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Informação COVID19 – IPBeja 24/10/2020 
 

 

Considerando: 
- a atual situação da evolução da pandemia em Portugal;  

- estar o concelho de Beja identificado com um elevado nível de risco de contágio; 

- termos atualmente no IPBeja 13 casos Covid19, positivos,  
 
a Presidência e as Direções das Escolas entendem oportuno e adequado alterar as 
atividades letivas, durante as duas próximas semanas (26 OUT a 06 NOV), para 
ensino a distância apoiado por tecnologias digitais, essencialmente, como medida de 
prevenção. 
 

Esta decisão não impede que algumas aulas de ensino clínico, de laboratório, de 
campo, de ginásio, entre outras, caso sejam consideradas pelo responsável da UC de 
realização presencial imprescindível, eventualmente já agendadas e programadas, 
se possam realizar. 
 

O período de duas semanas agora definido poderá vir a ser renovado, conforme a 
evolução epidemiológica, por forma a controlar o surto identificado e tendo sempre 
presente o objetivo da garantia da segurança e da saúde de toda a comunidade 
académica. 
 

O acompanhamento, o apoio social e as ações junto dos estudantes infetados e dos 
estudantes em isolamento profilático são realizados pelos Serviços de Ação Social 
do IPBeja, em estreita ligação com as autoridades de saúde, salvaguardando o 
cumprimento das regras previstas no plano de contingência do IPBeja e nos 
protocolos da DGS. 
 

http://www.ipbeja.pt


Neste prazo, o atendimento nos Serviços do IPBeja far-se-á, preferencialmente, por 
email e/ou telefone.  

Os atendimentos presenciais imprescindíveis deverão ter marcação prévia. 
 

Eventuais dúvidas, pedidos de esclarecimento, informações ou contributos em 
relação ao tema "Covid19" deverão ser encaminhados para o email: covid@ipbeja.pt 
 
Sublinha-se e agradece-se aos alunos, docentes e funcionários, a disponibilidade e o 
esforço adicional exigido em resultado desta alteração imprevista e repentina, só 
possível de ultrapassar com a colaboração de todos. 

 
 

A Presidência do IPBeja 
A Direção da Escola Superior Agrária 

A Direção da Escola Superior de Educação 

A Direção da Escola Superior de Saúde 
A Direção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Para mais informações:  
SPMC – Serviço de Planeamento, Marketing e Comunicação, IPBeja | 284 315 015 (ext. 02025) |  

926 611 944 | srv.spmc@ipbeja.pt 
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