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Despacho n.º 9/PRES/2021 
 

Medidas excecionais de funcionamento dos Serviços da ENIDH 
 
 

Considerando: 
 

1. A atual situação epidemiológica no país, provocada pelo aumento do número 
de novos casos de contágio da doença COVID-19;  

2. 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;  

3. A publicação do Decreto-lei n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro que altera a 
regulamentação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República;  

4. A necessidade de reforço pela ENIDH de medidas na prevenção e controlo da 
transmissão da COVID-19.     

 
Determino as seguintes medidas excecionais que vigorarão até ao próximo dia 5 de 
fevereiro, podendo ser prorrogadas de acordo com as resoluções que venham a ser 
adotadas pelo Governo: 
 

a) A aplicação do regime de teletrabalho é obrigatória para todos os 
funcionários não docentes da ENIDH, sempre que as funções possam ser 
realizadas fora do local de trabalho, e através do recurso a tecnologias de 
informação e de comunicação; 

b) A Administradora em articulação com os responsáveis dos serviços, devem 
assegurar sempre que seja necessário, a deslocação à ENIDH dos 
funcionários que coordenam, para tratar de assuntos inadiáveis, 
nomeadamente o tratamento e digitalização de documentação urgente; 

c) O SAS assegura, garantindo as condições de segurança e saúde, o 
funcionamento do refeitório e o apoio à Residência de Estudantes; 

d) O acesso à Biblioteca é assegurado, por marcação prévia, através do email 
biblioteca@enautica.pt, garantindo as condições de segurança e saúde; 

e) Fica suspenso o atendimento presencial, podendo ser assegurada, a título 
excecional, a marcação prévia por email dirigido aos respetivos serviços, de 
estudantes, docentes e não docentes no Serviço Académico, Serviço 
Financeiro, Serviço de Aprovisionamento e Património, Serviço de Relações 
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Publicas e Observatório Profissional, Serviço de Recursos Humanos e Serviço 
de Informática; 

f) O Secretariado de apoio ao Presidente e o Secretariado de apoio aos órgãos, 
devem assegurar presencialmente, e de forma desfasada, o funcionamento 
destes serviços; 

g) A receção (portaria) da Escola deve manter, em alternância semanal, um 
funcionário ao serviço, no período das 8h às 20h.  

 
 

 

O presente Despacho entra em vigor no dia 25 de janeiro, devendo-se assegurar a 
sua mais ampla publicitação, designadamente por notificação para o endereço 
eletrónico institucional dos 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 23 dias do 
mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um. 
 
                                                                                
 
                                                                                          O Presidente da ENIDH 
 
                        
 
 
                                                                                    Prof. Doutor Luís Filipe Baptista 
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