
Contributos no âmbito da discussão pública da proposta de regulamento orgânico dos 

serviços do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave: 

 

No preâmbulo deste regulamento é referido que é “seguido o modelo do regime jurídico das 

instituições superiores, adota-se o princípio de que os titulares de cargos de direção superior 

são designados e exonerados livremente pelo presidente da instituição e cessam funções com 

o fim do mandato deste e o princípio de que o recrutamento dos titulares dos cargos de 

direção intermédia é realizado através de procedimento concursal. 

Essa regra faz sentido para o caso das unidades transversais que estão previstas no n. 2 do 

artigo 6º do regulamento ( serviços de ação social e unidade praxis 21), mas para o caso das 

unidades transversais flexíveis deve ser seguida a regra prevista no n. 4 do artigo 70.º dos 

Estatutos do IPCA; 

No n.º 3 do artigo 7º do Regulamento é referido que “podem ser criadas unidades transversais 

flexíveis para a concretização de projetos específicos, de carácter temporário, podendo, em 

função da sua necessidade ou conveniência, adquirir um carácter permanente, a avaliar após o 

período de funcionamento.” 

Ora o n.º 4 do artigo 70º dos Estatutos do IPCA dispõe que “a criação, fusão, subdivisão e 

extinção de serviços será ́decidida pelo conselho de gestão do IPCA, sob proposta do 

presidente ou do administrador.” 

Nestes termos sou de entendimento que deve ser o conselho de gestão do IPCA a aprovar a 

criação destas unidades transversais flexíveis e a designar o seu dirigente. E seguindo a lógica 

da designação deve ser o Conselho de Gestão a designar e a exonerar o dirigente dessa 

unidade transversal flexível. 

No mesmo sentido, no nº 5 do artigo 8º deste Regulamento refere-se que “podem ser criadas 

outras estruturas organizativas  

a integrar os serviços comuns, para cumprir tarefas ou realizar atividades que devam ser 

autonomizadas numa estrutura própria, face às atribuições e competências.”. No mesmo 

sentido do anteriormente referido para as unidades transversais também a criação de outras 

estruturas organizativas que não estão tipificadas no regulamento, devem ser da competência 

do Conselho de Gestão, conforme dispõe o nº 4 do artigo 70º dos Estatutos do IPCA. Já quanto 

ao recrutamento do dirigente e porque estas outras estruturas organizativas estão inseridas 

nos serviços comuns cujos dirigentes são qualificados como cargos de direção intermédia o seu 

recrutamento é realizado através de procedimento concursal, conforme dispõe o n. 7 do artigo 

5º. 

No nº 2 do artigo 25º deve ser corrigida a referencia “demais legislação subsidiária do Código 

do Trabalho” para “Código do Trabalho e demais legislação subsidiaria” 
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