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Comunicado de Imprensa 

 

Programa “Todos em Casa” 
 

O Instituto Politécnico de Beja e os seus Serviços de Ação Social manter-se-ão 
sempre ao lado dos seus estudantes, em especial, e agora, dos que se mantêm nas 
nossas residências. A sua proteção resume-se num conjunto de medidas que titulam 
o Programa “Todos em Casa”, oferecendo especial destaque à que apresentamos 
em primeiro lugar, dada a sua capital importância no momento e, também por isso, 
deu nome ao projecto. 

Assim: 
1. Colocámos, sob adesão voluntária, responsável e comunitária, todos os nossos 

estudantes alojados em residências do Instituto (200), em isolamento 
preventivo e cautelar, reduzindo as saídas exclusivamente às situações 
inadiáveis, imponderáveis, indispensáveis e estritamente necessárias; 

2.  Reservámos, em cada residência, espaços livres que serão ativados como 
espaços de isolamento, se necessário, protegendo os demais residentes de 
exposição a riscos; 

3.  Suspendemos a utilização de bicicletas cedidas pelo IPBeja aos residentes 
alojados; 

4. Organizámos escalas de distribuição individual e partilhada de tarefas de 
interesse comum que obriguem ao mínimo de exposição individual a riscos 
próprios e para terceiros; 

5. Mantivemos e reforçámos a nossa presença nas residências de estudantes: os 
nossos colaboradores continuam a prestar assistência presencial aos nossos 
residentes que deste modo nunca serão deixados sós ou entregues à sua sorte;  

6.  Indicámos grupos de responsáveis em cada residência que estão em 
permanente contacto com vários colaboradores do Instituto, o que permite uma 
deteção rápida de qualquer problema ou incidente e uma resposta imediata da 
Instituição a qualquer eventualidade, assim como a divulgação de informação 
útil, conselhos e sugestões que visam formar e preparar consciências e adequar 
comportamentos;  

7. Instituímos um sistema de entrega de compras em casa, que permitirá que os 
estudantes tenham acesso às suas compras sem necessidade de se deslocarem 
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a supermercados e/ou outros espaços de aglomerados de pessoas que os 
exponham a riscos maiores e desnecessários; 

8. Em antecipação, constituímos uma reserva de alimentos e bens de primeira 
necessidade que acautelarão as necessidades básicas com a alimentação e 
outros durante um período mínimo de um mês, anulando qualquer risco 
próprio de um cenário de proibição de saída das residências ou de escassez de 
recursos e bens alimentares e reduzindo ao mínimo a necessidade de saída para 
acesso a supermercados e outros serviços de maior risco e exposição coletiva e 
que anulam parte significativa das saídas dos estudantes, que a ser necessária 
será organizada em escala partilhada e de benefício comum, com transporte 
assegurado de compras pelo Instituto; 

9.  Mantivemos os serviços de refeições sociais gratuitas aos nossos estudantes 
mais carenciados; 

10. Garantimos o acesso a bens alimentares de primeira necessidade a preços 
reduzidos para os estudantes alojados que o próprio Instituto entregará nas 
Residências; 

11.  Em antecipação, e como medida dissuasora de acessos recorrentes, 
desnecessários e de risco elevado à rua, constituímos uma reserva adequada e 
responsável de medicamentos essenciais para a resposta ao cenário de 
pandemia, para benefício dos nossos estudantes alojados que permitirá acorrer 
imediatamente em caso de necessidade ou urgência, sem que tenham que sair 
das instalações das residências; 

12. Preparámos, em linha com o Plano de Contingência em vigor no Instituto, salas 
de isolamento para a eventualidade de ocorrência de algum caso suspeito, e 
dotámos as residências de todos os meios, equipamentos e bens que visem 
assegurar e reforçar a sua segurança, bem-estar e saúde;  

13. Disponibilizámos os nossos contactos pessoais para comunicarmos com todos 
os familiares dos residentes que desejem, para seu conforto, fazê-lo;  

14. Mantemos estreita colaboração e partilha de informação com os nossos 
parceiros institucionais que assegure uma fluidez de comunicação 
relativamente à situação dos nossos estudantes;  

15.  Asseguramos o transporte em veículo do IPBeja dos nossos estudantes 
deslocados dos países de origem e das regiões autónomas até aos aeroportos na 
eventualidade de desejarem regressar aos seus países e locais de origem; 

16. Instituímos um conjunto de regras no acesso, permanência e uso das 
residências que diminui riscos de contágio e elimina acessos a estranhos aos 
espaços onde temos os estudantes alojados;  

17. Instituímos procedimentos de segurança que permitem isolar, proteger e apoiar 
qualquer estudante alojado ao mínimo sinal de alarme ou de risco para a saúde 
e/ou integridade física dos nossos residentes;  

18. Estamos a preparar um conjunto de medidas que suavizem ou anulem o efeito 
económico extremo da Pandemia na situação financeira dos nossos estudantes 
para que possam prosseguir os seus estudos, atuando sobre os valores a pagar 
pelas residências e acautelando a questão do pagamento das propinas;  



19. Mantemos um acompanhamento permanente e uma monitorização ativa dos 
nossos estudantes deslocados fora do país acautelando que reúnem todas as 
condições necessárias ao seu bem-estar;  

20. Reforçámos os serviços de limpeza das nossas residências, assegurando as 
condições e especiais exigências de higiene e prevenção de riscos.  
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