COMUNICADO Pres. 04/2021
No comunicado nº 3/2021 que enviámos à comunidade académica no passado dia 1 de março, prevíamos
iniciar as atividades letivas presenciais após a Páscoa, ainda que de forma faseada. Entretanto, no dia 11 de
março, o Governo anunciou um programa de desconfinamento que prevê a abertura das atividades letivas
presenciais no Ensino Superior apenas para o próximo dia 19 de abril.
Porém, todos sabemos que apesar das melhorias a que estamos a assistir em Portugal, seja pela redução do
número de pessoas infetadas e pela redução do número de óbitos, seja pelo aumento da capacidade de
testagem e de vacinação, teremos que aguardar pela legislação quinzenal do estado de emergência que
antecederá o dia 19 (provavelmente a acontecer entre os dias 8 e 10 de abril) para termos a certeza que este
dia se mantém para o regresso às atividades letivas presenciais nas nossas Escolas.
Como já é do conhecimento público, está previsto um programa de testagem, com testes rápidos de antigénio,
a todos os estudantes, docentes, investigadores, trabalhadores não docentes e colaboradores das instituições
de ensino superior que reiniciam atividades presenciais, fruto de uma parceria entre a DGES e a DGS.
As direções das Escolas informarão atempadamente as suas comunidades académicas sobre o calendário e a
metodologia das testagens, bem como sobre o início das atividades presenciais que poderão não acontecer
em simultâneo para todas as turmas dos diferentes cursos.
Até lá, vamos continuar o nosso trabalho de ensino a distância com o rigor e a serenidade que o tem norteado,
na esperança de que estaremos perto de alcançar novas relações pedagógicas.
Para que a programação prevista possa ser cumprida e para contribuirmos para a erradicação desta pandemia
é necessário que cada um de nós continue a ter comportamentos sociais responsáveis e que cumpramos
rigorosamente as diretivas das autoridades de saúde. Pela nossa parte, como sempre fizemos, vamos
continuar a trabalhar para garantir as condições de segurança nas nossas Escolas, nas Residências, nas
Cantinas e nos Serviços Centrais, para que em conjunto possamos mitigar as consequências negativas da
pandemia que ainda se atravessam nas nossas vidas e nas nossas relações sociais.
Desejamos a toda a comunidade académica uma Feliz Páscoa.
Um abraço. Até breve.
Portalegre, 31 de março de 2021
A Presidência do Politécnico de Portalegre
Albano Silva e Luís Loures
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