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Introdução 

 

O presente documento representa o Plano de Retorno às atividades presenciais da Associação Académica do 

Instituto Politécnico de Setúbal (AAIPS) e as respetivas medidas. No seguimento dos comunicados anteriormente 

divulgados, a AAIPS tem estado em constante reflexão e avaliação dos procedimentos mais adequados a tomar 

tendo sempre em consideração as normas da Direção Geral da Saúde e o Plano de Retorno do IPS, Serviços 

de Ação Social do IPS e escolas do IPS. 

Consideramos que é essencial nesta fase gradual de desconfinamento, tomar sempre todas as medidas de 

precaução necessárias, garantindo assim o bem-estar de todos os estudantes, comunidade IPS e comunidade 

envolvente a este. 

O plano apresentado visa definir o plano de ação para o retorno gradual e progressivo das atividades presenciais, 

bem como as condições de retorno do funcionamento dos serviços e espaços da AAIPS, mantendo-se a 

realização de atividades, os vários serviços e o atendimento à distância, via plataformas digitais criadas para o 

efeito, como forma privilegiada de trabalho. 

O documento está organizado tendo por base os seguintes parâmetros gerais e específicos: 

a) Calendarização do plano de atuação, estando este dividido por 4 fases, estabelecidas com intervalos de 

tempo de duas semanas; 

b) Exposição das medidas de proteção a adotar obrigatoriamente em qualquer espaço da AAIPS, com base 

no Plano de Contingência do IPS e nos procedimentos a adotar pelos estudantes que constam do 

Despacho n.º 95/Presidente/2020 do Presidente do IPS, datado de 26 de maio. 
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c) Apresentação das ações a implementar relativamente a cada um dos seguintes espaços e/ou serviços: 

1. Atendimento Permanente e Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS; 

2. Reprografias, Bares e Máquinas de Vending da AAIPS nas Escolas do IPS; 

i. Loja Académica situada na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal; 

ii. Reprografia da AAIPS situada da Escola Superior de Educação; 

iii. Reprografia da AAIPS situada na Escola Superior de Ciências Empresariais; 

iv. Bar da AAIPS situado na Escola Superior de Ciências Empresariais; 

v. Máquinas de Vending da AAIPS disponíveis na Escola Superior de Tecnologia de 

Setúbal, na Escola Superior de Ciências Empresariais, na Escola Superior de Saúde, 

nos Serviços Centrais, no Clube Desportivo do IPS e na Escola Superior de Tecnologia 

do Barreiro. 
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Calendarização 

 

Sem prejuízo da contínua monitorização das medidas contidas no presente Plano de Retorno e da sua eventual 

e possível alteração em conformidade com novas orientações, no quadro das medidas extraordinárias 

decorrentes da evolução da pandemia COVID-19, ou de necessidades específicas no apoio aos estudantes que 

decorram dos planos de retorno do IPS e das Escolas do IPS, estabelece-se a seguinte calendarização de 

atuação: 

• FASE 1: 1 a 14 de junho; 

• FASE 2: 15 de junho a 28 de junho; 

• FASE 3: 29 de junho a 12 de julho; 

• FASE 4: 13 de julho a 27 de julho 
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Atendimento Permanente e Gabinete de Apoio ao 

Estudante da AAIPS 

Espaços Afetados 

Consideram-se afetados os espaços abaixo descritos:  

• Sede da AAIPS, Campus do IPS; 

• Espaço do Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, 

Campus do Barreiro. 

Procedimentos a adotar em todas as fases do plano 

• Não é autorizada a utilização de ar condicionado ou outro sistema de ventilação artificial; 

• Os estudantes deverão utilizar máscara de proteção; 

• Deve ser utilizada uma distância mínima de segurança de um a dois metros entre 

estudantes/funcionários; 

• Cada estudante manterá obrigatoriamente a permanência no espaço pelo tempo estritamente  

necessário e recorrendo à sinalética existente no chão; 

• Disponibilização de uma solução de base alcoólica / álcool-gel para higienização das mãos, de uma 

solução desinfetante e toalhetes de papel, à entrada da Sede da AAIPS e no Espaço do Gabinete de 

Apoio ao Estudante da AAIPS na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro; 

• É obrigatória a desinfeção das mãos a qualquer pessoa antes da entrada na Sede da AAIPS ou no 

Espaço do Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro; 

• A Sede da AAIPS será higienizada diariamente e de acordo com as normas constantes no Plano de 

Contingência do IPS; 

• A sala de atendimento da Sede da AAIPS e o Espaço do Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS na 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, serão arejados durante o atendimento e por um período 

adicional mínimo de 10 minutos antes do atendimento seguinte; 

• O serviço de atendimento na Sede Virtual da AAIPS, na plataforma Microsoft Teams, continuará a 

funcionar, em horário definido. 
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FASE 1: 1 a 14 de junho  

Privilegia-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais. 

O atendimento presencial ocorre exclusivamente por marcação prévia, através do envio de um e-mail para 

geral@aaips.pt e apenas para resolver assuntos que não possam ser solucionados à distância, o que incluí o 

seguinte: 

• Serviço de aluguer de bicicletas, exclusivamente para devolução; 

• Serviço de aluguer de cacifos, exclusivamente para devolução; 

• Programa de Apoio dos hotspots, exclusivamente para devolução; 

• Entrega de equipamentos desportivos cedidos pela AAIPS; 

• Entre outros serviços não possíveis de realização online. 

Os serviços do Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS, extensão de horário do Atendimento permanente da 

AAIPS, continuarão encerrados nesta fase. 

Será autorizada a deslocação de dirigentes da AAIPS aos espaços afetados, sempre que tal se justifique. 

FASE 2: 15 de junho a 28 de junho 

Sem alteração em relação à fase 1. 

FASE 3: 29 de junho a 12 de julho 

Privilegia-se o trabalho a distância, com recurso às plataformas digitais procurando um retorno gradual às 

instalações da AAIPS, nomeadamente à sede da AAIPS, assim com o Gabinete de Apoio ao Estudante da 

AAIPS. 

O atendimento presencial nesta fase ocorre preferencialmente por marcação prévia, através do envio de um e-

mail para geral@aaips.pt. No entanto, nesta fase prevê-se a abertura do atendimento presencial com horário 

reduzido ainda a definir. Poderão ser resolvidos todos os assuntos, incluindo: 

• Serviço de aluguer de bicicletas, exclusivamente para devolução; 

• Serviço de aluguer de cacifos, exclusivamente para devolução; 
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• Programa de Apoio dos hotspots, exclusivamente para devolução; 

• Entrega de equipamentos desportivos cedidos pela AAIPS; 

• Entre outros serviços não possíveis de realização online. 

Os serviços do Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS, extensão de horário do Atendimento permanente da 

AAIPS, prevêem-se com uma reabertura faseada com horário reduzido ainda a anunciar.   

Durante a época de exames, mediante a necessidade dos estudantes, poderá existir um horário de atendimento 

presencial reduzido, na sede da AAIPS e no Espaço na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. 

Será autorizada a deslocação de dirigentes da AAIPS aos espaços afetados, sempre que tal se justifique. 

FASE 4: 13 a 27 de julho 

Sem alteração em relação à fase 3. 
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Reprografias, Bares e Máquinas de Vending da AAIPS 

nas Escolas do IPS 

Espaços Afetados 

Consideram-se afetados os espaços abaixo descritos:  

• Loja Académica situada na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal; 

• Reprografia da AAIPS situada da Escola Superior de Educação; 

• Reprografia da AAIPS situada na Escola Superior de Ciências Empresariais; 

• Bar da AAIPS situado na Escola Superior de Ciências Empresariais; 

• Máquinas de Vending da AAIPS disponíveis na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, na Escola 

Superior de Ciências Empresariais, na Escola Superior de Saúde, nos Serviços Centrais, no Clube 

Desportivo do IPS e na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. 

 

Procedimentos a adotar em todas as fases do plano  

• Não é autorizada a utilização de ar condicionado ou outro sistema de ventilação artificial; 

• Os estudantes deverão utilizar máscara de proteção; 

• Deve ser utilizada uma distância mínima de segurança de um a dois metros entre 

estudantes/funcionários; 

• Cada estudante manterá obrigatoriamente a permanência no espaço pelo tempo estritamente  

necessário e recorrendo à sinalética existente no chão; 

• Os funcionários deverão possuir luvas (sempre que aplicável), máscara e viseira de proteção; 

• Disponibilização de uma solução de base alcoólica / álcool-gel para higienização das mãos, de uma 

solução desinfetante e toalhetes de papel, nos espaços afetados; 

• Os espaços afetados deverão ser higienizados diariamente e de acordo com as normas constantes no 

Plano de Contingência do IPS; 
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• É obrigatória a desinfeção das mãos a qualquer pessoa à entrada e saída e/ou antes e após utilização 

dos mesmos; 

• Os Espaços deverão ser higienizados diariamente e de acordo com as normas constantes no Plano de 

Contingência do IPS; 

• Os Espaços referidos que se encontrem abertos devem aguardar um período mínimo de 10 minutos 

antes do atendimento/utilização seguinte. 

 

FASE 1: 1 a 14 de junho  

O Bar da AAIPS situado na Escola Superior de Ciências Empresariais continuará encerrado. 

As máquinas de Vending da AAIPS situadas em todos os espaços afetados irão assumir o seu funcionamento 

regular, sendo que se procederá ao início da manutenção e desinfestação das mesmas regulamente. 

A Loja Académica e as reprografias situada na Escola Superior de Educação continuarão encerradas. 

A reprografia situada na Escola superior de Ciências Empresariais estará disponível exclusivamente por 

marcação prévia, através dos seguintes contactos: 

• Reprografia da AAIPS situada na Escola Superior de Ciências Empresariais: 

sebentas.alunos@gmail.com 

FASE 2: 15 de junho a 28 de junho  

Sem alteração em relação à fase 1. 

 

FASE 3: 29 de junho a 12 de julho 

O Bar da AAIPS situado na Escola Superior de Ciências Empresariais continuará encerrado. 

As máquinas de Vending da AAIPS situadas em todos os espaços afetados irão assumir o seu funcionamento 

regular. 
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A Loja Académica situada na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal e a reprografia situada na Escola 

Superior de Educação poderão estar disponíveis exclusivamente por marcação prévia (mediante avaliação e 

calendários de exame presenciais das escolas do IPS), através dos seguintes contactos: 

• Loja Académica e Reprografia da AAIPS situada na Escola Superior de Educação: 

luisaramos42@hotmail.com  

 

FASE 4: 13 a 27 de julho 

Sem alteração em relação à fase 3. 
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