
 

 

DESPACHO (PR) N.º 28/2021 

 

Assunto: Renovação das medidas que determinam o funcionamento das atividades letivas 

e não letivas e de investigação do IPCA 

 

As Instituições de Superior (IES) receberam, a 19 de março de 2021, uma recomendação 

conjunta da DGS (Direção Geral de Saúde) e da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). 

Nesse documento é recomendada a realização de Testes Rápidos de Antigénio a todos os 

estudantes, docentes, investigadores e não docentes, que o consintam e que não tenham 

sintomas sugestivos de COVID-19, nem história de infeção por SARS-CoV-2, confirmada 

laboratorialmente, nos últimos 90 dias. É ainda afirmado que existem dados científicos que 

provam a efetividade da realização de rastreios laboratoriais regulares para SARS-CoV-2 

para uma retoma mais segura das atividades educativas e letivas presenciais. 

Foi ainda recebida do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma 

nota sobre a implementação de uma estratégia de rastreio no reinício das atividades 

presenciais, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). 

O IPCA, dado não dispor de meios técnicos adequados para efetuar os testes, manifestou à 

DGES o seu interesse em que os Testes Rápidos de Antigénio possam ser aplicados pela 

CVP à comunidade do IPCA para a retoma a atividade presencial com maior segurança. 

Neste momento, aguarda-se informação da DGES e da Cruz Vermelha relativamente à 

metodologia a ser aplicada.  

A Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-2019 do IPCA, está a 

acompanhar todo este processo e agirá em articulação estreita com as Autoridades de 

Saúde. 

Considerando que o Despacho (PR) Nº 12/2021, de 16 de fevereiro, definia, no ponto 1, que 

as atividades letivas eram realizadas em regime a distância até ao dia 01 de abril de 2021. 

Considerando que o Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março, 

renovou a declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 

situação de calamidade pública, referindo que em relação às limitações à liberdade de 

aprender e de ensinar deve ser definido um plano faseado de reabertura com base em 



 

critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública, designadamente articulando 

com testagem, rastreamento e vacinação. 

Considerando que o estado de emergência foi regulamentado pelo Decreto do Governo n.º 

6/2021, de 3 de abril, dispondo na alínea c) do n.º 1 do artigo 36.º que ficam suspensas as 

atividades letivas e não letivas presenciais das instituições de ensino superior, sem prejuízo 

das épocas de avaliação em curso. 

Considerando que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, 

estabeleceu uma estratégia de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença Covid-19, estabelecendo um calendário no qual está 

previsto o retorno das atividades presenciais para as instituições de ensino superior a partir 

de 19 de abril 

Considerando a autonomia de gestão, pedagógica e científica das IES que decorre do RJIES 

e dos seus estatutos. 

Ouvidos o Conselho de Gestão, o Conselho Académico, o Presidente da AAIPCA, a Provedora 

do Estudante e a Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19, aprovo, 

nos termos do 38.º dos Estatutos do IPCA, as seguintes regras: 

 

1. As atividades letivas mantêm-se em regime a distância até ao próximo dia 16 de abril, 

estando prevista para 19 de abril o retorno às atividades presenciais. 

2. Mantêm-se em vigor todas as regras previstas no Despacho (PR) Nº 12/2021, de 16 

de fevereiro. 

 

Barcelos, 5 de abril de 2021. 

 

A Presidente do IPCA 

 

___________________________________________ 

Professora Doutora Maria José Fernandes 
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