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Comunicado AAIPS | CoViD-19
Semana Académica de Setúbal 2020

Caros estudantes, comunidade IPS e comunidade envolvente a este,

A pandemia do COVID-19 tem vindo, em tão pouco tempo, a mudar todas as nossas vidas, nunca pensámos
que ficar em casa seria a salvação do nosso mundo como até agora o conhecíamos. Mas esta é a realidade e é
sobre esta realidade que temos de nos debruçar neste momento e adaptar a nossa vida e o nosso futuro. Nesta
altura vivemos momentos de incerteza, incerteza no amanhã e nos dias que temos pela frente. Incertos se voltará
a haver ano letivo como até há duas semanas tínhamos, se algo voltará a ser como era antes.
A tua AAIPS tem estado a acompanhar junto do Instituto Politécnico de Setúbal e dos seus estudantes como tem
sido esta mudança e como está a ser a sua adaptação, estando sempre na linha da frente da situação e avaliando
dia após dia o rumo que iremos seguir no futuro. Cabe à Associação Académica do IPS, continuar com a sua
postura de responsabilidade e de representação dos mais de 7 000 estudantes que representamos, tomar
decisões, fazer escolhas e escolher caminhos e soluções que não ponham em causa a saúde e o bem-estar de
nenhum de nós, estudantes, nem da Comunidade envolvente ao IPS.
Tal como foi publicado nas redes sociais, toda a organização da Semana Académica de Setúbal 2020 estava a
ser realizada e preparada dentro do que é normal, no entanto, sempre com o pensamento presente de que a
situação que estamos a encarar atualmente poderá influenciar e mudar a forma como tudo irá acontecer. Hoje,
após reflexão, discussão, debate e indo ao encontro de todas as recomendações, cada vez mais restritivas, de
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modo a controlar esta Pandemia que assombrou o nosso planeta e mudou o modo de encarar o mundo a todos
nós, foi dia de tomar uma decisão. Foi, talvez, das decisões que mais nos levou a refletir e a ser cautelosos a
tomar, no entanto, como referimos em cima, cabe-nos a nós ser conscientes e representar o bem-estar de todos.
Vimos assim deste modo informar que a Semana Académica de Setúbal 2020 se encontra adiada para
data ainda a definir. Queremos reiterar que a mesma irá realizar-se nos moldes habituais, no entanto, noutro
momento. Sentimos assim que esta é a decisão mais sensata a ser tomada neste momento, não havendo
previsão de quando o mundo voltará ao normal e de quando poderemos retomar a nossa rotina na integra sem
nenhuma restrição.
Neste momento o mais importante é estarmos todos em segurança, é continuarmos a seguir todas as indicações
que nos têm sido dadas, é apoiar todos os estudantes que estejam a precisar do nosso apoio, permitindo que
tenham condições para se adaptarem às novas realidades vividas. E isso, isso sim, é agora o papel da AAIPS e
que tem estado a ser desempenhado com toda a dedicação e entrega possível. Estamos e estaremos sempre
disponíveis para todos vós e para qualquer questão que tenham e que possamos ajudar.
Vamos ficar em casa. Juntos, Por Todos!
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