
 

 

 

Plano para levantamento progressivo na ESA-IPVC das medidas de contenção motivadas pela 

pandemia COVID-19 (Informação complementar ao DESPACHO-IPVC-P-24/2020) 

 

Na sequência do Despacho-IPVC-P-24/2020- PA onde o Presidente do IPVC aprovou o “PLANO 

PARA LEVANTAMENTO PROGRESSIVO NO IPVC DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO MOTIVADAS 

PELA PANDEMIA CONVID-19” a Direção da Escola Superior Agrária (ESA-IPVC) vem por este meio 

apresentar informações complementares sobre a retoma de atividades presenciais nas 

seguintes áreas de atuação: 

 

I. Metodologias de ensino/aprendizagem 

I.1. Mantêm-se em vigor as regras e princípios definidos no Despacho IPVC-P-16/2020 para a 

generalidade das unidades curriculares, que devem continuar o funcionamento em regime de 

ensino a distância; 

I.2. A Direção da ESA, em articulação com os coordenadores de curso de Mestrado, Licenciatura 

e CTeSP, procedeu ao levantamento das unidades curriculares em que, pela sua natureza e 

características específicas, não é possível adotar o regime de ensino a distância na sua 

totalidade, tendo sido identificadas as UCs de Microbiologia geral e Microbiologia aplicada do 

CTeSP de Análise e gestão laboratorial. Os alunos serão notificados pelo docente responsável da 

UC através do e-mail institucional, com uma antecedência de, pelo menos, 5 dias úteis face à 

data prevista de início da atividade presencial; 

I.3. Para os estágios de CTeSP recomenda-se a continuação da formação em regime de 

teletrabalho, seguindo as recomendações do CTC-IPVC, de acordo com a Nota Informativa nº 

3/CTC/2020. Para os estágios em que os alunos, juntamente com o orientador interno e a 

instituição de acolhimento, consideram oportuno e necessário realizar atividades presenciais, o 

orientador interno deverá dar conhecimento à Direção da ESA e ao coordenador de curso, por 

forma a que seja acionado o seguro escolar; em nenhum caso, o aluno poderá ser penalizado na 

nota final se optar por continuar o estágio em regime de teletrabalho; 

I.4. As atividades letivas presenciais identificadas nos pontos 2 e 3 só serão permitidas pela 

Direção desde que se garanta o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde 

competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível sanitário e de higiene, 

garantindo condições de distanciamento social e utilização de equipamentos de proteção. 



 

II. Métodos de avaliação 

II.1. Apenas quando o recurso a métodos de avaliação a distância não seja considerado 

adequado é que se deverão adotar procedimentos de avaliação presencial de aprendizagens; 

II.2. A adoção de procedimentos de avaliação presencial só será admitida em provas do 

calendário de avaliações finais (calendário publicado na página da Escola). O responsável da UC 

deverá informar a Direção com uma antecedência mínima de 1 mês, de forma a garantir as 

condições de distanciamento social e equipamentos de proteção individual, designadamente 

máscaras;  

 

III. Serviços de apoio 

III.1. O atendimento em regime presencial é retomado a partir de 04 de maio. Os funcionários 

assegurarão o serviço num regime misto (presencial e teletrabalho). Na seguinte tabela 

apresenta-se, para cada serviço, o funcionário e respetivo horário de atendimento presencial: 

 

O funcionário Virgílio Miguel Marques Peixoto encontra-se a dar apoio à Unidade de 

Microbiologia Aplicada (UMA) na realização de testes de despistagem à COVID-19 motivo pelo 

qual não assumirá funções nos laboratórios da ESA enquanto essa situação se mantiver.  

GRUPO DE SERVIÇOS Manhã (9:00 às 12:30) Tarde (14:00 às 17:30)

ACADÉMICOS E APOIO AOS CURSOS Manuel Pereira da Rocha 

Barros

Rosália Maria Marinho Pinheiro 

Lacerda

SAF + BU 
Ana Maria da Silva Ferreira 

Correia 

Maria de Fátima de Sousa 

Rodrigues Esteves

SERVIÇOS TÉCNICOS+LABORATÓRIOS Maria da Conceição 

Ferreira Marinho

Maria da Rocha Gonçalves 

Maria Helena Gonçalves 

Ferreira Carvalhosa

Corina Ferreira Soares 

Manuel Eugénio Castro Silva do 

Vale (noturno)

Maria Rosalina Peixoto 

Barbosa Lopes Manuel Peixoto Vieira (noturno)

SECRET.DIREÇÃO 
Maria Ofélia Lima de Brito

BIBIOTECA_ARQUIVO
Adelino Tito Vieira Barros 

de Morais Alberto Gonçalves Mesquita

SERVIÇOS INFORMÁTICA

APOIO E VIGILÂNCIA

2ª F e 4ª F (9h00 - 17h00) 6ªF (9h00-12h30)

Luís Armando Soares de Morais 



 

Em função das necessidades dos serviços o horário apresentado poderá sofrer alterações que 

serão devidamente divulgadas à comunidade académica; 

III.2. Os serviços devem, contudo, continuar a privilegiar o atendimento não presencial, através 

das plataformas on-line, e-mail, telefone e correio, continuando a reforçar os processos de 

digitalização de serviços, pelo que o atendimento presencial deverá ser prestado mediante 

agendamento prévio via telefone ou e-mail; 

III.3. A residência e a cantina permanecerão fechadas; 

III.4. A reabertura do bar, ainda que em regime de funcionamento reduzido e visando apenas 

garantir serviços mínimos, será determinada à medida que a procura o justifique em função das 

atividades presenciais retomadas na escola.  

 

IV. Equipamentos de proteção individual (EPI), materiais desinfetantes e medidas de 

higienização 

IV.1. A entrada nas instalações da ESA-IPVC só será permitida com a utilização de máscara 

individual (máscara não-cirúrgica, comunitária ou de uso social), de acordo com a Orientação 

n.º 09/2020 da DGS, de 13.04. A instituição distribuirá dois exemplares a cada trabalhador e 

estudante que não disponham das mesmas, cabendo depois a cada utilizador garantir o 

cumprimento das regras de higienização definidas pelas autoridades de saúde; 

IV.2. Serão colocados materiais desinfetantes, designadamente, álcool gel e toalhetes, na 

secretaria, no corredor do quarto andar; 

IV.3. Os serviços de limpeza prestados pela empresa contratada são retomados na sua 

totalidade, nos termos do contrato celebrado, a partir de 04 de maio; 

IV.4. As atividades presenciais no laboratório – atividades de investigação, trabalhos de 

prestação de serviços à comunidade, estágios curriculares (licenciatura ou CTeSP) ou 

dissertação/projeto/estágio de Mestrado – serão retomadas se o coordenador do 

projeto/prestação de serviços ou orientador de dissertação/projeto/estágio considerar 

oportuno e necessário, mediante a apresentação de um plano de atividades semanal à Direção 

(indicando os investigadores que estarão presentes no laboratório, horário em que se 

desenvolverão as atividades a realizar por cada um, equipamentos e espaços a utilizar). A 

Direção analisará todos os planos de atividades recebidos e aprová-los-á desde que estejam 

asseguradas as condições de distanciamento social entre os 



 

investigadores/bolseiros/técnicos/docentes/estudantes que estarão presentes no laboratório. 

Caberá aos técnicos de apoio aos laboratórios proceder à higienização dos equipamentos no 

final de cada aula e prepará-los para a aula seguinte. Os docentes, investigadores e estudantes, 

no final de cada aula, devem também proceder à higienização da sua bancada de trabalho e 

equipamentos específicos, deixando o espaço pronto para o utilizador seguinte – a instituição 

disponibiliza em cada espaço o desinfetante e os toalhetes. Nos laboratórios onde são utilizadas 

batas individuais, é da responsabilidade do proprietário assegurar a sua higienização entre cada 

utilização. Aconselha-se ainda o arejamento dos espaços entre cada utilização. 

IV.5. Os serviços agrários retomarão a sua atividade normal a partir do dia 04 de maio, 

estabelecendo a Direção um plano prioritário de atuação. 

 

Ponte de Lima, 02 de maio de 2020 

 

A Direção 

 

 

 

 

 

 

     Professora Doutora Maria Isabel Valín Sanjiao 
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