
Despacho n.º 20/PRES/2020 

Regras de funcionamento da ENIDH para o retorno gradual e progressivo 

às atividades presenciais  

 

Em complemento das orientações expressas no Despacho n.º 17/PRES/2020 de 30 de abril, estabelecem-se 
seguidamente as regras de funcionamento da ENIDH para o retorno gradual e progressivo às atividades 
presenciais, a partir de 18 de maio. 

 

Condições gerais de utilização das instalações escolares 

• Obrigatoriedade do uso de máscara no interior dos edifícios da Escola;  
• Obrigatoriedade de medição da temperatura corporal a todos os utilizadores do campus escolar. 

Essa ação será efetuada pelo segurança de serviço na entrada da Escola a todos os utentes que 
pretendam entrar no campus escolar. Será vedada a entrada na Escola a todos os utilizadores que 
acusem uma temperatura igual ou superior a 38.0 ºC;  

• Disponibilização de máscaras a todos os estudantes, docentes e não docentes, que não disponham 
destes equipamentos de proteção. Estes equipamentos serão fornecidos pelo segurança de serviço 
na entrada da Escola a todos os membros da comunidade académica;  

• Disponibilização de luvas descartáveis, viseiras e proteção dos sapatos a estudantes e docentes, 
para as atividades letivas onde sejam necessárias e por solicitação do docente da unidade curricular. 
Estes equipamentos serão fornecidos pelo funcionário de serviço no balcão de Receção da Escola; 

• Disponibilização de luvas descartáveis e viseiras a todos os funcionários não docentes que 
desempenhem atividades de atendimento presencial, de suporte e manutenção de equipamentos. 
Estes equipamentos de proteção serão fornecidos pelo funcionário de serviço no balcão de Receção 
da Escola; 

• Reforço da limpeza e higienização das salas de aula, salas de simulação, laboratórios, oficinas, 
antes e depois da sua utilização por estudantes e docentes. Para o efeito, a empresa de limpeza irá 
utilizar produtos de higienização e limpeza devidamente certificados para este tipo de utilização; 

• Reforço da limpeza e higienização de zonas de grande utilização, nomeadamente corredores, átrios, 
casas de banho, corrimões, torniquetes, maçanetas das portas, chaves, fotocopiadoras e teclados de 
computadores, entre outros; 

• Colocação de caixotes de lixo com abertura por pedal nas zonas de entrada e saída das instalações 
escolares, bem como nos corredores dos diversos pisos; 

• Para aceder ao Edifício Principal, será apenas utilizada a porta existente junto à Receção. Esta porta 
ficará aberta em permanência para garantir uma boa ventilação e evitar o contacto da porta pelos 
utilizadores; 

• Instalação de cartazes informativos sobre os circuitos de circulação no Edifício Principal, de modo 
a evitar o cruzamento de utilizadores. Para sair do Edifício Principal, os utilizadores deverão utilizar 
a porta automática localizada junto ao bar; 

• Colocação de doseadores portáteis de gel desinfetante e material descartável de limpeza nas salas 
de aula e simuladores a utilizar nas aulas presenciais; 



• Instalação de barreiras de proteção em acrílico em salas de simulação nas quais seja imprescindível 
a sua colocação, bem como no balcão de atendimento da Receção e nos postos de atendimento ao 
público dos serviços administrativos; 

• Salas de isolamento para casos suspeitos de COVID-19: 
o Edifícios Escolares: a sala 0.25, antiga enfermaria da Escola foi requalificada como sala de 

isolamento. Para o efeito serão colocados cartazes em locais de grande circulação de 
utentes, para divulgação da sua localização; 

o Residência de Estudantes: o quarto 110 foi requalificado como sala de isolamento. Para o 
efeito serão colocados cartazes na Residência para divulgação da sua localização. 

• Utilização dos dispensadores de gel desinfetante colocados em locais de maior circulação, em todos 
os edifícios escolares; 

• Afixação de folhetos informativos da DGS sobre limpeza de mãos, junto aos dispensadores de gel 
desinfetante; 

• Afixação de cartazes sobre formas de prevenção da doença COVID-19 nas principais portas de 
acesso às instalações escolares; 

• Não será permitida a utilização do elevador do Edifício Principal. 

 

Serviços administrativos 

• A partir de 18 de maio, a Escola passará a ter o horário de abertura entre as 08h e as 23h30;  
• Os serviços administrativos passarão a ter a presença de funcionários não docentes, que privilegiará 

a presença de, pelo menos, um funcionário, em regime de rotatividade; 
• A partir de 18 de maio, o Serviço Académico irá abrir ao público, em horário a divulgar, sendo 

apenas permitida a permanência de um utente na área de atendimento. 

 

Biblioteca e salas de estudo 

• A partir de 18 de maio, a Biblioteca irá abrir ao público, em horário a divulgar, sendo permitido 
apenas o acesso aos utentes que pretendam solicitar documentação em formato digital, ou utilizar 
os computadores existentes no local. Não será permitida a permanência de estudantes na zona de 
estudo da Biblioteca, nem serão fornecidos livros e revistas existentes no arquivo; 

• Sala de Estudo do Edifício Principal: até instruções em contrário, não será permitida a sua abertura. 
• Sala de Estudo 24h na Residência de Estudantes: é permitida a sua utilização exclusivamente para 

estudantes alojados na Residência. A lotação máxima é reduzida para 17 estudantes residentes. 

 

Refeitório 

• A partir de 1 de junho, o Refeitório irá passar a funcionar nas seguintes condições:  
o Almoços: é alargado o horário de funcionamento (das 11h30 às 14h30), o qual poderá ser 

reajustado consoante as necessidades e o número de utentes diário; 
o É reduzida a capacidade para 40 utentes em simultâneo; 
o A sala de refeições será reajustada de modo a colocar os lugares entre utentes a uma 

distância de 1,5 a 2 metros; 



o Jantares: Os estudantes que necessitem do serviço de jantar terão que fazer a marcação no 
período do almoço, fazendo a entrega da respetiva senha de refeição; 

o Os jantares serão entregues, devidamente acondicionados (serviço take-away), até às 15h 
do mesmo dia. 

Bares 

• A partir de 1 de junho, é permitida a abertura dos bares, desde que o concecionário cumpra as 
recomendações da DGS relativamente a higiene, segurança e distanciamento social entre utentes. 
Só será permitida a permanência de um utente na zona de atendimento. O número de mesas deverá 
ser reduzido de modo a respeitar a distância entre mesas de 1,5 m a 2 m. Não será permitida a 
utilização de cadeiras dos dois lados das mesas, de modo a evitar que os utilizadores fiquem frente 
a frente. 

Residência de Estudantes  

• A partir de 18 de maio, é permitido o regresso dos estudantes residentes à Residência de Estudantes; 
• As regras de retorno e permanência dos estudantes na Residência, serão divulgadas a todos os 

residentes pelo Serviço de Ação Social (SAS). 

Ginásio e piscina 

• Ginásio: Não será permitida a utilização do ginásio para atividades desportivas. Serão instaladas 
mesas e cadeiras no ginásio, de modo a que este possa ser utilizado, a partir de 1 de junho, para a 
realização de exames presenciais; 

• Piscina: até novas orientações, não é permitida a utilização da piscina. 
 

As regras de funcionamento da ENIDH para o retorno gradual e progressivo às atividades presenciais a 
partir de 18 de maio 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 
setor do Ensino Superior. 

O presente Despacho entra em vigor no dia 18 de maio, 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 15 de maio de 2020.  

 

 

O Presidente da ENIDH 

 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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