iIINSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Saúde de Santarém

Despacho nº 9/2021
Ano letivo de 2020/2021 - Retorno às atividades letivas em regime presencial em 19/04/2021
Considerando:
- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, publicada no Diário da República, Série I, n.º 50A/2021, de 13 de março, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no
âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, definindo que as atividades presenciais no ensino
superior podem ser retomadas a partir de 19 de abril;
- O Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021, de 14 de abril, que renova o estado de emergência
em linha com o faseamento do plano de desconfinamento;
- O Decreto n.º 6-A/2021, de 15 de abril, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República e que confirma a reabertura das atividades letivas e não letivas presenciais nas
instituições de ensino superior a partir de 19 de abril de 2021 em todo o território nacional;
- A recomendação às instituições de ensino superior emanada do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (MCTES), de 15 de abril, que alerta para o facto de a reabertura das atividades dever
ocorrer com a cautela e precaução que a atual crise pandémica ainda justifica;
- O Despacho 96/2001, de 16 de abril, do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, que se dá aqui
por integralmente reproduzido, que determina, a partir do próximo dia 19 de abril de 2021, o retorno
progressivo às atividades letivas em regime presencial, revogando o Despacho n.º 19/2021, de 21 de
janeiro, e retomando-se o modelo de funcionamento definido no início do ano letivo, de acordo com as
linhas orientadoras identificadas no seu Despacho n.º 214/2020, de 01 de setembro, para cujo conteúdo
remete.
- As competências estatutariamente atribuídas ao diretor:
Procedo à revogação do Despacho n.º 6/2021, de 25 de janeiro e à repristinação do meu Despacho n.º
14/2020 de 28/09/2020, que em anexo se junta, com efeitos a partir das 00:00 horas do próximo dia 19 de
abril de 2021.
De todos se espera o exercício de uma cidadania ativa e responsável em prol de cada um de nós e de toda a
comunidade.

Santarém, 16 de abril de 2021
A Diretora
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Hélia Maria da Silva Dias
(Professora Adjunta)
Anexo: Despacho n.º 14/2020 de 28/09/2020
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