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Comunicado AAIPS | CoViD-19 
 

Caros estudantes, comunidade IPS e comunidade envolvente a este,  

Devido à Pandemia de CoViD-19, às recomendações da Direção Geral de Saúde, no seguimento dos 

anteriores comunicados da AAIPS e tendo em conta o Plano de Retorno da AAIPS, que estabelece as 

orientações para o retorno gradual e progressivo às atividades presenciais vem por este meio a 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal comunicar que, no seguimento da 

conjuntura atual, desde dia 1 de junho até ao dia 31 de julho todas as atividades/serviços 

previstas(os) no Plano de Atividades e Orçamento para o mandato 2020 se encontram adiadas(os) 

e ou canceladas(os). 

Renovamos e acrescentamos que esta decisão é tomada em plena consciência e auxiliada por uma 

constante reflexão com vista nas condições a que nos vemos sujeitos por esta pandemia e sempre na 

consideração que é essencial tomar sempre 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. As seguintes atividades encontram-se adiadas ou canceladas: 

• Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS na sede da AAIPS e no Espaço da ESTBarreiro/IPS; 

• Espaços dos Núcleos de Curso da AAIPS nas Escolas do IPS e o atendimento nos mesmos; 

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

várias entidades; 

• 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; 

• Atividades de integração aos novos estudantes previstas para o todo o ano letivo 2019-2020; 

• Ciclo de Debates da AAIPS previsto para o mês de junho; 
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• Sessão de Cinema da AAIPS prevista para o mês de junho; 

• Jantar de Desporto da AAIPS; 

• Gala de Finalistas do IPS; 

• Semana de Curso do Núcleo de Curso de Acupuntura da AAIPS; 

• Participação no Festival Liberdade organizado pela Associação de Municípios da Região de 

Setúbal; 

• Participação na Feira de Sant´Iago edição 2020 organizada pela Câmara Municipal de Setúbal. 

De modo a continuar a enfrentar a situação atual, no seguimento da implementação do Ensino a 

Distância no IPS e com base no Plano de Retorno da AAIPS, foram tomadas as seguintes medidas: 

• O Serviço de Atendimento Permanente na sede da AAIPS e no Espaço da ESTBarreiro/IPS 

decorrerá exclusivamente por marcação prévia, através do envio de um e-mail para 

geral@aaips.pt e apenas para resolver assuntos que não possam ser tratados à distância 

conforme previsto no Plano de Retorno da AAIPS; 

• Continuação do serviço “Sede Virtual da AAIPS”, disponível através do e-mail institucional, na 

plataforma Microsoft Teams em http://sedevirtual.aaips.pt; 

• Continuação de um endereço de e-mail direcionado a dúvidas, sugestões e todo o tipo de 

feedback relacionado com o Ensino a Distância no IPS – ead@aaips.pt;  

• Continuação da elaboração de um relatório semanal de acompanhamento da implementação 

do Ensino a Distância com contributos dos Núcleos de Curso da AAIPS e estudantes do IPS; 

• Adaptação do Ciclo de Debates da AAIPS para formato online tendo sido já realizado e que se 

se irá realizar na Sede Virtual da AAIPS; 

• Continuação do programa de cedência de hotspots de modo a assegurar as condições 

necessárias para todos os estudantes do IPS terem acesso ao Ensino a Distância; 

• Criação do Programa Unidos@IPS em conjunto com o IPS e os Serviços de Ação Social; 

• Criação do programa “Academia ajuda, ajuda-nos a Ajudar!” em parceria com o IPS. 

 

 

 

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


Comunicado 05/2020 

 
 

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        

 

 

 

Reforçamos que apesar desta decisão, 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.  

Apelamos a toda a comunidade para tomar as medidas necessárias e seguir as recomendações de 

segurança enviadas por e-mail, disponíveis na página do IPS, adotadas pelo governo e autoridades de 

saúde.  

Para qualquer esclarecimento adicional e ou informação poderão aceder à Sede Virtual da AAIPS em 

http://sedevirtual.aaips.pt ou enviar e-mail para geral@aaips.pt. 
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