
1

Inês Filipa Gomes Fernandes

De: João Filipe da Silva Pinto
Enviado: 31 de agosto de 2022 18:39
Para: gabinete_apoio_presidencia
Assunto: RE: Despacho (PR) n.º 106/2022 - Discussão pública do regulamento relativo à 

Utilização e Cedência de Espaços no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Exmos(as). Senhores(as) 
Boa Tarde, 
 
Após a leitura do regulamento disponibilizado para discussão pública, venho expor algumas questões. 

1ª - Conforme apresentado no Artigo 3.º Tipologia dos Eventos, estão compreendidos três tipos de evento 
(atividades letivas, eventos internos e eventos externos). Que tipologia seria aplicável para eventos organizados por 
estudantes e alumni? Serão estes considerados eventos internos ou externos? 

2ª - Em caso de serem considerados eventos externos, será possível salvaguardar eventos de estudantes e 
alumni através de um novo artigo? 

3ª - Dada a existência de equipamentos especializados nas salas de aula da Escola de Tecnologia, 
constituindo mais-valias para possíveis interessados da área, considero que estes deveriam estar discriminados no 
Anexo I, ficando assim explicitamente ao abrigo do artigo 4º alínea 1.   
 
Com os melhores cumprimentos, 
João Filipe 
 

De: gabinete_apoio_presidencia 
Enviado: 31 de agosto de 2022 12:46 
Assunto: Despacho (PR) n.º 106/2022 - Discussão pública do regulamento relativo à Utilização e Cedência de 
Espaços no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
 
Exmos(as). Senhores(as) 
 
Informamos que através do Despacho (PR) n.º 106/2022, entrou em fase de discussão pública a proposta de 
“Discussão pública do regulamento relativo à Utilização e Cedência de Espaços no Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave”. 

O acesso à proposta de Regulamento é feita através do site do IPCA em https://ipca.pt/ipca/apresentacao/o-
ipca/discussao-publica/ e no PORTAL IPCA. 

Os interessados devem dirigir, por escrito, as sugestões, para o gabinete da presidência, utilizando o endereço 
eletrónico gapresidencia@ipca.pt, no prazo de trinta dias a contar desta data. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Gabinete de Apoio à Presidência 
Serviços Centrais do IPCA 
Campus do IPCA, Edifício C 
Av. Professor Doutor João Carvalho 
4750 - 810 Vila Frescaínha S. Martinho 
Telf: 253802191 
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