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Despacho n.º 16/PRES/2021 

 Linhas orientadoras para o funcionamento do segundo semestre 
letivo 2020/2021 

 
Considerando: 
 

• As orientações para atividades letivas e não letivas nas Instituições Científicas e de Ensino 
Superior publicadas pela DGES e DGS em 19 de março; 

• A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, publicada em Diário da República a 13 
de março, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no 
âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, definindo que as atividades 
presenciais no ensino superior possam ser retomadas a partir de 19 de abril; 

• O Decreto da Presidência do Conselho de Ministros n.º 6A/2021, de 15 de abril, que 
regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República; 

• O comunicado do MCTES/DGES “Informação às instituições científicas e de ensino superior 
para a nova fase da estratégia de levantamento de medidas de confinamento” de 15 de abril 
de 2021; 

• As condições de funcionamento dos cursos acreditados pela A3ES;  

• O plano de contingência da ENIDH; 

• 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, determina-
se o retorno progressivo e diferenciado às atividades letivas em regime presencial ou misto 
rotativo, a partir de 19 abril, devendo estas ser organizadas de acordo com as seguintes linhas 
orientadoras: 

i) Os primeiros anos dos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) e 
licenciaturas, passam a funcionar em regime presencial ou misto rotativo, de acordo 
com as condições estipuladas no Despacho n.º 34/PRES/2020; 

ii) O segundo ano e o terceiro ano dos cursos de licenciatura, bem como o primeiro ano 
dos mestrados, irão manter o regime atual de funcionamento de aulas teóricas e 
teórico-práticas, através de ensino à distância (EaD), apoiado por tecnologias digitais, 
devendo ser salvaguardadas as condições de acreditação dos cursos pela A3ES; 

iii) As aulas práticas laboratoriais, de simulação e as unidades curriculares de educação 
física, irão funcionar em regime presencial, de acordo com o estabelecido nos horários 
das turmas, de modo a garantir a sua realização durante o período letivo previsto no 
calendário escolar; 

iv) As aulas práticas laboratoriais e de simulação que não foram lecionadas desde o início 
do semestre, devido ao período de confinamento, e caso estas sejam consideradas pelo 
responsável da UC de realização presencial imprescindível, deverão ser lecionadas, 
preferencialmente, até ao final de maio. Para o efeito, deverão ser elaborados horários 
específicos destinados a este efeito e aprovados pelos órgãos competentes; 

v) É permitida a utilização da piscina para a realização das atividades letivas presenciais 
estritamente necessárias, desde que sejam respeitadas as normas de segurança, 
prevenção e controlo da infeção por COVID-19 estipuladas pela DGS para a utilização 
destes espaços;  

vi) As aulas das unidades curriculares de Educação Física deverão ser realizadas, 
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preferencialmente, ao ar livre, e sempre que as condições atmosféricas o permitam, 
sem prejuízo da utilização da piscina e do pavilhão gimnodesportivo; 

vii) É permitido o acesso aos vestiários da piscina e do pavilhão gimnodesportivo para 
troca de equipamento. Os balneários destes espaços podem igualmente ser 
utilizados, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento físico 
recomendadas pela DGS. Será reforçada a limpeza e higienização da piscina e do 
pavilhão gimnodesportivo;  

viii) Deve ser assegurada a correta formação e informação aos estudantes sobre as 
medidas de segurança, prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, a adotar no 
âmbito dos estágios curriculares; 

ix) Nas aulas presenciais, deve ser registada a identificação dos estudantes, permitindo, 
posteriormente, o contacto ou notificação em caso suspeito, caso positivo ou surto de 
COVID-19; 

x) Tanto as aulas realizadas presencialmente como à distância, devem constar do 
horário. As horas de contacto da UC, devem ser as que constam da Ficha de Unidade 
Curricular (FUC); 

xi) Os horários das turmas devem ser cumpridos, independentemente de se tratar de 
aulas presenciais ou à distância; 

xii) A avaliação por testes e/ou exames será realizada presencialmente. As avaliações das 
componentes laboratoriais e de simulação, devem ser realizadas presencialmente. 
Casos excecionais deverão ser analisados e autorizados pelos órgãos competentes da 
ENIDH; 

xiii) Aos estudantes que estejam em confinamento obrigatório, de acordo com o artigo 3º 
do Decreto da Presidência do Conselho de Ministros n.º 6/2021, de 3 de abril, nas 
datas de realização das avaliações presenciais, deve ser garantido, em cada UC, o 
acesso a todas as épocas de avaliação a que têm direito. 

Para a continuação do bom funcionamento do ano letivo compete a todos os membros da 
comunidade académica, o cumprimento das regras definidas para cada um dos espaços e 
atividades a desenvolver no campus e na residência de estudantes da ENIDH. 

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. 

O presente despacho entra em vigor no dia 19 de abril de 2021, devendo-se assegurar a sua mais 
ampla publicitação, designadamente por notificação para o endereço eletrónico institucional de 
docentes, não docentes e estudantes, e divulgação no sítio institucional da ENIDH. 

Os casos omissos ou de dúvida serão resolvidos por despacho do Presidente da ENIDH. 

Caso o calendário previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, para a fase de 
desconfinamento do ensino superior seja modificado ou as medidas previstas sejam ajustadas a 
nível local, por despacho do Presidente da ENIDH, poderá ser alterada a data de entrada em vigor 
do retorno ao ensino presencial. 

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

 
O Presidente da ENIDH 

 
 

Luis Filipe Baptista 
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