
Ponderação aos contributos no âmbito do regulamento orgânico dos serviços do IPCA 
 

ID Contributos Ponderação 

Maria José Neco Sugestões a acrescentar sobre a descrição das competências atribuídas aos Serviços de 
Informação Documental: 
- Garantir e recolher informação estatística sobre as publicações editadas pelo IPCA e 
restantes informações relacionadas com a informação documental e comunicar às 
entidades nacionais responsáveis pelo tratamento dos dados (INE – Instituto Nacional 
de Estatística, AGECOP – Associação Para a Gestão da Cópia Privada, B-on – Biblioteca 
do Conhecimento Online); 
- Estabelecer e assegurar com as entidades creditadas para o efeito (Agência Nacional 
de ISBN e Agencia Nacional de ISSN) a atribuição dos, ISBN; ISSN e DOI (Digital Object 
Identifier), para as publicações editadas pela comunidade IPCA; 
- Gestão e manutenção das bases de dados científicas, nomeadamente catálogos 
bibliográficos, repositório nacional e institucional e plataformas científicas; 
- Divulgar e promover o acesso às diferentes fontes de informação, através da realização 
sessões de informação e sensibilização ao utilizador (estratégias de pesquisas nas 
diferentes bases de dados; como elaborar trabalhos académicos; normas sobre a 
apresentação de referências bibliográficas; apresentação e divulgação do uso das 
ferramentas do software da biblioteca) e disponibilização de conteúdos de apoio à 
utilização dos recursos informativos disponíveis na 
Biblioteca; 
- Elaborar estudos e pareceres sobre as diferentes bases de dados científicas; 
- Elaborar e propor procedimentos técnicos de melhoria do serviço e da prestação de 
serviços ao utilizador; 
- Propor o estabelecimento de protocolos informais com Bibliotecas nacionais e 
Internacionais, através do EIB, permutas e doações; 
- Propor e implementar políticas de gestão de biblioteconomia e definir políticas de 
tratamento documental; 
- Garantir e assegurar a colaboração nos mais diversos assuntos relacionados com a área 
documental das unidades orgânicas e serviços do IPCA; 
- Garantir todo o apoio administrativo (executar e controlar as operações 
administrativas referentes a receitas e despesas da Biblioteca; executar as operações 
administrativas referentes à gestão do pessoal do serviço (assiduidade, férias e horários; 
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executar a aquisição de bens e manter o inventário do material não livro; gerir a entrada 
e saída de correio e manter o arquivo do serviço; coordenar e controlar as tarefas de 
manutenção e limpeza do edifício da Biblioteca. 

Diogo Moreira 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 será́ 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 
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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” 
 

Natércia Escaleira Sugestão de nova redação para o artigo 14º - Divisão Académica 
1. A divisão académica exerce as suas competências no domínio da gestão administrativa 

e académica dos processos relacionados com o percurso académico dos estudantes, 
desde a fase da matrícula e inscrição até à finalização dos estudos, cabendo-lhe 
designadamente: 
 

a. Gerir e organizar os processos de acesso aos ciclos de estudos do IPCA, 
nomeadamente as candidaturas aos concursos locais (de acesso e ingresso aos 
ciclos de estudos de mestrado e aos cursos técnicos superiores profissionais) e 
as candidaturas aos concursos especiais para acesso e ingresso aos ciclos de 
estudos de licenciatura; 

b. Gerir e organizar os processos de candidaturas a reingresso e mudança de par 
instituição/curso; 

c. Prestar informações sobre as condições de acesso e ingresso e frequência dos 
ciclos de estudos ministrados no IPCA e apoiar as candidaturas ao concurso 
nacional, através do gabinete de acesso; 

d. Preparar e realizar os processos de matrícula e inscrição dos estudantes, 
alterações de inscrição durante o percurso académico e anulação de matrícula e 
inscrição; 

e. Elaborar os processos do registo académico relativos à mobilidade internacional 
e ao intercâmbio de estudantes, em colaboração com a unidade Praxis 21; 

f. Assegurar a emissão de certidões, cartas de curso, diplomas, suplemento ao 
diploma e declarações diversas relacionadas com a situação académica dos 
estudantes; 

g. Gerir os processos de integração curricular, nomeadamente os pedidos de 
creditação; 

h. Gerir os processos de cobrança de propinas; 
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i. Gerir os processos de reclamações dos estudantes sobre assuntos relacionados 
com a Divisão Académica; 

j. Manter atualizada a informação relativa a cada estudante no sistema de gestão 
académica; 

k. Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos individuais dos 
estudantes; 

l. Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza académica relativos 
a estudantes; 

m. Gerir os processos de reconhecimento de graus académicos e diplomas de 
ensino superior, atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras; 

n. Elaborar e propor alterações a regulamentos académicos; 

o. Assegurar o reporte da informação académica aos diversos órgãos e entidades; 

p. Elaborar estudos, preparar dados estatísticos e outro tipo de informação 
relativos à gestão académica; 

q. Informar e submeter a despacho do dirigente superior todos os assuntos 
relativos a questões de natureza académica; 

r. Executar outras atividades que no domínio da gestão académica lhe sejam 
cometidas. 

 
2. A divisão académica (…) 

 


