
Despacho n.º 19/PRES/2020 
Mensalidade de alojamento até final do ano letivo 

 
 

Considerando: 
 

• As medidas de retorno gradual e progressivo às atividades presenciais na ENIDH, indicadas 
no Despacho n.º17/PRES/2020, de 30 de abril; 

• A existência de dificuldades económicas para muitas famílias, devido aos efeitos da doença 
COVID-19; 

• O objetivo de garantir que todos os estudantes tenham condições para concluir os seus 
estudos no corrente ano letivo; 

• A necessidade de garantir alojamento aos estudantes que pretendam regressar à Residência 
de Estudantes, devido ao início das atividades letivas presenciais na Escola previsto para 18 
de maio.  

 
Ouvido o Conselho de Gestão, 
 
Determino: 
 

1. Os estudantes atualmente alojados na Residência continuarão a pagar as mensalidades 
correspondentes aos quartos onde estão alojados, até saírem da Residência; 

2. Os estudantes que pretendam regressar à Residência em maio devido à necessidade de 
frequentar aulas letivas presenciais, deverão pagar o valor correspondente a metade da 
mensalidade de alojamento e o correspondente valor de taxa de energia. Irão manter o 
pagamento da respetiva mensalidade e taxa de energia até saírem da Residência; 

3. Os estudantes residentes que pretendam regressar em junho devido à necessidade de 
frequentar aulas letivas presenciais, testes e exames, é concedida a excecionalidade de 
ficarem isentos do pagamento da mensalidade de maio. A partir de junho farão o 
pagamento da respetiva mensalidade e taxa de energia até saírem da Residência; 

4. Os estudantes residentes que não pretendam regressar à Residência até ao final do corrente 
ano letivo, deverão enviar ao Serviço de Ação Social (SAS) um pedido de cancelamento do 
alojamento até 15 de maio e retirar os seus pertences do quarto onde estão alojados até 31 
de maio. Caso cumpram esta orientação, não terão que pagar a mensalidade de maio e ser-
lhes-á devolvido o valor que tiverem direito a receber da caução de alojamento. 

 
O presente despacho entra imediatamente em vigor. 

 
 
Paço de Arcos, 6 de maio de 2020 

 
O Presidente da ENIDH 

 
 

Luis Filipe Baptista 
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