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PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IPCA 
 

ID Contributo Respostas 

Calos 
Loureiro 

 

No âmbito da discussão pública identificada em epígrafe, apresenta-se a V. Ex.a os seguintes 
contributos:  
 
1. Número máximo de pró-presidentes  
O artigo a alterar estabelece, na sua actual redacção, um limite de 3 (três) vice-presidentes e de 2 (dois) 
pró-presidentes.  
Com a alteração proposta, mantém-se a limitação ao número de vice-presidentes, desaparecendo, 
porém, o limite de pró-presidentes.  
O documento colocado em discussão pública é omisso sobre os fundamentos da alteração agora 
proposta, presumindo-se, porém, que com ela se pretenda permitir a nomeação de pró-presidentes 
em número superior a dois, à semelhança do que tem sucedido noutros institutos politécnicos da região 
Norte (Porto: 8; Bragança: 5; Viana do Castelo: 4)1, institutos cujos estatutos não estabelecem qualquer 
limite quantitativo directo ao número de pró-presidentes.  
1 Informação obtida nos sítios web respectivos no dia 20/09/2021.  
 
A figura do pró-presidente não se encontra expressamente prevista no Regime Jurídico das Instituições 
do Ensino Superior (aprovado pela Lei 62/2007, de 10 de Setembro), encontrando, porém, acolhimento 
no artigo 88.º, n.º 4, no qual se prevê que os Estatutos possam prever outras formas de coadjuvação 
do Presidente, para além da figura expressamente prevista na lei de vice-presidente.  
Nada obsta, por isso, na legislação vigente – pelo contrário – à previsão estatutária de pró-presidências 
em número superior ao constante do art.º 34.º dos Estatutos do IPCA.  
No entanto, a redacção proposta deixa totalmente ao livre-arbítrio do Presidente a determinação do 
número de pró-presidentes, bem como das funções a desempenhar pelos mesmos.  
Sendo certo que o Conselho Geral tem competência para “apreciar os actos do Presidente” (art.º 16.º, 
n.º 1, al. e) dos Estatutos do IPCA), essa 2/3 apreciação não permitiria, salvo melhor opinião, pôr em 
causa a nomeação de pró-presidentes, nem quanto à pessoa do nomeado nem quanto ao número de 
nomeados, já que, na proposta em discussão pública, se mantém inalterado o n.º 2 do artigo 34.º, que 
atribui ao Presidente o poder de livre nomeação de pró-presidentes.  
Dito isto, compreendendo-se que o limite vigente é inadequado à realidade e dimensão actuais do IPCA, 
merece reflexão a introdução nos Estatutos de um mecanismo que permita limitar, em cada momento, 
o número de pró-presidências, ainda que de modo menos rígido do que através de norma estatutária.  

 

A opção da proposta de alteração dos Estatutos do 

IPCA foi a de retirar a limitação de dois pró-

presidentes que existem nos atuais Estatutos, no n.º 

1 do artigo 34.º.  

A proposta de alteração não visa transferir a limitação 

atualmente existente por via estatutária para o 

Conselho Geral.  

A nomeação de pró-presidentes tem um reduzido 

impacto financeiro, pois o titular deste cargo, se for 

docente da instituição ou tiver vínculo jurídico de 

emprego público, tem direito a um suplemento 

remuneratório no valor mensal de 376,47 euros 

durante 12 meses, conforme dispõe o artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 65/2016, de 21 de outubro. 

Em relação às competências dos pró-presidentes os 

Estatutos do IPCA, o n.º 4 do artigo 34.º já consagra 

que as competências serão fixadas por despacho 

presidencial, pelo que será este que definirá e 

limitará as competências do pró-presidente. Dispõe o 

artigo 34.º dos Estatutos e o n.º 4 do artigo 88.º do 
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O Conselho Geral, como órgão máximo de fiscalização do Presidente, está em condições de assumir a 
competência para a fixação do referido limite, à semelhança do que sucede noutras IES congéneres.  
 
Assim, sugere-se a previsão expressa no artigo 34.º, n.º 1, da fixação do número de pró-presidentes 
pelo Conselho Geral, sugerindo-se a adopção da seguinte redacção:  
 
“1 - O presidente é coadjuvado por um máximo de três vice-presidentes e, ainda, por pró-presidentes, 
em número a aprovar pelo Conselho Geral, sob proposta do Presidente.”  
Esta redacção permitiria um controlo prévio por parte do Conselho Geral do número de pró-presidentes 
a nomear, sem prejuízo da sua alteração, por proposta do Presidente, através de simples deliberação 
do Conselho Geral, sempre que tal se mostrasse necessário.  
 
2. Competências dos pró-presidentes  
Ao contrário do que sucede nos Estatutos de outras IES congéneres, os Estatutos do IPCA são omissos 
quanto à natureza da figura dos pró-presidentes. Nas três outras IES referidas, os pró-presidentes são 
sempre, de acordo com os respectivos Estatutos, nomeados “com o objectivo de promover o 
desenvolvimento e a implementação de projectos e actividades específicas” e, além disso, gozam 
expressamente da possibilidade de delegação de algumas das competências do Presidente, o que, nos 
Estatutos do IPCA não sucede de forma clara (cf. art.º 38.º, n.º 6). 3/3  
 
Com efeito, os Estatutos prevêem apenas, no n.º 4 do artigo 34.º, que as competências dos pró-
presidentes constarão de despacho presidencial, a publicar em DR e na página do IPCA, sem – 
aparentemente – qualquer limitação.  
As competências a atribuir, através do referido despacho, aos pró-presidentes só poderão ser, em 
princípio, competências delegadas pelo Presidente. No entanto, a delegação de competências 
presidenciais nos pró-presidentes não se encontra expressamente prevista (cf. art.º 38.º, n.º 6). Sugere-
se, por isso a clarificação, nos Estatutos, da natureza da figura de pró-presidente e a previsão expressa 
da possibilidade de os pró-presidentes serem destinatários de delegação de competências do 
Presidente.  
 
Assim, sugere-se, pelo menos, a alteração do artigo 38.º, n.º 6 para a seguinte:  
 
“6 — O presidente pode delegar nos vice-presidentes, nos pró-presidentes, no administrador do IPCA, 

no diretor dos serviços de ação social, nos órgãos de gestão do IPCA e nos diretores das unidades 

orgânicas as competências que se revelem necessárias a uma gestão mais eficiente, com exceção das 

alíneas m) a r) do n.º 2 do presente artigo.” 

RJIES que os pró-presidentes coadjuvam a Presidente 

do IPCA no exercício das suas funções e no âmbito das 

suas competências, podendo ou devendo ter 

competências que ajudem a uma gestão mais 

eficiente da instituição. Assim, não parece haver 

necessidade de alterar o n.º 6 do artigo 38.º dos 

Estatutos do IPCA, tanto mais que o próprio RJIES 

também não o refere, sendo que a delegação de 

poderes está consagrada na lei. 
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