
 

 

Contributos – Regulamento Orgânico dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico 
Cávado e Ave 

Exma. Sra. Presidente, do Instituto Politécnico do Cávado e Ave 

Professora Doutora Maria José Fernandes,  

 

No âmbito do processo de discussão pública da proposta de “Regulamento Orgânico dos 
Serviços de Ação Social do IPCA”, envio abaixo os meus contributos, os quais são apresentados 
em duas partes: uma de conteúdo e a outra de forma. Acrescenta-se ainda explicação do 
racional subjacente à proposta de alteração apresentada.  

1ª parte: conteúdo 

Artigo 2º  

(Missão)  

1. Os SASIPCA são a unidade do IPCA vocacionada para assegurar a execução das políticas 
de ação social escolar, definidas pelo Governo e pelos órgãos próprios do IPCA, tendo 
como missão garantir condições de equidade no acesso e de frequência do ensino 
superior, bem como, a prestação de serviços de qualidade que contribuam para a 
integração, vivência social e académica e, consequentemente, para o sucesso escolar 
dos estudantes do IPCA.  
 
 
Racional da alteração. O apoio não deve ser apenas focado no acesso, deve ser 
extensível à frequência e deve também ficar claro que a missão também abrange outras 
áreas importantes – integração vivência social e académica- para o sucesso escolar e 
que estão de certa forma incluídas nas atribuições – apoio social, psicológico, desportivo 
e cultural que mais à frente são espelhadas.  
 

Artigo 3º  

(Atribuições) 

1- Os SASIPCA têm por objetivo proporcionar aos estudantes as melhores condições de 
estudo e frequência do ensino superior, mediante a concessão de apoios diretos e 
indiretos, de modo a aumentar as possibilidades de sucesso académico e garantir que 
nenhum estudante é excluído do ensino superior por incapacidade financeira ou outro.  

2- B) apoios indiretos, que incluem a promoção do acesso à alimentação e ao alojamento, 
assim como a serviços de saúde, o apoio a atividades desportivas e culturais e a outros 
apoios educativos que se enquadrem nos fins gerais da ação social escolar.   

 

 

 

 



Racional das alterações 

No nº 1 ficar em consonância com o definido na missão e, no caso da substituição do sucesso 
educativo por sucesso académico é que o primeiro apenas se refere à questão do rendimento 
escolar (aproveitamento) porquanto o segundo para além de integrar a questão do rendimento 
escolar(aproveitamento) engloba a integração social, cultural, desportiva. Ou seja, o sucesso 
académico abrange todas as dimensões da vivência do ensino superior.  

 

No nº 2, a redação proposta tem em vista reduzir o uso do termo acesso evitando a repetição 
do mesmo, pois, a ação dos SAS é permitir / facilitar o acesso em várias áreas.  

 

Artigo 4º  

(Âmbito de aplicação)) 

1- Beneficiam do sistema de apoios diretos e indiretos dos SASIPCA e do regime de apoios 
específicos para estudantes com necessidades educativas especiais, particularmente as 
pessoas com deficiência, nas condições definidas por lei, os estudantes matriculados e 
inscritos no IPCA que sejam:  

 

Racional da alteração 

 

Portugal está abrangido pela Convenção dos Direitos das pessoas com deficiência e ao 
abrigo desta convecção deixou de se usar o termo portadores de deficiência passando –se 
a usar pessoas com deficiência. Tendo então Portugal subscrito tal convenção, julgamos que 
devemos empregar essa terminologia abandonando a designação portador de deficiência.  

 

Artigo 12º  

(Núcleo de Apoios ao Estudante) 

b) Outros apoios sociais:  

vi) Estudar e propor medidas de apoio a estudantes com necessidades educativas especiais, 
designadamente as pessoas com deficiência;  

e) Promoção da Saúde 

iii) Promover campanhas que visem a prevenção de doenças e a divulgação de atividades no 
âmbito da saúde;   

iv) Prestar apoio psicológico e psicopedagógico, através de atendimento psicológico nos 
domínios do desenvolvimento vocacional e de carreira; apoio psicológico a problemas 
pessoais/relacionais; apoio psicopedagógico; desenvolver atividades de natureza preventiva, 
contribuindo para a melhoria das condições de saúde e desenvolvimento pessoal, e ou 
remediativa de forma a dar resposta às necessidades pessoais dos estudantes nas suas 
diferentes áreas. 

 



Racional da alteração 

vi) uniformizar com a proposta efetuada no artigo 4º;  

iii) não obstante a correção do termo profilaxia parece-nos de mais fácil compreensão e com 
o mesmo significado usar-se o termo prevenção ao invés de profilaxia.  

iv) a proposta de acrescento na componente preventiva tem como intenção clarificar o 
propósito desta abordagem.  Propõe-se ainda substituir o termo orientação /reorientação 
escolar, muito centrado nas questões da escolha do curso, por desenvolvimento vocacional 
e de carreira, na medida em que este abrange a intervenção ao nível da escolha vocacional, 
nas tomadas de decisão escolar e profissional e no planeamento de carreira, na construção 
de projetos de vida com especial enfoque para as questões da aprendizagem e do trabalho.  

 

 

Artigo 13º  

(Núcleo de Cultura, Desporto, Integração Social e Académica) 

b) (...) 

iii)  Desenvolver a sua atividade nesta área em cooperação com a Associação Académica e 
Grupos Académicos do IPCA;  

iv) Promover a realização de iniciativas culturais e desportivas com a Associação Académica e 
Grupos Academicos do IPCA e propor a atribuição de subsídios/apoios financeiros;   

viii) Divulgar as atividades desportivas e culturais junto da Comunidade Académica;  

 

Racional da alteração 

Nas alíneas iii) e iv) há algum tempo que a Associação abandonou a designação de associação 
de estudantes e passou a adotar Associação Académica, assim, em consonância com isto 
propõe-se a substituição do termo Associação de Estudantes por Associação Académica. Se a 
ideia é também incluir aqui a possibilidade de a articulação e apoios a conceder serem aplicados 
a núcleos de estudantes para além da associação académica, então, dever-se-á adotar uma 
redação alternativa do tipo: Desenvolver a sua atividade nesta área em cooperação com a 
Associação Académica, Núcleo de estudantes e Grupos Académicos do IPCA 

 

Na alínea viii) em consonância com as atribuições deste núcleo, a divulgação deve contemplar 
também a cultura e não apenas cingir-se ao desporto.  

 

 

 

 

 

 



2ª parte- forma 

Artigo 7º  

(Competência do Conselho de Ação Social) 

1 (...) 

c) Dar parecer sobre o relatório de atividades, bem como sobre os projetos de orçamento para 
o ano económico seguinte e sobre os planos de desenvolvimento a médio prazo para a ação 
social; (retirada a vírgula) 

(...) 

 

Artigo 9º  

(Competências do Diretor) 

i) Apresentar ao Presidente do IPCA a proposta do plano de atividades; (colocado o ;, 
por lapso não foi colocada qualquer pontuação) 

 

 

Artigo 12º  

(Núcleo de Apoios ao Estudante) 

iv) tratamento estatístico de dados e informação a prestar a entidades tutelares ou externas. 
(por lapso foi colocado ponto e vírgula (;), mas tratando-se da última alínea a pontuação deve 
ser ponto final (.) e não ponto e vírgula (;))  

b) Outros apoios sociais: 

iv) Propor a atribuição de benefícios sociais aos estudantes ou qualquer outras medidas que 
possam contribuir para o seu sucesso escolar e a sua inserção social; 

 

Barcelos, 17 de fevereiro de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Carla Cruz  


