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ATA Nº 2 
 

 -----------  Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, na Sala dos 
Atos da Escola Superior de Gestão (ESG) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), reuniu o 
Júri designado para a apreciação das provas públicas requeridas pelo Mestre José Lucas Pinhão de 
Sousa para atribuição do título de Especialista em Gestão de Recursos Humanos, no âmbito do acordo 
de associação estabelecido entre os Institutos Politécnicos do Cávado e do Ave, Porto e Setúbal, nos 
termos do Decreto-lei nº 206/2009 de 31 de agosto, Júri este constituído pelo Prof. Doutor Fernando 
Jorge Dias da Silva Rodrigues, Professor Coordenador da Escola Superior de Gestão do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, na qualidade de presidente do júri, por delegação de competências 
através através do Despacho (PR) nº 82/2019 de 3 outubro, pela Prof. Doutora Dora Cristina Moreira 
Martins, professora coordenadora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto do 
Instituto Politécnico do Porto, pela Prof. Doutora Maria de Lurdes Cardina Pedro, professora adjunta da 
Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, pelo Dr. Gaspar Ferreira, 
indicado pela Ordem dos Psicólogos, pelo Dr. José da Costa Dantas, especialista de reconhecido mérito 
na área dos Recursos Humanos, e pela Prof. Doutora Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte, professora 
adjunta  da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, nomeados pela 
Presidente do IPCA através do despacho (PR) setenta e seis de dois mil e vinte e um, de vinte e nove de 
julho. 
 -----------  As provas públicas foram em módulo presencial, mas atendendo à atual situação pandémica em 
que o país se encontra, abriu-se a possibilidade aos membros de Júri que quisessem efetuar a respetiva 
arguição em módulo online. Assim, estiveram presentes, para além do presidente do Júri e o candidato, a 
Prof. Doutora Márcia Duarte. Os restantes membros do Júri participaram em módulo virtual via aplicação 
zoom, tendo sido disponibilizado um link da aplicação para o efeito. -------------------------------------------------- 
 -----------  O presidente do Júri, saudou todos os membros e o candidato. Estabelecidas as relações de 
protocolo, explicou o funcionamento das provas e elucidou os presentes que, de acordo com a 
deliberação do Júri constante da ata número um, a prova desenvolver-se-ia da seguinte forma: ----------- 

 -----------  Como metodologia de trabalho, ficou estabelecido que será dado ao candidato um período 
máximo de vinte minutos para resumidamente apresentar o seu trabalho de natureza profissional 
seguindo-se, nos termos da lei, a apreciação e a discussão por todos os membros do Júri designados, 
dispondo cada um de um período máximo de quinze minutos, sendo atribuído igual tempo de 
argumentação ao candidato para cada uma das arguições. -------------------------------------------------------------- 

 -----------  De seguida, dirigindo-se ao candidato, o presidente convidou-o a iniciar a exposição do trabalho 
de natureza profissional, o que este fez de imediato. -----------------------------------------------------------------------
----------- Terminada a exposição, o Presidente deu a palavra à arguente Prof. Doutora Dora Cristina 
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Moreira Martins que cumprimentou os membros do Júri e agradeceu o convite endereçado pelo IPCA De 
seguida, iniciou a sua arguição com comentários gerais. Sublinhou a importância de considerar a palavra 
chave “empowerment” atendendo ser central no título do trabalho assim como a importância de serem 
consideradas referências bibliográficas mais atuais. Acrescentou que, em termos de enquadramento 
teórico, o trabalho poderia estar mais direcionado para a área de Gestão de Recursos Humanos e menos 
para as Teorias de Gestão Geral. Referiu, ainda, que o trabalho apresenta lacunas ao não explorar as 
políticas de gestão de recursos humanos no que respeita à atração, retenção e desenvolvimento de 
recursos humanos. Seguiram-se algumas questões e terminou a sua arguição questionando o candidato 
sobre as motivações para optar por uma abordagem generalista e não a centralização num dos projetos 
específicos desenvolvido nesta empresa, concretamente no âmbito do mentoring, e/ou coaching e/ou 
planos de desenvolvimento de carreira, onde parece ter tido uma intervenção mais detalhada. ---------------
----------- O candidato respondeu a todas as questões com clareza e objetividade. A Prof. Doutora Dora 
Martins manifestou-se satisfeita com as respostas obtidas terminando a sua arguição. -----------                     
----------- O presidente deu, de seguida, a palavra à Prof. Doutora Lurdes Pedro que cumprimentou o 
candidato e referiu que o trabalho revela a elevada experiência do candidato na área dos recursos 
humanos. Considerou que existe uma deficiente referência da bibliográfica e uma falta de fontes 
bibliográficas, assim como a falta de referência a estudos mais recentes.  Considerou a escolha do tema 
relevante e   atual para a compreensão das práticas de gestão de recursos, em particular em empresas 
nacionais, dando pistas para projetos de envolvimento interno com resultados positivos para as 
organizações. Passou depois a um conjunto de omissões no trabalho e questões, nomeadamente quanto 
à ausência do conceito empowerment já referido pela arguição anterior, à omissão do impacto das 
práticas de GRH nas suas diversas dimensões nos resultados da organização, e ainda que não explicita 
a metodologia de intervenção. Questionou a forma como foi efetuada a identificação das bases das 
práticas de Gestão de Recursos Humanos escolhidas para a estruturação da função de RH e procurou 
saber como essas práticas se encontram alinhadas com a estratégia de RH da organização. Questionou 
sobre as dificuldades sentidas na implementação do projeto e por fim considerou que os aspetos de 
liderança foram abordados de uma forma robusta e procurou saber de que modo o coaching pode ser 
uma ferramenta que projeta competências de liderança no médio e longo prazo. ----------------------------------
--------- O arguente apreciou as respostas dadas pelo candidato terminando a sua arguição, 
manifestando-se satisfeito com a pertinência das respostas. ------------------------------------------------------------ 

---------- O Presidente deu, de seguida, a palavra aos restantes membros do Júri para colocarem questões 
breves de modo a terminar a primeira parte da prova dentro do prazo previsto. Houve intervenções com 
questões feitas pelo Professor José Dantas, pelo Dr. Gaspar Ferreira e pela Professora Márcia Duarte, 
cujas respostas dadas pelo candidato satisfizeram  todos os membros de júri. -------------------------------------
---------- O presidente de Júri deu por fim a primeira parte das provas e avançou-se para um curto 
intervalo, que teve a concordância do candidato e de todos os membros de Júri. ----------------------------------
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---------- Após intervalo o presidente de Júri deu início à segunda parte das provas solicitando ao 
candidato que apresentasse o seu curriculum no espaço de tempo definido para o efeito de um máximo 
de vinte minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Terminada a exposição o presidente do Júri deu a palavra ao arguente Professor José Dantas, que 
cumprimentou os membros de Júri e o candidato. Questionou o candidato as razões de saída de umas 
empresas para outras, nomeadamente das empresas de construção. Formulou ainda questões relativas 
ao facto do candidato não ter caracterizado os modelos de avaliação de desempenho que usou, bem 
como, a razão porque costuma usar o termo de descrição de funções em vez de perfis de competências. 
-------- O candidato respondeu com clareza a todas as questões formuladas e o Professor José Dantas 
declarou-se satisfeito e esclarecido com as respostas obtidas. ----------------------------------------------------------
-------- O presidente deu, de seguida, a palavra ao arguente Dr. Gaspar Ferreira, que constatou que o 
candidato tem um caminho robusto e, de certo modo, um caminho com traços paralelos com o próprio. 
Parabenizou o candidato pelo facto de no seu percurso profisssional e como gestor de recursos da 
Ordem dos Psicológos nessa altura ter selecionado e definido as funções de alguns trabalhadores que 
ainda se mantêm em funções na Ordem e com sucesso. No tocante a questões, perguntou ao candidato 
o que ele considera deva ser o papel do gestor e do psicologo na prática dos recursos humanos, bem 
como a importância dos profissionais de psicologia com a academia, nomeadamente no desenvolvendo 
projetos. Finalmente que investimentos futuros para o seu desenvolvimento profissional e da melhoria das 
competencias/desenvolvimento sustentável o candidato pretende desenvolver e fomentar. --------------------
-------- O arguente apreciou as respostas dadas pelo candidato terminando a sua arguição, manifestando-
se satisfeito com a pertinência das respostas. -------------------------------------------------------------------------------
-------- O presidente deu, de seguida, a palavra aos restantes membros do Júri para colocarem questões 
breves de modo a terminar a segunda parte da prova dentro do prazo previsto. Houve intervenções com 
questões por parte da Professora Dora Martins, Professora Lurdes Pedro e pela Professora Mácia 
Duarte. As respostas dadas pelo candidato satisfizeram todos os membros de Júri. ------------------------------
-------- Não havendo mais intervenções por parte do Júri nem novas interpelações ao candidato, o 
presidente do Júri deu por concluído as duas partes que compõem as provas de atribuição do Título de 
Especialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Entretanto, o Júri reuniu em sessão privada, a fim de se pronunciar sobre o mérito do candidato 
demonstrado na prova pública, tendo deliberado por unanimidade aprová-lo com base nos seguintes 
fundamentos, : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- a) O trabalho apresentado foi reconhecido como relevante no âmbito da área em questão da 
candidatura; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- b) Não obstante o candidato deve rever o texto de modo a colmatar as lacunas apontadas na 
arguição; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- c) A qualidade e relevância do curriculum profissional do candidato na área da Gestão de 
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Recursos Humanos para o exercício de funções docentes; --------------------------------------------------------------
---------- d) O candidato respondeu com clareza, profundidade e elevado conhecimento técnico às 
questões colocadas pelo Júri. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Face à deliberação tomada, por unanimidade, o Júri considerou que o candidato reúne todas as 
condições necessárias à atribuição do Título de Especialista em Gestão de Recursos Humanos, pelo que 
recomendou às instituições politécnicas envolvidas a sua concessão, nos termos definidos no Decreto-lei 
nº 206/2009, de 31 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Retomando a sessão pública, o presidente do Júri informou o candidato da deliberação tomada. 

 -----------  Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a 
presente ata que depois de lida vai ser assinada por todos os membros presentes do Júri. -------------------- 

 ----------- Escola Superior de Gestão do IPCA, dezoito de novembro de dois mil e vinte e um. ------------------ 
 

 
 

O Presidente do Júri 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Doutor Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues 
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