
Despacho n.º 21/PRES/2020 
Regras de funcionamento da ENIDH para o retorno gradual e 

progressivo às atividades presenciais (atualização) 

 

Tendo em consideração o evoluir da situação atual provocada pela doença COVID-19, estabelece-
se seguidamente uma atualização das orientações expressas no Despacho n.º 20/PRES/2020 de 15 
de maio, para vigorar na ENIDH a partir de 8 de junho. 

 

Instalações de apoio à atividade escolar 

• Biblioteca: irá abrir à comunidade académica, em horário a divulgar, sendo permitido 
apenas o acesso aos utentes que pretendam consultar documentação em formato digital, ou 
utilizar os computadores existentes à entrada. Será permitida a permanência de estudantes 
na zona de estudo com uma lotação máxima de 16 utilizadores; 

• É autorizada a abertura do serviço de cópias situado no rés-do-chão do Edifício Principal, 
em horário a definir pelo concessionário do espaço.  

 

Refeitório 

• O Refeitório da ENIDH não irá abrir até ao final do ano letivo; 
• No âmbito da colaboração institucional entre a ENIDH e a Câmara Municipal de Oeiras 

(CMO), irá ser disponibilizado pela CMO um número limitado de refeições, sem custos, 
para estudantes. Para o efeito, os estudantes deverão enviar de véspera um pedido de 
refeição através de email dirigido ao SAS; 

• A entrega diária das refeições será efetuada na Residência de Estudantes a partir das 13h, 
pelos funcionários do SAS. 

 

Residência de Estudantes  

• Irá continuar a ser permitido o regresso de estudantes residentes à Residência de Estudantes 
para: 

o Realizar testes de avaliação presencial para conclusão da avaliação contínua das 
unidades curriculares; 

o Frequentar atividades letivas presenciais; 
o Realizar exames da Época Normal e de Recurso. 

• As regras atualizadas de retorno e permanência dos estudantes na Residência, serão 
divulgadas pelo SAS através de email dirigido a todos os residentes.  

 



Ginásio e piscina 

• Ginásio: é apenas permitida a sua utilização para a realização de avaliações e exames 
presenciais (100 lugares).  

• Piscina: é permitida a utilização da piscina exclusivamente para a realização de atividades 
letivas. Poderão ser utilizados os balneários, contudo não será permitida a utilização dos 
duches. 

 
As regras atualizadas de funcionamento da ENIDH para o retorno gradual e progressivo às 
atividades presenciais 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 8 de junho, 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. 
 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, aos 5 de junho de 2020.  

 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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