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COMUNICADO Pres. 02/2021 

 

Caros membros da comunidade académica do Politécnico de Portalegre 

  

No passado dia 21 de janeiro foi alterada a regulamentação do estado de emergência em Portugal, face à 

evolução da situação epidemiológica que vivemos com um crescente número de óbitos e de pessoas infetadas 

com o SARS–CoV-2. Chegámos, de facto, a uma situação muito complexa e perigosa que se deve muito ao 

aumento do índice de contágio do vírus, mas também a comportamentos sociais inadequados, não o podemos 

negar.   

Foi neste contexto que nos vimos legal e moralmente obrigados a interromper o ensino presencial, no qual 

tanto apostámos e que tentámos proteger sempre com medidas de segurança diversas, na convicção que a 

relação pedagógica presencial é o centro do processo ensino e aprendizagem e que os meios digitais, usados 

com inovação, são meios auxiliares importantes. Sentimos que, com o contributo de todos, criámos nas nossas 

Escolas as condições de segurança necessárias ao desenvolvimento do ensino presencial como fator 

diferenciador e construtor de processos de investigação e inovação, de metodologias ativas e vividas em grupo 

por estudantes, docentes e tecido empresarial e social; mantendo-nos sempre atentos na defesa de 

grupos/turmas onde se identificavam casos positivos de COVID-19. Ainda assim, convém lembrar que os casos 

de COVID-19 que fomos tendo desde o início das atividades letivas foram escassos e, sempre que foi possível 

identificar a origem do contágio, nunca este aconteceu no interior das Escolas. Tem sido um trabalho às vezes 

esgotante, mas muito positivo, das direções das Escolas, dos coordenadores de departamento, dos 

coordenadores de curso, e de todos os docentes em geral, bem como do pessoal não docente que tem um 

papel de controle e sinalização extremamente importante. 

Como já foi informado a todos pelas direções das Escolas, voltamos agora ao ensino a distância. Temos a 

certeza que a resposta que vamos conseguir dar no desenvolvimento das atividades letivas a distância será 

muito positiva, face à experiência existente e face ao reforço de equipamentos digitais que fizemos. Uma ou 

outra atividade letiva de natureza mais prática que não possa ser agora desenvolvida será com 

certeza reagendada para uma altura mais oportuna. A maior parte das atividades, incluindo avaliações, serão 

realizadas a distância com o auxílio da nossa plataforma. Os estágios e os ensinos clínicos continuam, e tudo 

faremos para que se possam concluir. 

Uma análise simples da atual situação e da sua evolução nos próximos dias resulta que provavelmente o ensino 

a distância terá que acontecer para lá dos quinze dias previstos na legislação do passado dia 22 de janeiro. 

Temos que nos preparar para isso e, eventualmente, será à distância que terminaremos o 1º semestre deste 

ano letivo. 

Está previsto o início das atividades letivas do 2º semestre para o próximo mês de março, na ESAE a 1, na ESS 

a 8 e na ESECS e ESTG a 15. Nesta altura, ou noutra se houver alguma antecipação, logo veremos que condições 

teremos no país e qual a melhor forma para iniciarmos o 2º semestre.  
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Por agora, o que vos podemos pedir, é que mantenham o espírito de resiliência e a compreensão para esta 

situação e para o grau de imprevisibilidade que a mesma encerra. 

Estamos certos que a família IPP vai continuar unida e que será junta que se manterá atenta às questões da 

equidade, da solidariedade e da responsabilidade social. Tudo faremos para que nenhum estudante fique para 

trás por falta de meios digitais, por razões económicas, sociais ou sanitárias. As Escolas, suas 

direções, departamentos e coordenações de curso saberão articular-se para resolver qualquer destas 

situações e evitar o abandono e o insucesso escolar. Reforçaremos os serviços de ação social e os serviços de 

apoio psicológico e psicopedagógico. 

 Nesta altura de especial dificuldade, desejamos a toda a comunidade académica que os próximos tempos 

sejam passados em confinamento, é verdade, mas com saúde e com sucesso. A vacinação já se iniciou e será 

progressivamente generalizada, essa é a esperança e a confiança que a ciência nos dá para termos, em breve, 

imunidade de grupo que nos permita viver com outra serenidade e voltar aos afetos que fazem parte da nossa 

vida. 

 Caros estudantes, não hesitem em colocar os vossos problemas à coordenação do curso e continuar a manter 

o Politécnico informado de eventuais dificuldades ou problemas de saúde. Fiquem bem, mantenham-se 

seguros, com comportamentos sociais adequados à realidade que estamos a viver e que queremos ultrapassar 

rapidamente. 

Caros colegas docentes e não docentes, muito obrigado pelo vosso esforço, pela vossa compreensão, espírito 

de abnegação e, acima de tudo, pela vossa disponibilidade para que este ano letivo continue com a qualidade 

e a inovação que nos caracterizam. Fiquem bem. 

 

Com gratidão, 

  

A Presidência do Politécnico de Portalegre, 

Albano Silva e Luís Loures 


