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Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
encerra todas as instalações

Medidas do IPCA enquadradas no Estado de emergência

O IPCA apenas faz atendimento online e telefónico

Breve

A 
presidente do Insti-

tuto Politécnico do 

Cávado e do Ave – 

IPCA, decidiu pelo 

encerramento de todas as 

instalações, campus e po-

los, assegurando, no en-

tanto, o fucionamento de 

todos os serviços através 

do atendimento online e 

telefónico. 

A medida, anunciada 

em comunicado envia-

do ao Diário do Minho, 

foi decidida e já imple-

mentada na sequência das 

medidas decretadas pelo 

Governo e no âmbito da 

declaração de Estado de 

Emergência pelo Presi-

dente da República.

Neste comunicado, Ma-

ria José Fernandes alerta 

toda a comunidade aca-

démica para a responsa-

bilidade social que a todos 

é pedida neste momento 

pelo qual passamos.

«O mundo vive atual-

mente um momento ex-

cepcional que exige de 

todos nós o máximo de 

responsabilidade, seja co-

letiva ou individual, e de 

acatamento de todas as 

decisões e ordens que vi-

sam, em primeiro lugar, 

a salvaguarda da vida de 

todos nós», afirma a pre-

sidente do IPCA.

Recorde-se que a 10 de 

março, através do Des-

pacho PR n.º 28/2020, 

o IPCA suspendeu todas 

as atividades letivas pre-

senciais, tendo adotado 

o regime de ensino a dis-

tância, modelo este, atual-

mente utilizado a nível 

nacional por todas as ins-

tituições de ensino.

A este propósito, Ma-

ria José Fernandes salienta 

que a atividade letiva no 

IPCA decorre atualmente 

«dentro das limitações que 

algumas unidades curricu-

lares laboratoriais e ofi-

cinas oferecem», e que 

o modelo em si tem si-

do um sucesso com ele-

vada aceitação entre os 

estudantes e os docentes 

do IPCA.

No IPCA todas as reuniões são 
por videoconferência, estando as 
deslocações em serviço proibidas 
a qualquer trabalhador.

Destaque Maria José Fernandes 
agradece a atitude de 
toda a comunidade 
académica.

videoconferência

D
R

A presidente do Insti-

tuto Politécnico do Cáva-

do e do Ave salienta ainda 

que, a par destas medidas 

já em curso, também, no 

âmbito de colmatar a pro-

pagação do Covid-19 den-

tro da comunidade acadé-

mica, está em vigor uma 

outra determinação que 

abrange os funcionários 

desta instituição de ensi-

no politécnico.

Segundo refere, o IPCA 

optou por adotar o regi-

me de teletrabalho para 

garantir o normal funcio-

namento dos serviços do 

Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, salva-

guardando e protegendo 

os colaboradores.

Maria José Fernandes 

agradece ainda a atitude 

«positiva, pro-ativa e di-

ferenciadora neste mo-

mento tão difícil» de toda 

a comunidade académica.

«A união de toda a co-

munidade académica IP-

CA será um fator distin-

tivo e facilitador neste 

período difícil e contur-

bado da nossa socieda-

de», sublinha a presidente.

Entretanto, é realça-

do no comunicado que 

estas medidas adotadas 

poderão ser ajustadas ou 

prorrogadas em função 

da evolução da situação e 

da avaliação que, em ca-

da momento, for feita da  

adequação das medidas.
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Onda 
solidária
ajuda 
quem mais 
precisa
REPORTAGEM Em tempos de incerteza devido 

à Covid-19, os pedidos de ajuda não param de surgir, 

mas também se multiplicam as respostas, numa 

notória onda de solidariedade. Juntas, associações 

e vizinhos apoiam quem mais precisa. P.04-06
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DESTAQUE P.07

IPCA encerra 
todas as instalações

Concelho de Braga 
regista uma morte
por Covid-19
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António 
Salvador 
destaca
importância 
social 
do futebol P.19
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Psicólogo Jorge Silvério

«Pandemia 
mudará 
mentalidade 
de todos 
nós» P.20

Guimarães 
define medidas 
para apoiar 
pessoas sem-abrigo

ÚLTIMA

Presidente 
do FC Amares
retido em Paris

DESPORTO P.21

Técnico 
Miguel Matos
espera 
regressar a Wuhan 
em abril

DESPORTO P.22

S. Bento S. Bento 
da Porta Abertada Porta Aberta
prepara prepara 
celebração celebração 
de ano jubilarde ano jubilar
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