
 Despacho n.º 15/PRES/2020  

Procedimentos regulamentares excecionais e transitórios para aplicação em matéria do ensino e 

aprendizagem na modalidade de ensino não presencial na ENIDH 

 

Considerando,  

 

• As medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus, 

estabelecidas pelo Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, no âmbito das quais foi 

determinada a “suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas com presença de 

estudantes em estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor 

social e solidário de educação pré-escolar, básica, secundária e superior”;  

• O Despacho n.º 12/PRES/2020, no âmbito do qual estão suspensas todas as atividades letivas 

presenciais na ENIDH desde o dia 16 de março;  

• A declaração do Estado de Emergência por via do Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020, de 18 de março, no âmbito da resposta à situação epidemiológica provocada pela 

doença COVID-19, a qual constitui uma medida de ratio apenas justificável em situações limite, 

como a de calamidade pública que, de momento, enfrentamos;  

• As disposições emanadas do Governo com vista a regulamentar e operacionalizar o Estado de 

Emergência decretado pelo Presidente da República;  

• O impacto de tais medidas de caráter excecional e temporário de resposta à situação 

epidemiológica provocada pela doença COVID-19 no funcionamento das Instituições de Ensino 

Superior e da ENIDH em particular, desde logo por se encontrar impedida de concretizar, pela 

via presencial, a sua missão de ensino e aprendizagem;  

• Que a ENIDH está consciente da sua responsabilidade no âmbito do esforço global de contenção 

e mitigação dos efeitos desta situação epidemiológica, na qual está em causa o bem supremo 

constituído pela saúde e pela vida dos portugueses;  

• Que, neste sentido, constitui dever da ENIDH procurar formas alternativas ao ensino presencial 

que permitam à respetiva comunidade académica continuar a ensinar e a aprender;  

• Que, no contexto das medidas excecionais e temporárias aprovadas pelo Governo Português, é 

privilegiado o recurso a tecnologias de informação e comunicação para garantir a continuidade 

do funcionamento das Instituições, designadamente o recurso ao teletrabalho e à 

videoconferência para a realização de um conjunto de atos e atividades, desde que existam 

condições técnicas para tal;  

• A salvaguarda da prossecução do percurso escolar dos estudantes da ENIDH. 

 

Determino, 

 

No exercício dos poderes que me são conferidos pela Lei e pelos Estatutos da Escola Superior Náutica 

Infante D. Henrique, e após consulta aos Conselhos Técnico-Científico (CTC), Pedagógico (CP) e de 

Certificação Marítima (CCM), e ainda ouvido o Conselho de Gestão, aprovar os seguintes 

Procedimentos Regulamentares Excecionais e Transitórios para aplicação no âmbito do funcionamento 

do ensino e aprendizagem na modalidade de ensino não presencial, enquanto durar a suspensão das 

atividades presenciais na ENIDH devido à doença COVID-19. 

 

A. Metodologias de ensino e aprendizagem   

1. Os ciclos de estudos são autorizados a funcionar em regime de ensino à distância, devendo os 

docentes responsáveis pelas Unidades Curriculares (UC) propor as necessárias alterações de 

funcionamento à Comissão Coordenadora de Curso, para continuarem a ser garantidas as 



necessárias competências académicas e de certificação marítima, nos cursos em que for 

aplicável. Estas alterações, deverão ser submetidas pelos coordenadores dos cursos à aprovação 

do CTC, CP ou CCM, no âmbito das suas competências. As alterações aprovadas devem ser 

comunicadas aos estudantes; 

2. Na utilização da plataforma Microsoft Teams para a realização de aulas não presenciais deverá 

cada UC em funcionamento estar identificada através do número da UC, nome da UC e curso 

em que é lecionada (numero_nome_curso). Caso subsistam dúvidas na aplicação desta 

metodologia, os docentes deverão solicitar esclarecimentos ao Serviço de Informática, através 

do email: informatica@enautica.pt; 

3. No período em que vigorar a suspensão das atividades letivas e formativas com a presença de 

estudantes no espaço físico da ENIDH, recomenda-se a utilização de elementos de avaliação à 

distância, nos casos em que for aplicável; 

4. O tempo de trabalho semanal exigido aos estudantes pelas aulas à distância é aquele que o 

docente considerar adequado para a lecionação dos conteúdos programáticos previstos, não 

podendo, no entanto, em cada semana, exceder o tempo fixado no respetivo horário escolar da 

unidade curricular. Excetua-se desta prática, a eventual necessidade de recuperar aulas não 

lecionadas, devendo esta possibilidade ter a concordância dos estudantes;  

5. As aulas à distância devem ocorrer por norma durante os períodos dedicados à lecionação 

expressamente definidos no horário escolar da respetiva unidade curricular;  

6. O docente mantém, nos termos legais e regulamentares em vigor, a obrigação de elaborar o 

sumário de cada aula, indicando a matéria lecionada do programa da unidade curricular, e 

devendo disponibilizá-lo no Portal Académico NETPA. Nos casos em que não seja possível 

lecionar as aulas, devido ao facto de serem práticas laboratoriais ou de simulador, os sumários 

não devem ser lançados no Portal Académico. Quando for possível lecionar as referidas aulas 

os sumários serão reabertos no Portal Académico NETPA para que possam ser lançados;  

7. As aulas à distância efetivamente lecionadas e devidamente sumariadas, são consideradas para 

efeitos do número total de aulas previstas, de acordo com o fixado no calendário escolar;  

8. As aulas à distância, devem ser complementadas, sempre que possível, com materiais de apoio, 

fundamentais para o esclarecimento de dúvidas, exercícios de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos, simulações e casos virtuais, entre outros processos adequados à especificidade de 

cada unidade curricular;  

9. Devem ser mantidos os horários dos professores para esclarecimento de dúvidas; 

10. O Coordenador de Curso, sem prejuízo do respetivo exercício através dos meios tecnológicos 

estabelecidos, mantém as competências estabelecidas, devendo promover, nos termos 

regulamentares vigentes e no quadro das presentes normas, em articulação com o CTC, CP e 

CCM, no âmbito das suas competências, a qualidade do ensino e a coordenação do 

funcionamento das atividades docentes do curso; 

11. Assim que for viabilizado pelo Governo o funcionamento das Escolas em regime presencial, o 

CTC, CP e CCM, no âmbito das suas competências, deverão desenvolver as medidas 

necessárias para retomar a lecionação de UC’s no espaço físico da ENIDH, nomeadamente as 

que necessitam da presença obrigatória dos estudantes (práticas laboratoriais ou de simulador), 

de modo a que estes possam adquirir as competências práticas específicas, nomeadamente as 

conducentes a certificação marítima; 

12. Os estágios realizados em contexto real de trabalho dos estudantes dos CTeSP, caso exista 

acordo do Coordenador do Curso, o estudante e a empresa de acolhimento, poderão ser 

realizados na modalidade de teletrabalho, desde que seja possível ao formando adquirir as 

necessárias competências profissionais;  

13. No caso da realização do estágio de estudantes dos CTeSP na modalidade de teletrabalho 

(estágio à distância), as horas são contabilizadas como trabalho de estágio em contexto real;  

14. Nos casos dos estágios em que não seja possível adotar a modalidade de teletrabalho, os 

coordenadores dos CTeSP em articulação com o CTC, deverão avaliar a possibilidade dos 

estudantes regressarem às empresas de acolhimento para prosseguir e concluir os seus estágios, 

assim que terminar o estado de emergência.  
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B. Avaliação  

1. Deve ser assegurado na medida do possível que a avaliação contínua se mantenha nos momentos 

planeados. A avaliação em época de exames deverá ser analisada em momento posterior, assim 

que forem levantadas as restrições impostas pelo Governo em função da evolução da doença 

COVID-19; 

15. Tendo em consideração as especificidades de cada UC, deve ser promovido, na medida do 

possível, a utilização da plataforma on-line Microsoft Teams para avaliação de conhecimentos 

nas diferentes épocas de avaliação contínua e de exames assim como em apresentações orais à 

distância, de modo a minimizar os prejuízos para os estudantes durante o seu percurso 

académico. Para o efeito, os docentes deverão consultar o documento de suporte sobre avaliação 

disponível no sítio da Escola em https://www.enautica.pt//filecont/ormularios-e-

uestionarios_eams-76896241.pdf. Caso subsistam dúvidas na sua implementação, os docentes 

deverão solicitar esclarecimentos ao Serviço de Informática; 

2. Sempre que possível, deverão ajustar-se os prazos de entrega de trabalhos ou a duração de 

provas;  

3. É possível proceder a alterações das metodologias de avaliação das UC. Estas alterações devem 

ser aprovadas pela Comissão Coordenadora de Curso, e posteriormente aprovadas pelo CP, no 

âmbito das suas competências.  

 

 

C. Calendário Escolar  

Em função do evoluir da situação de doença COVID-19, o CP poderá avaliar a possibilidade de 

introduzir alterações no calendário escolar de modo a garantir: 

 

i) A realização das aulas de presença obrigatória (práticas laboratoriais e de simulador) de 

modo a que os estudantes possam adquirir as indispensáveis competências, nomeadamente 

as conducentes a certificação marítima; 

ii) A realização das épocas de exames previstas. 

 

Deste modo, pretende-se minimizar o impacto da suspensão das aulas presenciais no percurso letivo dos 

estudantes da Escola. 

 

 

D. Funcionamento dos órgãos colegiais e realização de todas as provas públicas  

1. Considerando o disposto no artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e a Nota de 

Esclarecimento do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os órgãos 

colegiais da ENIDH deverão continuar a exercer a sua atividade através de videoconferência 

e/ou por outros meios eletrónicos, de modo a garantir a normalidade do funcionamento destes 

órgãos, dos concursos para a carreira docente e não docente e a realização de todas as provas 

públicas, nos casos em que for aplicável; 

2. No âmbito específico do funcionamento dos cursos de segundo ciclo, as Comissões 

Coordenadoras de Curso, em articulação direta com o Serviço Académico da ENIDH e através 

dos Presidentes dos Júris das provas públicas para a defesa de trabalhos finais de mestrado, 

deverão proceder à verificação dos mestrandos que estão interessados em prestar as suas provas 

através de meios à distância; 

3. O acordo entre o júri e o candidato deve ficar registado por escrito. A ENIDH assegurará as 

condições técnicas para a realização das provas nestas condições e da marcação das provas e do 

respetivo resultado, devendo ser publicitada a documentação relevante no sítio da Escola; 

4. A tramitação administrativa destas provas deverá ser garantida com o apoio direto do Serviço 

Académico da ENIDH; 

5. O apoio técnico ao nível informático será garantido pelo Serviço de Informática da ENIDH. 
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Em conformidade, determino que enquanto durar a suspensão das atividades letivas e não letivas e 

formativas com a presença de estudantes no espaço físico da ENIDH, estão suspensas as normas fixadas 

em regulamentos, procedimentos e diferentes despachos, que colidam com aquilo que, por esta via, se 

consagra. 

Os procedimentos regulamentares excecionais e transitórios acima indicados, poderão ser ajustadas em 

função da evolução da situação atual provocada pela doença COVID-19 e tendo em consideração as 

orientações que o Governo vier a aprovar para o setor do Ensino Superior. 

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

Consideram-se ratificados todos os atos praticados, no âmbito deste despacho, pelos docentes e 

estudantes desde o dia 16 de março de 2020.  

O presente Despacho entra em vigor imediatamente, 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. 

Tendo em consideração que o Governo não atualizou as medidas para o Ensino Superior em 9 de abril, 

mantém-se em vigor o Despacho n.º12/PRES/2020 até à publicação de novas orientações do Governo 

sobre esta matéria. 

 

 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, aos 9 de abril de 2020.  

 

 

 

 

O Presidente da ENIDH 

 

 

 

Luis Filipe Baptista 
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