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Despacho n.º 14/PRES/2021 

 
 Linhas orientadoras para o funcionamento do segundo semestre letivo 

 
Considerando: 

• A atual situação epidemiológica no país, provocada pela doença COVID-19;  

• O comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), com a 
“Recomendação às instituições científicas e de ensino superior no contexto das medidas 
extraordinárias do estado de emergência”, de 21 de janeiro de 2021; 

• A publicação do Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021 de 25 de março, que 
renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública; 

• O documento “Plano de Desconfinamento: Datas e Regras e Gerais” aprovado pelo Governo e 
publicado em Plano de Desconfinamento - Informação Oficial - EstamosON 
(covid19estamoson.gov.pt); 

• A necessidade de manter as medidas de prevenção e controlo de transmissão da COVID-19.  

 

Ouvido o Conselho de Gestão, os presidentes dos órgãos e coordenadores dos cursos, relativamente 
às medidas excecionais a vigorar a partir de 29 de março, determina-se a manutenção das regras de 
funcionamento do segundo semestre letivo, estipuladas no despacho n.º 12/PRES/2021 de 5 de 
março, até ao próximo dia 16 de abril.  

Apela-se à responsabilidade de toda a comunidade académica neste período complexo em que 
vivemos, designadamente o dever de confinamento e o cumprimento das regras sanitárias.  

Eventuais dúvidas, pedidos de esclarecimento ou informações sobre o tema “Covid-19”, deverão ser 
enviadas para o email apoiocovid19@enautica.pt, conforme estipulado no Plano de Contingência da 
ENIDH. 

As regras de funcionamento acima indicadas, poderão ser ajustadas a qualquer momento, em função 
da evolução da situação atual provocada pela doença COVID-19 e das orientações que o Governo vier 
a aprovar para o Ensino Superior. 

O presente Despacho entra em vigor no dia 29/3/2021, e produz efeitos até dia 16/4/2021, devendo 
assegurar-se a sua mais ampla publicitação, designadamente por notificação para o endereço 
eletrónico institucional de docentes, não docentes e estudantes, bem como a sua divulgação no sítio 
institucional da ENIDH. 

Paço de Arcos, Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, ENIDH, aos vinte e seis dias do mês de 
março do ano dois mil e vinte e um. 

 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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