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1. INTRODUÇÃO 

A 12 de março de 2020, através do despacho n.º 22/2020 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco (IPCB), foram suspensas as aulas presenciais, bem como 

todos os eventos calendarizados na Instituição; foram encerrados espaços, como as 

bibliotecas, os refeitórios e os bares das Unidades Orgânicas (UO) e, foi suspenso o 

atendimento presencial nos diferentes serviços existentes, quer nos Serviços Centrais 

do IPCB, quer nas diferentes UOs. Medidas estas adotadas com carácter preventivo, 

de forma a contribuir para os esforços nacionais de contenção do contágio da doença 

provocada pelo coronavírus. 

A 13 de março, o governo determinou, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, a 

suspensão de atividades letivas e não letivas e formativas com a presença de 

estudantes em estabelecimentos de ensino.  

A 19 de março foram encerradas as instalações da ESGIN, continuando os 

Colaboradores não docentes a desempenhar as suas funções na modalidade de 

teletrabalho, ou com funções de vigilância periódica, entrando numa situação de 

prevenção. 

Neste contexto, o funcionamento do ensino-aprendizagem continuou na modalidade 

de ensino não presencial, com uma extraordinária capacidade de adaptação verificada 

por parte de docentes e estudantes. O relato feito pelos docentes e também pelos 

coordenadores de curso evidenciou que, ao longo das últimas semanas, as 

metodologias adotadas pelos docentes têm permitido aos estudantes o 

acompanhamento regular das atividades letivas, a realização da avaliação contínua, 

verificando-se, assim, o cumprimento dos objetivos definidos em cada unidade 

curricular. 

A 17 de abril, o Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior emitiu 

um comunicado às Instituições de Ensino Superior com uma recomendação para a 

elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de contenção 

motivadas pela pandemia COVID-19. Esta recomendação foi vertida no despacho n.º 
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35/2020 do Presidente do IPCB, o qual motivou a elaboração do presente documento, 

que visa a discriminação das medidas a implementar pela Escola Superior de Gestão 

de Idanha-a-Nova (ESGIN), para levantamento progressivo das medidas de contenção 

provocadas pela pandemia COVID-19. 

2. INSTALAÇÕES 

2.1. Serviços e Recursos Humanos 

Prevê-se a reabertura das instalações da ESGIN, durante o horário normal de 

expediente: das 9h às 13h e das 14h às 17h, no dia 4 de maio. Estará assegurado o 

funcionamento de todos os serviços, ainda que nem todos os colaboradores não 

docentes iniciem as suas funções, de forma presencial, nessa data. A Instituição 

continuará a estimular a adoção de teletrabalho procurando, desta forma, garantir o 

cumprimento das recomendações das autoridades de saúde competentes e as normas 

técnicas em vigor, nomeadamente garantir sempre as condições de distanciamento 

social. 

Assim, foram afetos a todos os serviços da ESGIN dois colaboradores: o trabalhador 

que efetivamente exerce funções no serviço e um outro, que normalmente o substitui 

nas suas ausências. Foi elaborada uma escala de serviço e estipulado que cada 

colaborador assumirá a sua função presencial durante uma semana ficando, na semana 

seguinte, em teletrabalho, sendo substituído pelo segundo colaborador. Esta política 

de rotação foi discutida com todos os colaboradores e aceite, igualmente, por todos.  

Este procedimento assegurará o normal funcionamento da Instituição e permitirá uma 

concentração diminuta de colaboradores nas suas instalações. 

2.2. Acesso às Instalações 

Embora as instalações da ESGIN permaneçam abertas durante o horário normal de 

expediente, serão definidos novos procedimentos de acesso aos espaços e 
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implementados novos horários de atendimento presencial para os estudantes e para o 

público em geral. 

O acesso às instalações da ESGIN pelos estudantes e pelo público em geral far-se-á 

através do seguinte percurso: 

1. Entrada pelo portão principal (Largo do Município); 

2. Verificar se no Hall de Entrada junto à porta principal do Palacete está alguma 

pessoa a ser atendida; em caso afirmativo, esperar que a pessoa saia; 

3. Entrar no palacete e aguardar no Hall de Entrada as indicações do colaborador 

aí presente. 

4. No caso de haver fila de espera para o atendimento, deverão ser respeitadas as 

distâncias mínimas de segurança. 

Em função dos objetivos do contacto, o colaborador responsável decidirá sobre a 

pertinência do acesso às instalações e informará sobre os circuitos e procedimentos a 

cumprir. Depois do atendimento, serão higienizadas as superfícies de contacto físico 

pelas colaboradoras responsáveis pela limpeza. 

2.3. Atendimento Presencial 

Todos os serviços com atendimento presencial, nomeadamente, Serviços 

Académicos, Tesouraria e Biblioteca, funcionarão apenas das 9h às 13h. Após este 

horário serão implementados os procedimentos definidos para a ventilação, limpeza e 

desinfeção dos espaços, realizados pelas colaboradoras responsáveis pela limpeza.  

2.4. Procedimentos para Funcionamento dos Espaços 

Dos serviços de atendimento presencial anteriormente identificados, alguns terão 

procedimentos específicos para o seu funcionamento. 



 

5 

 

2.4.1. Biblioteca 

Na biblioteca apenas será permitida a permanência em simultâneo, de 4 estudantes. 

Os locais onde os estudantes se poderão sentar estarão devidamente identificados.  

Dos dois computadores existentes na biblioteca para utilização por parte dos 

estudantes, apenas um estará disponível. Só desta forma poderá ser garantido o 

distanciamento social aconselhado pelas autoridades de saúde. 

As mesas e as cadeiras onde os estudantes se sentam, bem como os equipamentos 

utilizados, serão higienizados após a sua saída, pelas colaboradoras responsáveis pela 

limpeza. 

Para a requisição e devolução de livros deverão ser cumpridos os seguintes 

procedimentos: 

a) Devolução de livros ao balcão: Os livros entregues serão colocados em 

isolamento por um período superior ao período estimado de atividade do vírus 

nas superfícies correspondentes. 

b) Requisição de livros: O utilizador deverá fazer a pesquisa previamente no seu 

computador em casa. Na biblioteca deverá entregar os dados de aluno e os 

dados da obra pretendida ao colaborador destacado para o atendimento e 

aguardar que este lhe entregue os documentos. 

2.4.2. Serviços Académicos 

Será apenas permitida a permanência de uma pessoa no espaço de atendimento dos 

Serviços Académicos. No caso de haver fila de espera para o atendimento, esta deverá 

iniciar-se no exterior das instalações e respeitar as distâncias mínimas de segurança. 

Após o atendimento de cada pessoa, o espaço será higienizado pelas colaboradoras 

responsáveis pela limpeza. 

Os pedidos de documentos aos Serviços Académicos, através dos impressos 

disponíveis na página web do IPCB, deverão ser efetuados por email, assim como 

qualquer outro pedido que necessite da vontade expressa escrita do requerente. 
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A entrega de qualquer documentação física aos Serviços Académicos deverá ser 

colocada em isolamento numa sala preparada para o efeito, por um período superior 

ao período estimado de atividade do vírus nas superfícies correspondentes. 

2.4.3. Tesouraria 

O atendimento presencial nos Serviços de Tesouraria será realizado no Hall de Entrada 

do Palacete e estará sujeito às mesmas regras definidas no ponto 2.2. 

2.4.4. Sala de Informática 

Para além dos serviços de atendimento ao público já referidos, serão disponibilizados 

outros espaços para utilização por parte dos estudantes. Em particular, será 

disponibilizada uma sala de informática – sala I3 – para que os estudantes tenham 

acesso a computadores e a internet. Só será permitida a permanência, em simultâneo, 

de 6 estudantes. Os postos de trabalho disponíveis estarão devidamente assinalados. 

Cada equipamento será higienizado após a sua utilização, pelas colaboradoras 

responsáveis pela limpeza. 

Caso se verifique um elevado afluxo de estudantes, serão disponibilizadas outras salas 

até ser esgotada a capacidade máxima das instalações que garanta o distanciamento 

social entre utilizadores. 

2.4.5. Gabinete de Docentes 

Sempre que os docentes necessitarem de utilizar os seus gabinetes devem garantir o 

respetivo distanciamento social dos colegas com os quais partilham o espaço. Caso 

necessitem reunir de forma presencial, com estudantes, deverão utilizar uma das salas 

de aula disponíveis, garantindo igualmente o referido distanciamento social. No final 

de cada reunião, o docente deverá dar conhecimento deste facto ao responsável dos 

serviços técnicos para que seja realizada a higienização do espaço, pelas 

colaboradoras responsáveis pela limpeza. 
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2.4.6. Outros Espaços 

No caso em que seja necessário o contacto físico de um colaborador com 

equipamentos ou superfícies diferentes das do seu posto de trabalho, nomeadamente 

por questões de assistência técnica, deverá ser providenciada a higienização dos 

equipamentos e das superfícies de contacto antes e após a intervenção, pelas 

colaboradoras responsáveis pela limpeza. 

3. ATIVIDADES LETIVAS 

Todas as unidades curriculares (UC) de tipologia teórico-prática, dos diferentes cursos 

da ESGIN – CTeSP, Licenciaturas e Mestrados - continuarão a ser desenvolvidas 

através de ensino a distância.  

A experiência do funcionamento do ensino-aprendizagem na modalidade de ensino 

não presencial, que se verifica desde o dia 12 de março (data em que foram suspensas 

as atividades presenciais), evidencia que o esforço adicional desenvolvido por 

professores e estudantes tem permitido manter as atividades letivas dentro da 

normalidade. O reporte feito pelos docentes e coordenadores de curso confirma que 

as metodologias adotadas estão a permitir alcançar os objetivos definidos em cada uma 

das UCs. 

É, por isso, entendimento da Instituição que, na impossibilidade de regressar em pleno 

ao sistema presencial, a manutenção da modalidade de ensino a distância manifesta 

uma evidente vantagem, permitindo deste modo, aos estudantes internacionais que 

tenham regressado aos seus países de origem, bem como aos estudantes oriundos dos 

arquipélagos da Madeira e dos Açores que tenham igualmente regressado a casa e que 

não conseguem, neste momento, viajar para Idanha-a-Nova, que não fiquem 

prejudicados devido às atuais contingências. 

Relativamente às UCs de tipologia prática laboratorial, existentes na licenciatura em 

Gestão Hoteleira, avaliadas as condições para a retoma de aulas presencias, concluiu-

se que o laboratório do Restaurante Pedagógico Sra. da Graça, onde decorreriam as 
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aulas presenciais, não permitiria o distanciamento social durante a realização das 

atividades. Acresce que uma parte dos estudantes internacionais inscritos nas UCs não 

se encontra no país. Face a estes constrangimentos, os docentes responsáveis pelas 

UCs demonstraram ser possível continuar a utilizar e melhorar os recursos e 

metodologias pedagógicas aplicadas até à data, produzindo e disponibilizando, aos 

estudantes, conteúdos em vários formatos. 

Face ao exposto, determina-se que também estas UCs deverão ser concluídas na 

modalidade de ensino a distância. 

Neste contexto, para as UCs em que a componente letiva funcione na modalidade de 

ensino a distância até ao final do semestre, revela-se viável e apropriada a adoção de 

metodologias a distância, também para o processo de avaliação.  

Assim, todos os docentes deverão informar os estudantes inscritos às respetivas UCs 

sobre as metodologias implementadas/a implementar, incluindo as metodologias de 

avaliação. Qualquer alteração face ao inicialmente estipulado na Ficha de Unidade 

Curricular deverá ser registada no Relatório da Unidade Curricular. 

4. OUTRAS ATIVIDADES ACADÉMICAS 

Até nova avaliação da situação, todas as atividades deverão continuar a ser 

desenvolvidas em regime de teletrabalho, especialmente no caso dos grupos 

vulneráveis e de risco.  

Todas as reuniões deverão ser realizadas por meios telemáticos (vídeo ou 

teleconferência), em especial as reuniões de júris de mestrado e de doutoramento, júris 

dos concursos no âmbito das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de 

investigação científicas, realização de provas públicas e reuniões de órgãos de governo 

e de gestão. 
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5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Serão disponibilizadas máscaras a toda a comunidade académica – colaboradores 

docentes e não docentes e estudantes – sendo obrigatória a sua utilização dentro das 

instalações da ESGIN. 

6. RESUMO DAS MEDIDAS E FASES POSTERIORES 

As medidas enumeradas anteriormente consideram-se classificadas na fase 1 do plano. 

As fases 2 e 3 prevêem sucessivamente a redução do grau das restrições impostas e 

serão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Medidas e fases restritivas 

 Restrições 

Espaço/Conceito Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Acesso às instalações Acesso controlado Acesso controlado Acesso livre 

Atendimento presencial 
Entre as 9.00h e as 
13.00h 

Entre as 9.00h e as 
13.00h 

Entre as 9.00h e as 
13.00h e entre as 
14.00h e as 17.00h 

Biblioteca 

• 4 estudantes 
• 1 computador 
• Requisições e 
devoluções 
condicionadas 

• 6 estudantes 
• 1 computador 
• Requisições e 
devoluções 
condicionadas 

• 6 estudantes 
• 2 computadores 
• Requisições e 
devoluções 
condicionadas 

Serviços Académicos 

• 1 pessoa no espaço 
• Pedidos e entregas 
de documentos 
condicionados 

• 2 pessoas no 
espaço 
• Pedidos e entregas 
de documentos 
condicionados 

• 2 pessoas no espaço 
• Pedidos e entregas 
de documentos não 
condicionados 

Serviços de Tesouraria 1 pessoa no espaço 2 pessoas no espaço 2 pessoas no espaço 

Salas de Informática 
Sala I3: 6 estudantes 

Outras: 8 estudantes 

Sala I3: 8 estudantes 

Outras: 8 estudantes 

Sala I3: 8 estudantes 

Outras: 8 estudantes 

Atividades Letivas A distância A distância A distância 

Outras Atividades 
Académicas 

Videoconferência Videoconferência Sem restrição 

Equipamentos de 
Proteção Individual 

Obrigatórios Obrigatórios Obrigatórios 

Higienização 
Após cada utilização 
de equipamento ou 
espaço 

Após cada utilização 
de equipamento ou 
espaço 

Superfícies e 
equipamentos de 
contacto 4 vezes por 
dia 

Regime de trabalho 
Presencial e 
Teletrabalho 

Presencial e 
Teletrabalho 

Presencial 

 

O plano terá o seu início com a fase 1, sendo que, em qualquer momento poderá a 

Direção da ESGIN alterar a fase de implementação. 

7. CONCLUSÃO 

A elaboração do plano para o levantamento progressivo das medidas de contenção 

motivadas pela pandemia COVID-19 teve como premissas fundamentais, o superior 
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interesse dos estudantes, docentes e colaboradores não docentes da ESGIN e do 

Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

Considerou-se estarem apenas reunidas as condições para a reabertura parcial das 

instalações, permitindo a presença condicionada da comunidade académica e do 

público em geral no campus da ESGIN. Foram definidas regras de acesso a cada um 

dos espaços, delineadas estratégias ao nível sanitário e de higiene e garantidas as 

condições de distanciamento social, de acordo com três fases de implementação 

caracterizadas por medidas progressivamente menos restritivas. 

 As atividades letivas continuarão, na sua totalidade, em modo de ensino a distância e 

os serviços administrativos conjugarão o funcionamento em regime de trabalho 

presencial com o regime de teletrabalho, assegurando-se assim uma concentração 

reduzida de colaboradores nas instalações. 

 

Idanha-a-Nova, 29 de abril de 2020. 
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