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PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS PROGRAMAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DO IPCA 
 

ID Contributo Ponderação 

Paulo 
Teixeira 

O presente regulamente deverá obrigatoriamente incluir a 
participação dos CTC das respetivas Escolas, porque só estes 
têm competência para a atribuição das equivalências implícitas 
nos processos de mobilidade dos alunos. 
No Artigo 3º, ponto 5, alínea a) refere-se que compete às Escolas 
“Designar um Coordenador de Mobilidade” e de acordo com a 
alínea b) este terá “competência para a análise, avaliação e 
validação autónoma dos processos de mobilidade de 
Estudantes…”. Ora a atribuição de equivalências aqui implícita é 
da exclusiva competência dos respetivos CTC das Escolas. 
A mesma questão, deriva da referência anterior, e volta a ser 
colocada no ponto 6.2 alínea e). Independentemente de quem 
seja o Coordenador de mobilidade, este não poderá ter 
competências para “Validar as propostas dos Planos de 
estudos/planos de trabalho propostos pelos estudantes e bem 
como dos respetivos Planos de Reconhecimento Académico”. 
Com os melhores cumprimentos, 
Paulo Teixeira                                                                                     

Agradecemos os contributos enviados relativamente à proposta de Regulamento dos Programas 
de Mobilidade Internacional do IPCA, que mereceram a nossa melhor atenção. 
 
Considerando o compromisso para com os princípios orientadores assumidos e reforçados 
institucionalmente na candidatura à ECHE 2021-2027 (European Charter for Higher Education), 
que concede a licença ao IPCA para trabalhar com os programas comunitários na área do Ensino 
Superior, 
Considerando o REGULAMENTO (UE) 2021/817 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 20 de maio de 2021 que cria o Erasmus+: o Programa da União para a educação 
e formação, a juventude e o desporto, e que revoga o Regulamento (UE) n.o 1288/2013 (Texto 
relevante para efeitos do EEE) que contempla: 

• “A recomendação do Conselho Europeu de 26 de novembro de 2018, relativa à promoção do 
reconhecimento mútuo automático de qualificações de ensino superior, de ensino e formação 
secundários, e de resultados obtidos durante períodos de aprendizagem no estrangeiro (JO C 
444 de 10.12.2018, p. 1).” 

• “Em consonância com os quadros e ferramentas pertinentes da União, o Programa deverá 
contribuir para facilitar a transparência e o reconhecimento de competências, aptidões e 
qualificações e a transferência de créditos ou unidades de resultados de aprendizagem, para 
fomentar a garantia da qualidade e para apoiar a validação da aprendizagem não formal e 
informal, a gestão de competências e a orientação. Neste contexto, o Programa deverá também 
proporcionar apoio a pontos de contacto e redes ao nível nacional e da União que facilitem os 
intercâmbios transeuropeus e o desenvolvimento de percursos de aprendizagem flexíveis entre 
os diferentes domínios da educação e formação e da juventude e de forma transversal aos 
contextos formais e não formais. O Programa deverá igualmente prestar apoio ao Processo de 
Bolonha.” 

Considerando as boas práticas já implementadas em diversas Instituições de Ensino Superior 
Portuguesas, que atribuem a responsabilidade da validação dos Planos de Estudos e 
Reconhecimento Académico aos Coordenadores de Mobilidade. 
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Considerando o reconhecimento de um programa de estudos de um estudante em mobilidade e 
respetiva creditação dos estudos realizados durante um período determinado numa outra 
instituição parceira, nacional ou internacional, mesmo que o conteúdo desse programa de 
estudos possa diferir do IPCA é assegurado com base no Contrato de estudos e no Plano de 
Reconhecimento Académico firmado com o estudante antes do período de mobilidade. 
 
Considerando que este reconhecimento difere dos reconhecimentos de graus académicos e 
diplomas de Ensino Superior atribuídos por Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, que, a 
partir de 1 de janeiro de 2019 passam a ser instruídos ao abrigo do Decreto-lei nº 66/2018 de 16 
de agosto. Este novo Decreto-Lei revoga os dois anteriores, DL n.º 341/2007 de 12 de outubro e 
do DL n.º 283/83 de 21 de junho.  
 
Considerando que o Reconhecimento Académico é uma condição sine qua non para a 
mobilidade estudantil, em que todas as ferramentas ECTS são devidamente elaboradas,  
preenchidas e implementadas, bem como os princípios orientadores do sistema respeitados 
através do preenchimento do Formulário de Candidatura, do Learning Agreement (LA), Transcript 
of Records (na altura da candidatura e no fim do período de estudos), Créditos, Notas, etc. e de 
que, paralelamente, estão definidos procedimentos internos obrigatórios, que visam facilitar este 
processo e torná-lo num mecanismo mais transparente, quase automático e de total confiança; 
 
Considerando que o Plano de Reconhecimento Académico (PRA), é um documento interno que 
discrimina não só o plano de estudos a realizar na Universidade anfitriã, mas também identifica 
as disciplinas a que o aluno terá equivalência aquando do regresso ao IPCA, se realizar com 
sucesso o plano de estudos previsto no estrangeiro;  
 
Considerando que este documento (PRA) permite uma análise comparativa totalmente 
transparente entre as cargas de trabalho envolvidas nas duas instituições: de origem e 
acolhimento; salvaguardando, ainda, o formato de concessão das equivalências: disciplina por 
disciplina, disciplina por conjunto de disciplinas ou em bloco; 
  
Considerando que o LA e PRA, de caráter absolutamente vinculativo, terão que estar 
obrigatoriamente concluídos e aprovados antes do início do período de mobilidade, 
independentemente das alterações que possam vir a sofrer;  
 
Considerando que o Coordenador de Mobilidade, nomeado pela Direção de cada Escola, ouvido 
o CTC da Escola, deve ser responsável por todas as questões do foro académico, com 
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autonomia na coordenação académica do período de estudos dos estudantes do IPCA no 
estrangeiro e na articulação com os respetivos diretores de Curso, sempre que se justificar; 
 
De acordo com estes considerandos e com as normas aplicáveis não poderão ser consideradas 
as sugestões apresentadas. 
 
 

Raquel 
Mendes 

No âmbito do processo de discussão pública da proposta de 
“Regulamento dos Programas de Mobilidade Internacional do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave”, e enquanto 
Coordenadora de Mobilidade da Escola Superior de Gestão do 
IPCA, pronuncio-me favoravelmente em relação à proposta 
apresentada. O diploma regulamenta a gestão administrativa e 
académica dos programas de mobilidade e cooperação 
internacional em que o IPCA participa com base em regras de 
organização claras e transparentes.   
Com os melhores cumprimentos  
Raquel Mendes  

 
Agradecemos os contributos favoráveis enviados relativamente à proposta de Regulamento dos 
Programas de Mobilidade Internacional do IPCA. 
 
 

Catarina 
Silva 

Considero esta revisão do regulamento de mobilidade 
internacional do IPCA uma proposta positiva que, do meu ponto 
de vista, enquanto coordenadora de mobilidade para a ESD, vem 
agilizar processos excessivamente burocráticos e redundantes. 
Particularmente na autonomização da figura do coordenador no 
processo de validação de Planos de Estudos e de 
Reconhecimento Académico. Os coordenadores académicos têm 
as competências necessárias para uma completa e criteriosa 
avaliação destes processos de reconhecimento, tanto nos fluxos 
IN como OUT. Quer seja de forma autónoma, quer seja com 
pareceres dos responsáveis das UCs, das áreas disciplinares ou 
dos cursos, quer seja com o apoio das comissões científicas. A 
novidade destas últimas parece-me também uma excelente 
proposta, já que, nos casos das escolas com um maior número 
de áreas disciplinares, o volume de candidaturas justifica a 
existência de uma equipa de trabalho dedicada. 
Faço votos para que esta proposta tenha uma boa apreciação por 
parte da comunidade IPCA e que entre em vigor brevemente. 
Atentamente 
Catarina Silva 

 
Agradecemos os contributos favoráveis enviados relativamente à proposta de Regulamento dos 
Programas de Mobilidade Internacional do IPCA. 
 
 

 


