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Despacho n.º 48/PRES/2020 

Funcionamento do ensino até ao final do primeiro semestre letivo 2020/2021 
 
 
Considerando: 

• A publicação do Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020 de 17 de dezembro, que 
renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública, para o período compreendido entre 24/12/2020 e 
7/1/2021; 

• A publicação do Decreto-lei n.º 99/2020 de 22 de novembro, que altera as medidas 
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. 

• O comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), com as 
“Recomendação do MCTES às Instituições Científicas e de Ensino Superior para a preparação 
do Ano Letivo 2020/2021”, de 4/8/2020. 

Ouvido o Conselho de Gestão, os Presidentes dos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico, 
Presidentes de Departamento e Coordenadores de Curso, relativamente às atividades letivas a 
vigorar a partir de 4/1/2021, e até ao final do período letivo, determina-se que: 

i) Os primeiros anos dos cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e 
mestrados, irão funcionar em regime presencial ou misto rotativo, de acordo com as 
regras estipuladas no Despacho n.º 34/PRES/2020 de 1/10; 

ii) O segundo e terceiro ano dos cursos de licenciatura em Gestão dos Transportes e 
Logística e Gestão Portuária, irão igualmente funcionar em regime presencial ou misto 
rotativo; 

iii) O segundo ano dos cursos técnicos superiores profissionais, bem como o segundo e o 
terceiro ano dos restantes cursos de licenciatura, irão manter o regime atual de 
funcionamento de aulas teóricas e teórico-práticas na modalidade de ensino à distância, 
apoiado por tecnologias digitais; 

iv) Até ao final do semestre letivo, deverá manter-se a lecionação em regime presencial das 
aulas práticas laboratoriais e de simulação, de acordo com o estabelecido nos horários 
das turmas, para garantir a sua realização durante o período letivo previsto no calendário 
escolar. 

Considerando os pontos anteriormente indicados, os horários das turmas que necessitem de 
alteração, deverão ser aprovados pelo Conselho Pedagógico, sob proposta das Comissões 
Coordenadoras de Curso. 

Mantém-se em vigor a orientação já anteriormente expressa no Despacho n.º 34/PRES/2020 de 
1/10, em que “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”.  

Agradece-se à comunidade académica, a disponibilidade e o esforço adicional exigido em resultado 
destas medidas excecionais, que só será possível ultrapassar com a melhor colaboração de todos. 

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

As regras de funcionamento até ao final do semestre letivo 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. 
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O presente Despacho entra em vigor no dia 4/1/2021, e produz efeitos até 5/2/2021, 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 dezoito dias do mês de 
dezembro do ano dois mil e vinte. 

 
 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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