Carta aberta à comunidade IPT
Estimados docentes, não docentes e estudantes,
As circunstâncias complexas, relacionadas com a pandemia SARS-CoV-2/COVID19 que estamos a enfrentar, são de uma enorme adversidade e gravidade. O risco
para a saúde pública é real, devendo preocupar toda a sociedade.
É muito importante seguir as medidas de contingência e prevenção que estão a
ser divulgadas, quer as dispostas no Plano de Contingência do Instituto Politécnico
de
Tomar
(IPT)
e
documentos
conexos,
disponíveis
em
http://portal2.ipt.pt/pt/ipt/covid_19, quer as emanadas pelas entidades públicas e
em especial pela Direção Geral de Saúde. Estas medidas permitem, de alguma
forma, controlar a evolução dos acontecimentos e evitar situações de alarmismo e
pânico que promovem ações insensatas e inconsequentes.
A situação atual exige de todos os membros da nossa comunidade partilha
colaborativa e cooperação que permita manter ativa a nobre missão de ensino dos
nossos estudantes e de sentido socialmente responsável e solidário na
compreensão de que todos somos responsáveis por todos.
Neste cenário de enorme incerteza, de preocupação e angústia, não posso deixar
de dirigir uma palavra de apreço e agradecer, em nome do IPT, a toda a
comunidade académica, o sentido cívico, a disponibilidade e a compreensão como
todos temos abordado esta situação. Sublinho a postura e esforço acrescido,
rigoroso e empenhado que todos têm dispensado para mantermos serviços
fundamentais a funcionar e facultar aos nossos estudantes a continuação dos seus
estudos com recurso ao ensino à distância e ao teletrabalho, prosseguindo a
nossa missão de produção de conhecimento para a sociedade.
Aos estudantes, em especial, quero dirigir uma palavra de confiança, tranquilidade
e incentivo para que, na contingência que a situação impõe, mantenham a
atividade de estudo, cumprindo os horários e os trabalhos que vos vão sendo
disponibilizados e solicitados através dos meios informáticos disponíveis, para
minorar os impactes negativos na vossa formação. Todos estamos a aprender,
pelo que solicito paciência, sensatez e responsabilidade, na certeza de que vamos
fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance.

Aos estudantes do IPT que estão em programas de mobilidade e aos visitantes no
IPT, quero também dirigir palavras de conforto e tranquilidade, neste período
especialmente complexo cuja distância aos seus mais próximos, intensifica a difícil
situação em que se encontram. As redes sociais neste contexto são muito
importantes e encurtam distâncias, não deixem de estudar e acompanhar as aulas,
neste período que não deve ser perdido, sendo que esta atividade também pode
ser uma forma de dissipar o peso da deslocação. Sempre que necessitarem de
resolver qualquer questão devem contactar com os pontos de contacto das
instituições onde estão deslocados e também do IPT, mantendo-nos informados
da vossa situação, não descurando o cumprimento rigoroso dos Planos de
Contingência e as indicações de saúde da instituição onde estão em mobilidade.
Só assim se pode mitigar a probabilidade de contágio desta grave doença,
protejam-se, pela vossa saúde e pela dos outros.
Acredito que juntos iremos superar este delicado momento, vamos todos sair mais
fortes desta batalha e prosseguir a nossa missão em benefício da sociedade, da
região e do País.
Tomar, 18 de março de 2020
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