Despacho n.º 59/PRES/ESHTE/2020
Alargamento do período de pagamento das propinas – Ano Letivo 2019/20
Considerando:
a)

A adoção de medidas de prevenção da transmissão do novo vírus da COVID-19,

em decorrência da aplicação do Despacho n.º 55/PRES/ESHTE/2020, de 10 de março;
b)

A autorização para funcionamento dos ciclos de estudos em regime de ensino à

distância, consubstanciada na aprovação, através do Despacho n.º 55/PRES/ESHTE/2020,
das Normas Regulamentares Transitórias e de Exceção para aplicação em matéria de ensinoaprendizagem, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais na ESHTE devido à
pandemia SARS-CoV-2;
c)

Que a suspensão das atividades presenciais e a sua substituição por meios

alternativos de ensino e aprendizagem, com adoção de metodologias de ensino a distância e
realização de atividades alternativas, exige a maior atenção e esforço de todos;
d)

Que se perspetiva um período de eventuais novas dificuldades económicas para as

famílias;
e)

O objetivo de garantir que nenhum estudante seja prejudicado no seu desempenho

académico e que todos os estudantes tenham condições para prosseguir os seus estudos
superiores.
Ouvido o Conselho de Gestão da ESHTE,
Determino o alargamento do período de pagamento das propinas para todos os cursos
conferentes e não conferentes de grau, até 31 de agosto de 2020, adiando-se o prazo de pagamento
das prestações devidas, a partir de abril de 2020, inclusive.
Durante este período os estudantes ficam isentos do pagamento de multas referentes a estas
prestações e de quaisquer outras penalizações.

Às Divisões dos Serviços Académicos e dos Serviços Administrativos e Financeiros da ESHTE,
para que seja assegurada a tramitação mais adequada à operacionalização do ora determinado;
Ao Gabinete de Comunicação e Organização de Eventos para efeitos de divulgação, junto da
Comunidade Académica, em particular junto dos Estudantes pelas vias mais adequadas.
O presente despacho entra imediatamente em vigor.

Estoril, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), aos seis dias do mês de abril
de dois mil e vinte.
O Presidente da
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
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