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  Despacho Presidente n.º 2021/30 

Regimes de trabalho durante a vigência do confinamento 

Considerando a Estratégia de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença COVID-19, aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros, do dia 11 de março; 

Dando cumprimento à “Recomendação às instituições científicas e de ensino superior no 

contexto das medidas de desconfinamento controlado definidas pelo Governo”, do Gabinete 

do Sr. Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, de 11 de março; 

Considerando a retoma progressiva de atividades letivas presenciais a partir do próximo dia 

19 de abril e, consequentemente, a necessidade de reformular os regimes de trabalho 

aplicáveis; 

Considerando a necessidade de garantir a prévia preparação e o apoio ao regular 

funcionamento das referidas atividades, bem como as outras atividades da Escola que devam 

ser asseguradas de forma presencial; 

Considerando todas as recomendações emitidas quer pelas autoridades de saúde, quer pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

Considerando as orientações da tutela e do Governo sobre o funcionamento das instituições 

de ensino superior, em concreto, e do funcionamento dos serviços da Administração Pública, 

em geral; 

Mantendo o foco no que é a missão da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), e na 

concretização do objetivo de garantir a qualidade do ensino e a conclusão, com sucesso, dos 

percursos formativos pelos seus estudantes; 
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Determino: 

1) A revogação do Despacho Presidente n.º 2021/09, de 21 de janeiro, com efeitos a 

partir do próximo dia 19 de abril. 

2) Em consequência do número anterior, a retoma da vigência da Norma de serviço n.º 

2020/03, de 7 de agosto, _ Regimes de trabalho e controlo de assiduidade e 

pontualidade _ com efeitos a partir do próximo dia 19 de abril. 

Ao SGR- SC para divulgação junto dos trabalhadores técnico-administrativos. 

 

Porto, 09 de abril de 2021 

 

O Presidente, 

 
António Luís Rodrigues Faria de Carvalho 


