros) praticarão horário idêntico ao referido no ponto anterior.

vii. Nas Escolas e estruturas nelas integradas é suspenso, até instrução contrária, o atendimento

presencial de estudantes, docentes, não docentes e população em geral;

viii. Todas as interações deverão ser realizadas com os secretariados das Direções respetivos, via

email, telefone ou plataformas existentes para o efeito;

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

ser agendado atendimento presencial, desde que previamente solicitado pelos interessados

pelos meios referidos na alínea anterior, e autorizado superiormente pelos diretores e/ou

subdiretores respetivos;

x. Os bares das escolas superiores serão encerrados.
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Em alteração parcial em tudo quanto se mostre incompatível com ele, e em complemento ao teor e sentido

do Despacho 39/PIPB/20, de 12 de março, decido e torno público, o seguinte:

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

Nos termos e condições definidas no Despacho 39/PIPB/20, de 12 de março, e nos casos em que

tal se demonstre absolutamente necessário, indispensável e inadiável, poderá ser agendado

previamente atendimento presencial, em dia útil.

C) Do funcionamento dos Serviços Comuns 1

Os Serviços Comuns 1 estarão abertos nos dias úteis entre as 9 e as 15 horas e estarão encerrados

aos sábados, domingos e feriados;

ii. Até instrução contrária, na Biblioteca, funcionará, em exclusivo, o atendimento e acesso ao acervo

documental online; todos os pedidos específicos ou de referência deverão ser solicitados

exclusivamente por e-malI;

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 realizado

fora das instalações do Instituto.

D) Das Residências

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

aos residentes aí alojados;

ii. Os estudantes que pretendam ausentar-se das residências de estudantes por períodos

superiores a um dia, sem pernoita no quarto, durante a vigência deste Despacho, deverão

informar os Serviços e os estudantes representantes da respetiva residência, e só poderão

regressar depois de retomadas as aulas presenciais;

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
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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, devendo:

a. Informar de imediato os responsáveis, colaboradores e/ou dirigentes do Instituto dessas

ocorrências;

b. Identificar os infratores dessas regras e reportar de imediato;

c. Em caso de entrada ou permanência não autorizada nas residências de pessoas, contactar

as autoridades para que sejam identificados os infratores, sem prejuízo da responsabilidade

penal, civil ou disciplinar que ao caso eventualmente couber.

E) Outras Indicações/Decisões

i. Em cada Serviço, o dirigente competente deverá projetar regimes especiais de

prestação de trabalho, devendo definir, entre outros, horários, organização de

atividades e serviços, e os regimes de teletrabalho adequados e necessários, a

aprovar pelo Presidente nos termos da legislação aplicável;

ii. De acordo e em respeito com o regime legal aplicável, os trabalhadores do Instituto

poderão ser colocados em diferentes postos de trabalho, acorrendo às suas

necessidades temporárias.

Todas as dúvidas e situações omissas no presente despacho deverão ser submetidas a apreciação e decisão

do Presidente.

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.

16 de março de 2020

/
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João m de Portugal e VIosernandes
P Beja
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