
No seguimento da publicação do despacho nº12/PRES/2020, de 13 de março, o evoluir da situação 

referente ao surto de COVID-19 reportada até ontem pelo Governo e algumas questões colocadas por 

docentes, informa-se: 

 

1. Tendo em conta o estipulado na nota informativa do MCTES de 13 de março, 

nomeadamente: “Devem ser promovidos todos os esforços para estimular processos de 

ensino-aprendizagem a distância, mantendo as atividades escolares através da interação 

por via digital entre estudantes e docentes”, reafirma-se a orientação anterior no despacho 

nº12/PRES/2020, nomeadamente no que se refere ao ponto 1.ii): “A suspensão da atividade 

letiva aqui determinada deve ser utilizada para planear as atividades letivas e para o 

reforço e desenvolvimento de abordagens pedagógicas alternativas à presença em sala de 

aula, sob orientação dos Conselhos Técnico-Científico, Pedagógico e de Certificação 

Marítima, no âmbito das suas competências, a quem competirá definir o plano de ação, em 

articulação com os coordenadores de curso e os responsáveis das unidades curriculares; 

 

Esta orientação deve ser seguida por todos os docentes de modo a minimizar os impactos 

da suspensão de toda a atividade letiva da Escola até ao próximo dia 9 de abril. De modo a 

manter em funcionamento atividades escolares não presenciais, os docentes devem 

organizar as suas atividades através de teletrabalho (ensino à distância, reuniões de trabalho 

através de ferramentas online e troca de correspondência através de correio eletrónico, entre 

outras); 

 

2. Conforme referido no despacho nº12/PRES/2020, a ENIDH disponibiliza a todos os 

docentes a plataforma informática Microsoft Teams. Para utilizar esta aplicação, o Serviço 

de Informática disponibilizou um guia de orientação que foi enviado a todos os docentes no 

passado dia 13/3. Como entretanto, diversos docentes colocaram um conjunto de questões 

adicionais, irá enviar-se documentação devidamente atualizada. Para questões adicionais 

sobre esta matéria, deverão entrar em contacto com o Serviço de Informática através do 

email: informatica@enautica.pt; 

 

3. Reafirmam-se as orientações constantes no despacho nº12/PRES/2020, nomeadamente no 

ponto 4.iv): “No regresso à atividade, após deslocações a países e/ou regiões afetados pelo 

COVID-19 recomenda-se, na medida do possível, o isolamento social durante o período de 

incubação do vírus (14 dias), justificado nos termos da lei”. Esta orientação aplica-se 

igualmente a todos membros da comunidade académica que possam ter estado em contacto 

com alguém suspeito de estar infetado ou que comprovadamente possa estar infetado com 

o COVID-19. 

 

4. Por último, informa-se que até ao próximo dia 9 de abril, a Escola estará aberta com horário 

de funcionamento reduzido (9 às 17h). 

 

A ENIDH exorta a que todos continuem a colaborar ativamente de modo a minimizar os impactos 

provocados pela atual situação junto dos nossos alunos. 
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