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Comunicado AAIPS | CoViD-19 

 

Caros estudantes, comunidade IPS e comunidade envolvente a este,  

Devido à recente epidemia de CoViD-19, às recomendações da Direção Geral de Saúde, ao 

despacho publicado pela Presidência do Instituto Politécnico de Setúbal em concordância 

com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) vem por este 

meio a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal comunicar que desde dia 

12 de março até ao dia 3 de abril todas as atividades/serviços previstos no Plano de 

Atividades e Orçamento para o mandato 2020 se encontram adiadas e ou canceladas.  

Esta é uma decisão tomada em plena consciência e após reflexão sobre esta mais recente 

epidemia, na consideração que é essencial tomar todas as medidas de precaução garantindo 

assim o bem-estar de todos os envolvidos nestas mesmas atividades. Enumeramos, de 

seguida, todas as atividades e serviços envolvidos nesta decisão, bem como o procedimento 

a tomar em situações extraordinárias. 

• Serviço de Atendimento Permanente e Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS. Caso 

algum estudante necessite de contactar deverá endereçar um mail para 

geral@aaips.pt e, se necessário, será marcado atendimento presencial pontual. 

• Encerramento do atendimento nos Espaços dos Núcleos de Curso da AAIPS nas Escolas 

do IPS. 

• Treinos das Modalidades Coletivas da AAIPS, no seguimento das recomendações 

enviadas pelo IPS.  

 

 

http://www.aaips.pt/
mailto:geral@aaips.pt


 

 
 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 

Rua Vale de Chaves, Campus do IPS – Estefanilha 2910-848 Setúbal                  NIPC: 510 244 670 

          Contacto: 265 790 130          E-mail: geral@aaips.pt            Site: www.aaips.pt        

 

 

• Participação nos jogos das Modalidades Coletivas em competição, na sequência do 

adiamento por parte da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL) 

dos jogos programados para este espaço temporal. 

• Participação nos Campeonatos Nacionais Universitários em modalidades individuais, 

na sequência do cancelamento por parte da Federação Académica do Desporto 

Universitário (FADU) destas mesmas competições. 

• Torneio InterCursos da AAIPS – modalidade de andebol, agendado para o próximo dia 

18 de março. 

• Semana do Estudante da AAIPS, nomeadamente palestras, workshops, atividades 

dinamizadas pelos Núcleos de Curso da AAIPS, Jantares de Curso e Festa no Bar Oficial 

da AAIPS. 

• Semana de Curso do Núcleo de Curso de Bioinformática da AAIPS. 

Reforçamos que durante o período supramencionado iremos permanecer em constante 

avaliação e debate sobre a situação em que nos encontramos de modo a preparar os próximos 

procedimentos a adotar.  

Sensibilizamos toda a comunidade para tomar as medidas necessárias e seguir as 

recomendações de segurança enviadas por e-mail e disponíveis na página do IPS. Para 

qualquer esclarecimento adicional e ou informação poderão enviar mail para geral@aaips.pt. 
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AAIPS Announcement | CoViD-19 

 

Dear students, IPS community and the surrounding community, 

Due to the recent CoViD-19 epidemic, to the recommendations of the General Health 

Directorate, to the announcement made by the Presidency of the Polytechnic Institute of 

Setúbal in agreement with the Portuguese Polytechnics Coordinating Council (CCISP), the 

Academic Association of the Polytechnic Institute of Setúbal communicates that, from March 

12 to April 3, all activities/services planned in the Budget and Activities Plan for the 2020 

mandate are hereby postponed or cancelled. 

This decision was taken in full awareness and after reflecting on this most recent epidemic, 

we consider it is essential to take all precautionary measures therefore guaranteeing the well-

being of all those involved in these same activities. Below, we list all the activities and services 

involved in this decision, as well as the procedure to be taken in extraordinary situations. 

• Permanent Service for Students and the Office of Student Support (GAE). If any student 

needs to contact us, they may send an email to geral@aaips.pt and, if necessary, 

punctual attendance will be scheduled. 

• Closure of attendance hours for the AAIPS Course Nuclei’s spaces at IPS’ schools. 

• AAIPS collective sports’ practice classes, as recommended by the IPS. 

• Participation in AAIPS collective sports competitions, following the postponement by 

the Higher Education Sports Association of Lisbon (ADESL) of the games scheduled for 

this timeframe. 
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• Participation in the National University Championships in individual sports, following 

the cancellation by the University Sports Association of Portugal (FADU) of these same 

competitions. 

• Intercourses Tournament of AAIPS – handball modality, scheduled for March 18th. 

• AAIPS Student Week, namely lectures, workshops, activities promoted by AAIPS 

Course Nuclei, course dinners and the party at the AAIPS Official Bar. 

• Course Week organized by the Bioinformatics Course Nuclei of AAIPS. 

We stress that during the period we will remain in constant evaluation and debate about the 

current situation in order to prepare the next list procedures to be adopted. 

We sensitize the entire community to take the necessary measures and follow the safety 

recommendations sent by email and available on the IPS website. For any further clarification 

and or information you may reach us via email to geral@aaips.pt.  
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