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Despacho n.º 34/PRES/2020 

 

Regras de funcionamento da ENIDH para o ano letivo 2020/2021 

 
Considerando: 

 
a) A necessidade de adoção de medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19;  

 
b) As orientações conjuntas da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e Direção Geral de 

Saúde (DGS) para as “Atividades Letivas e Não Letivas nas Instituições Científicas e de Ensino 
Superior - Ano Letivo 2020-2021”; 
 

c) O comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), com as 
“Recomendação do MCTES às Instituições Científicas e de Ensino Superior para a preparação 
do Ano Letivo 2020/2021”, de 4 de agosto de 2021; 
 

d) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, publicada em Diário da República a 11 
de setembro;  
 

e) O plano de contingência da ENIDH;  
 

f) A importância da interação pessoal no processo de ensino e aprendizagem;  
 

g) As condições de funcionamento dos cursos acreditados pela A3ES.  

 

Ouvido o Conselho de Gestão, os Conselhos, Departamentos e Coordenadores de Curso, determino o 
regresso às atividades letivas em regime presencial, devendo o ano letivo 2020/2021 ser organizado 
de acordo com as seguintes regras de funcionamento: 
 
I. Regras gerais de funcionamento das aulas e respetivas avaliações 
 

a) As atividades letivas devem decorrer presencialmente, garantindo as normas de segurança e 
de saúde definidas pela DGS; 

b) As Unidades Curriculares (UC), em função do número de estudantes inscritos, devem 
funcionar:  

a. Exclusivamente em sala de aula, com toda a turma, sempre que o número de 
estudantes inscritos for igual ou inferior à lotação de segurança da sala;  

b. Em regime de ensino misto rotativo – semanal e/ou quinzenal –, realizado em sala de 
aula, com recurso à transmissão direta por vídeo, sendo frequentada 
simultaneamente por um grupo de estudantes presencialmente (de acordo com o 
número máximo de estudantes adequado às condições de segurança de cada sala de 
aula) e por outro à distância, permitindo que os estudantes da turma tenham contacto 
presencial quer com os docentes da UC, quer com os colegas da turma;  

c) No ensino em regime misto rotativo, irá utilizar-se a plataforma Microsoft Teams. Assim, cada 
docente deve criar uma equipa através da seguinte codificação: número da UC, nome da UC e 
curso (numero_nome_curso) que for lecionar. Caso subsistam dúvidas na aplicação desta 
ferramenta, os docentes devem solicitar esclarecimentos ao Serviço de Informática (SI) 
através do email: informatica@enautica.pt. Se necessário, podem solicitar ao SI a realização 
de uma sessão de familiarização sobre esta ferramenta informática; 

mailto:informatica@enautica.pt
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d) As horas práticas laboratoriais e de simulação devem funcionar presencialmente, cumprindo 
as condições de acreditação da A3ES; 

e) No caso de UC de estágio curricular, as horas da componente prática decorrem na totalidade 
em regime presencial; 

f) A avaliação por testes e/ou exames será realizada presencialmente. As avaliações das 
componentes laboratoriais e de simulação, devem ser realizadas presencialmente. Casos 
excecionais deverão ser analisados e autorizados pelos órgãos competentes da ENIDH; 

g) As UC de 1º ano devem funcionar preferencialmente em regime presencial. Deste modo, os 
primeiros anos dos cursos devem ter prioridade na afetação de salas de maior dimensão, de 
modo a permitir que estes estudantes possam assistir às aulas em regime presencial; 

h) De modo a acolher da melhor forma possível os estudantes de 1º ano, no primeiro dia de 
aulas, devem ser organizadas sessões de boas-vindas e de familiarização sobre o 
funcionamento das atividades letivas. Estas sessões deverão ser organizadas e efetuadas 
pelas respetivas comissões coordenadoras de curso; 

i) Tendo em consideração as recomendações do MCTES, onde se propõe que “Os horários de 
funcionamento das instituições devem ser alargados, incluindo o sábado na semana letiva”, a 
Escola irá disponibilizar as suas instalações ao sábado, em horário a definir, caso os cursos 
pretendam utilizar esse dia para atividades letivas, realização de testes e exames. 

 
II. Regras específicas de funcionamento das aulas 

a) As atividades letivas presenciais devem privilegiar o facto de uma turma frequentar as aulas 
na mesma sala ao longo do dia, de modo a reduzir a mobilidade dos estudantes na Escola. 
Cada estudante deve manter o seu lugar na sala; 

b) Os limites máximos de ocupação das salas devem ser disponibilizados e afixados na porta de 
entrada de cada sala; 

c) A ocupação das salas deve ser monitorizada pelo docente responsável pela aula que estiver a 
decorrer, de modo a cumprir os limites máximos de ocupação de cada sala; 

d) A disposição das salas/laboratórios/simuladores deve assegurar o distanciamento físico, 
quer pela organização da sala, quer pelo recurso a separadores em acrílico, garantindo a 
maximização do espaço entre utilizadores. Deve evitar-se uma disposição que implique ter 
estudantes virados de frente uns para os outros a uma distância inferior a 2 metros, exceto 
se forem colocados separadores em acrílico; 

e) Nas aulas com a presença de estudantes na sala, deve ser assegurado o registo obrigatório de 
presenças, de modo a permitir que, em situação de caso suspeito, caso positivo ou surto de 
COVID-19, possam ser identificados os estudantes que estiveram presentes na aula; 

f) Tanto as aulas realizadas presencialmente como em regime misto rotativo, devem constar no 
horário oficial da turma. As horas de contacto da UC devem ser as que constam na FUC; 

g) Os horários das turmas devem ser cumpridos, independentemente de se tratar de aulas 
presenciais ou em regime misto rotativo. Os sumários das aulas devem ser registados no 
NetPA, de acordo com os horários aprovados para as turmas; 

h) Deverá definir-se nos horários escolares, dias específicos para a realização exclusiva de aulas 
práticas laboratoriais e de simulação; 

i) Para a realização de aulas de Educação Física, pode ser utilizado o pavilhão gimnodesportivo. 
O acesso aos vestiários é permitido para troca de equipamento. Os chuveiros para banhos, 
podem igualmente ser utilizados, desde que seja respeitado o distanciamento físico de pelo 
menos dois metros entre utilizadores, conforme recomendado pela DGS;  

j) Durante o 1º semestre, não é permitida a utilização da piscina. 
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III. Acesso a salas no campus escolar, desinfeção e regras de conduta 
 

a) Irá continuar a disponibilizar-se o controlo de temperatura corporal à entrada do campus 
escolar e na Residência de Estudantes. 

b) O uso de máscara é obrigatório, no interior dos edifícios do campus escolar, sendo 
aconselhável a sua utilização e reutilização adequada em termos sanitários e ambientais; 

c) O uso de máscara é aconselhável no exterior dos edifícios, em zonas de maior concentração 
de pessoas, nomeadamente zonas de entrada no Edifício Principal, junto à porta automática 
de acesso à zona de convívio, etc., tendo em conta as orientações da DGS; 

d) A circulação da comunidade académica nos edifícios do campus escolar será devidamente 
assinalada por sinalética específica; 

e) Será reforçada a instalação de dispensadores de gel desinfetante nos corredores de acesso às 
salas de aula; 

f) Serão instalados em pontos de maior acesso do campus escolar, tapetes desinfetantes para 
pés e dispensadores de gel desinfetante com acionamento por pedal; 

g) As regras de funcionamento dos diferentes espaços (salas de aula, laboratórios, biblioteca, 
ginásio, bar, …), serão afixadas à entrada de cada espaço;  

h) Ao início da manhã (antes das 8h), será efetuada a desinfeção das salas através da 
pulverização de um produto de higienização adequado. O mesmo procedimento será 
efetuado durante o período de almoço; 

i) Deve ser privilegiada uma renovação frequente do ar interior, sempre que possível, através 
de abertura de janelas e/ou portas, de acordo com as orientações da DGS; 

j) De modo a evitar a concentração de um grande número de estudantes nos corredores, átrios 
e zona de convívio, os horários das turmas deverão ser desfasados no tempo. O mesmo deverá 
verificar-se relativamente aos períodos de almoço que deverão ser desfasados entre cursos 
(Nota: o refeitório irá ter um horário alargado entre as 11h30 e as 14h30); 

k) Os docentes têm que efetuar o registo obrigatório de presenças de entrada e saída das 
instalações escolares. Para tal, devem utilizar caneta própria para assinar a folha de registo 
de presenças existente no balcão de Receção da Escola. 
 

IV. Informações adicionais 

a) Foram instaladas ligações de rede em todas as salas do Edifício Principal, Sala 0.27 e Edifício 
Oficinal, de modo a possibilitar a transmissão das aulas em streaming. Para o efeito, foi 
reforçado o sistema informático e melhoradas as redes wireless e por cabo da Escola; 

b) Foram efetuadas obras de requalificação na antiga sala dos balneários (sala 0.21), de modo a 
convertê-la numa sala de aula de grande capacidade. Esta sala tem acesso a rede wifi e rede 
por cabo, de modo a possibilitar a emissão de aulas em streaming; 

c) Serão instalados separadores em acrílico em laboratórios, onde se justifique a sua colocação, 
desde que solicitados pelas comissões coordenadoras de curso; 

d) A ENIDH assegura solução antisséptica de base alcoólica para higienização das mãos, bem 
como produtos para higienização de espaços/materiais; 

e) Foram adquiridos equipamentos de videoconferência e computadores portáteis, para 
utilização pelos cursos, em salas a definir em conjunto com os órgãos competentes da ENIDH; 

f) A Biblioteca e as salas de estudo terão um número limitado de utilizadores, que será afixado 
à entrada destes espaços. Serão também definidos os locais de permanência nestes espaços; 

g) Tendo em consideração as orientações da DGS, a Residência de Estudantes irá reduzir a sua 
lotação para 90 camas, a que corresponde uma redução de 21% da sua capacidade máxima; 

h) Tendo em consideração as orientações da DGS, o refeitório irá reduzir a sua lotação para 80 
lugares, a que corresponde uma redução de 50% da sua capacidade máxima; 
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i) Tendo em consideração a carta aberta do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
sobre praxes académicas, de 20/9/2020, não serão autorizadas atividades presenciais de 
integração aos caloiros; 

j) O atendimento ao público pelo Serviço Académico, Tesouraria e Serviço de Ação Social, 
passará a ser efetuado através de marcação prévia, sendo privilegiado o atendimento “online” 
e por telefone; 

k) Deve ser divulgada e incentivada a utilização pela comunidade académica do sistema digital 
STAYAWAY COVID como uma ferramenta eficaz, voluntária, não discriminatória e totalmente 
descentralizada, orientada para evitar e monitorizar o potencial risco de contágio; 

l) No que diz respeito ao Plano de Contingência: 
a. A ENIDH manterá, devidamente atualizado, o Plano de Contingência para o cenário 

de epidemia da COVID-19, visando dar resposta às questões levantadas pela mesma;  
b. A ENIDH emitirá, ainda, sempre que necessário e oportuno, recomendações e 

orientações específicas sobre medidas de prevenção e de proteção sanitária a serem 
observadas, em cada momento, pela comunidade académica da ENIDH.  

 

As regras de funcionamento da ENIDH para o ano letivo de 2020/2021 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 1 de outubro, 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 1 de outubro de 2020.  
 
 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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