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COMUNICADO 

 
A toda a comunidade académica,  

Docentes e não docentes,  

Estudantes e Diplomados,  

Entidades Parceiras, 

  

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) tem vindo a implementar um conjunto 
de medidas, em articulação com os Diretores das Escolas, com vista à prevenção da 
disseminação do vírus COVID-19. A necessidade de adequação da realidade vivida tem 
sido quase diária e, nesse sentido, importa fazer um ponto de situação sobre o 
momento atualmente vivido no IPSantarém em virtude da Pandemia da COVID-19. 

1. Casos de contaminação pelo COVID-19 

Até ao momento não chegou ao nosso conhecimento nenhum caso de 
contaminação pelo vírus COVID-19, por parte de algum membro da nossa 
comunidade académica ou de seu familiar próximo, o que reflete a atitude de grande 
responsabilidade com que toda a comunidade aderiu aos Planos de Contingência e 
demais medidas implementadas. 

2. Atividade letiva e júris de provas públicas 

Todas as atividades letivas estão a decorrer com recurso a metodologias de ensino 
a distância, garantindo o cumprimento das normas de segurança e de distanciamento 
social definidas pelas autoridades de saúde. Deve ser reconhecido todo o esforço 
coletivo dos estudantes e docentes na adaptação a uma nova realidade que requereu 
uma disponibilidade adicional de todos. Para minimizar este esforço a equipa de E-
Learning do IPSantarém https://elearning.ipsantarem.pt/  tem dinamizado um conjunto 
de ações junto dos docentes de capacitação e de disseminação de informação 
relevante. Com efeito, através da publicação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, foram 
criadas todas as condições legais de modo a que todas as reuniões de júris e 
apresentação de trabalhos de final de curso sejam realizadas por 
videoconferência. Esta importante medida permite que nenhum estudante em fase 
final de formação seja prejudicado na conclusão dos seus ciclos de estudo. 

Neste momento estão também a ser estudadas as medidas adicionais necessárias para 
a adequação do processo de ensino-aprendizagem nas tipologias de ensino aplicado 
que envolvem o ensino clinico e laboratorial, bem como a realização de estágios. 
Tomaremos todas as medidas necessárias para que os nossos estudantes não sejam 
prejudicados nos seus percursos académicos.  

 

https://elearning.ipsantarem.pt/
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3. Regime de Teletrabalho e Atendimento ao Público 

A transição para o regime de teletrabalho ocorreu de forma muito positiva. Neste 
momento a generalidade dos trabalhadores docentes e não docentes do 
IPSantarém estão a trabalhar a partir de casa. Os serviços e o atendimento presencial 
foram substituídos pelo atendimento com recurso a plataformas digitais, correio 
eletrónico e telefone, o que revelou também uma grande capacidade de adaptação 
dos não docentes às atuais circunstâncias. No caso das Bibliotecas é disponibilizado 
o recurso do acesso ao acervo digital.  

4. Serviços de Ação Social  

Os estudantes que se encontravam alojados nas residências regressaram, na grande 
maioria, ao seu domicílio. Apenas se encontram alojados na residência do complexo 
Andaluz cerca de três dezenas de estudantes estrangeiros que não têm neste 
momento forma de regressar aos sues países de origem. Os bares e refeitórios foram 
encerrados, funcionando apenas a cantina do complexo Andaluz em regime de serviço 
de take away para apoio aos estudantes da Residência.  

5. Acesso aos campus e instalações   

O acesso às instalações é feito apenas em situações excecionais para garantir o 
serviço de correio e expediente ou no caso dos serviços de segurança, limpeza e de 
manutenção das infraestruturas.  

6. Iniciativas de apoio ao Estado de emergência 

No momento atual, onde é exigido uma grande mobilização de toda a sociedade para o 
combate a esta Pandemia gerada pelo vírus COVID-19, o IPSantarém, através da sua 
comunidade académica tem-se mobilizado num conjunto de iniciativas de apoio. 
Assim, para além dos docentes da Escola Superior de Saúde, que já se encontram 
mobilizados para aumentar a capacidade de intervenção das Unidades de Saúde, há 
também a destacar a disponibilidade demonstrada por alguns estudantes finalistas do 
curso de Enfermagem para integrarem linhas de apoio aos cidadãos, 
designadamente no apoio telefónico às famílias dos doentes internados. 

Ainda neste sentido, e no que ao apoio ao Hospital Distrital de Santarém diz respeito, 
destacam-se as seguintes iniciativas: Uma primeira relacionada com a 
disponibilização das Residências de Estudantes Pedro Álvares Cabral e São 
Pedro, que neste momento não estão a ser ocupadas, e que ficarão à disposição dos 
profissionais de saúde em caso de receio em voltar a casa nas suas pausas, ou mesmo 
em situação de necessidade de ficar em quarentena no caso de infeção; Uma segunda 
iniciativa prende-se com a produção de viseiras de proteção para os profissionais 
de saúde pelo FABLAB  – Laboratório de Fabricação Digital e Prototipagem Rápida da 
Escola Superior de Educação http://w3.ese.ipsantarem.pt/fablab/. 

Por fim, destacamos o Programa #SOUDESPORTO em CASA, que disponibiliza 
Sessões de Exercício Físico, em direto na sua página de Facebook da Escola Superior 
de Desporto de Rio Maior, de 2ª a 6ª feira, às 19h. Esta iniciativa vai ao encontro das 
recomendações da Direção Geral de Saúde para a redução de comportamentos 
sedentários e a manutenção de níveis de atividade física compatíveis com a promoção 
da saúde física e mental durante este período de quarentena. 

http://w3.ese.ipsantarem.pt/fablab/
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7. Nota final 

Perante a realidade anteriormente descrita nunca é demais reconhecer o enorme 
esforço realizado por todos os docentes, não docentes e estudantes, pela forma 
responsável com que rapidamente se envolveram nas diversas iniciativas.  A evolução 
da situação atual está a ser acompanhada em permanência pelos atuais dirigentes 
e demais órgãos de natureza científica e pedagógica do IPSantarém. Novas medidas 
serão adotadas em função da sua necessidade.  

 

 
Santarém, 26 de março de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente Interino 


		2020-03-26T23:40:45+0000
	JOÃO MIGUEL RAIMUNDO PERES MOUTÃO




