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Despacho nº 68/PRES/2020  

 

Assunto: Retoma da atividade presencial na ESEL 

 

A ESEL adaptou toda a sua atividade à situação relacionada com a Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-

19). Manteve a atividade letiva recorrendo a métodos de ensino à distância e o restante trabalho, 

administrativo e de apoio geral foi, maioritariamente, substituído por teletrabalho. Foi assegurada 

a continuidade da atividade, mas com garantias de segurança para todos. 

 

A situação evoluiu muito, entretanto, e importa agora retomar a atividade presencial, ainda que 

com restrições que decorrem, precisamente, da necessidade de garantir a segurança de todos. 

 

Os estudantes do Curso de Licenciatura irão ter atividades presenciais (muitos estudantes do 4º 

ano iniciam o seu ensino clínico na próxima segunda feira, dia 8 de junho) e a partir do dia 15 de 

junho terão início sessões de práticas laboratoriais, primeiramente para os estudantes do 1º ano, 

posteriormente para os estudantes do 2º ano, e também as provas de avaliação. O modo como 

irão decorrer e as regras de permanência e circulação na Escola serão objeto de comunicação 

detalhada pela Coordenação do 1º ciclo. 

 

Também a Residência já reabriu, ainda que de forma condicionada pela necessidade do 

cumprimento das regras de segurança; toda a informação sobre o seu funcionamento será 

disponibilizada aos residentes. 

 

A partir da próxima segunda feira, dia 8 de junho, todos os serviços existentes no polo Calouste 

Gulbenkian terão funcionamento presencial ainda que se mantenha, nalguns casos, e dependendo 

da natureza da sua atividade, uma diminuição do número de colaboradores presentes em cada 

dia, mantendo-se os restantes em teletrabalho, de forma alternada, para maior segurança das 

pessoas e da continuidade dos serviços. 

 

Ainda assim, o atendimento deverá ocorrer, preferencialmente por contacto telefónico e/ou por 

mail. O atendimento presencial continua sujeito a marcação prévia. 

 

O Centro de Documentação abrirá, com restrições ao número de presenças e condições de 

atendimento, que serão objeto de comunicação por este serviço.  

 



 

Serviços Centrais 

Avenida Professor Egas Moniz 

1600-190 LISBOA 

Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29 

Pólo Calouste Gulbenkian                                               

Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29  

 

Pólo Artur Ravara 

Tel.: 21 891 22 00 

 

A necessidade de afetar recursos à retoma das atividades presenciais dos estudantes, obriga a 

manter o polo Artur Ravara encerrado. No entanto, é permitida a sua utilização pelos 

colaboradores, docentes e não docentes, que tenham aí o seu posto de trabalho, no horário das 9 

às 17 horas. 

 

Continuarão igualmente encerrados todos os espaços de estudo e convívio do polo Calouste 

Gulbenkian, bem como o bar e o refeitório. Importa clarificar que a empresa que detinha a 

exploração dos bares rescindiu, formalmente, o seu contrato com a ESEL e que a empresa que 

detém a exploração do refeitório faz depender a sua reabertura da garantia de números de 

utilizadores que, face ao modo como a atividade presencial decorrerá não é possível ser dada, pelo 

menos até ao final do ano letivo. Será permitida a utilização dos micro-ondas existentes no 

refeitório. 

 

Reitera-se a necessidade de ter presente o Plano de Contingência implementado na escola, 

reforçando-se a necessidade do cumprimento do que aí é preconizado, nomeadamente as 

medidas preventivas de natureza individual e as constantes no Ponto 5. “Medidas para reduzir o 

risco de transmissão/disseminação da infeção por SARS-CoV-2 na ESEL”. 

 

Informação complementar pode ser consultada no endereço: https://www.esel.pt/covid-19   

 

Finalmente reitera-se o apelo à compreensão de todos e à melhor colaboração, face à necessária 

adaptação a esta nova realidade. 

 

ESEL, 5 de junho de 2020 

 

 
 

O Presidente da ESEL 

 

 

 

Professor Coordenador João Carlos Barreiros dos Santos 
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