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  Despacho Presidente n.º 2022/05 

Plano de funcionamento da ESEP e desenvolvimento das atividades letivas - 

Ano letivo 2021/2022 – Semana de 10 a 14 de janeiro de 2022 

 

Considerando a evolução da situação de pandemia de COVID-19; 

Considerando que a ESEP mantém a firme determinação de contribuir ativamente para a 

prevenção e o controlo da pandemia COVID-19, mas também de garantir a qualidade do 

ensino e a conclusão, com sucesso, dos percursos formativos dos seus estudantes; 

Considerando as decisões e medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros, comunicadas a 6 

de janeiro de 2022; 

Considerando a Recomendação às instituições científicas e de ensino superior no contexto das 

medidas extraordinárias do estado de calamidade do Gabinete do Sr. Ministro da Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior, de 25 de novembro de 2021; 

Considerando, ainda, a necessidade de garantir o funcionamento da escola e das atividades 

letivas a decorrer, tanto em regime presencial como à distância; 

Ouvido o Presidente do Conselho Técnico-científico, o Presidente do Conselho Pedagógico e 

a Presidente da Associação de estudantes; 

Decido: 

1) Manter, de 10 a 14 de janeiro, o modelo de funcionamento das atividades letivas das 

tipologias “teórica” (T), “teórico-prática” (TP), “orientação tutorial” (OT), e “seminário” (S), 

em modelo à distância, através de transmissão síncrona online; 

2) Retomar as atividades letivas da tipologia “prática laboratorial” (PL);  

3) Manter o modelo de funcionamento dos “ensinos clínicos / estágios”; 

4) Manter o calendário de frequências e exames, bem como a estratégia a adotar para a 

realização das provas; 
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5) Manter o atendimento dos serviços pelos meios digitais disponíveis, retomando o 

atendimento presencial sob prévia marcação; 

6) Adotar, de 10 a 14 de janeiro, o regime de trabalho presencial com componente de 

teletrabalho,  organizado de forma a garantir as seguintes regras: 

a) Todos os núcleos dos serviços técnico-administrativos funcionam, diariamente, com, 

pelo menos, um trabalhador em regime presencial; 

i) Excecionalmente, nomeadamente no caso de núcleos que tenham apenas um 

trabalhador afeto, o Coordenador do serviço respetivo pode propor a agregação 

de núcleos, desde que os trabalhadores que estejam a assegurar a escala 

presencial assegurem todas as funções dos núcleos agregados; 

b) Todos os trabalhadores integrados neste regime de trabalho deverão assegurar, pelo 

menos, dois dias de trabalho semanal em escala presencial; 

c) As escalas a vigorar na semana referida, com a identificação dos trabalhadores a 

assegurar o regime presencial, deverão ser enviadas aos trabalhadores do serviço e ao 

SGR-RH, pelo respetivo Coordenador do serviço, até ao final do dia 7 de janeiro; 

d) O plano de escalas presenciais deverá garantir o horário de atendimento do 

núcleo/serviço; 

e) Poderão, pontual e excecionalmente, ser autorizadas exceções às regras previstas no 

número anterior, desde que devidamente justificadas e previamente comunicadas. 

 

Ao SGR- SC para divulgação a toda a comunidade. 

Porto, 6 de janeiro de 2022 

 

O Presidente, 

 
António Luís Rodrigues Faria de Carvalho 


