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Inês Filipa Gomes Fernandes

De: Tesp
Enviado: 21 de setembro de 2022 10:48
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

Ex.ma senhora Presidente do IPCA, 
Estimada Professora Doutora Maria José Fernandes, 
 
Agradecendo a oportunidade para poder enviar sugestões e dúvidas acerca do regulamento relativo à Utilização e 
Cedência de Espaços no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, cuja redação aproveito desde já para congratular, 
remeto respeitosamente : 
 
- No artigo 3.º relativo à tipologia de eventos indica na alínea b a informação que não estarão isentos de curso os 
eventos que estejam associados a algum projeto financiado, ou outra fonte de financiamento, nomeadamente, 
apoio externo, patrocínio ou taxa de inscrição. Pergunto assim se esta última, com “taxa de inscrição” pode referir-
se a workshops promovidos pelas unidades orgânicas no âmbito da sua normal atividade, bem como cursos breves 
de outras unidades orgânicas; 
 
- No artigo 5.º relativo aos pedidos de utilização e cedência, no seu ponto 4. indica a gestão deste processo de uma 
forma analógica, com a possibilidade de “entrega em mão”, sendo que a programação de uma plataforma de gestão 
destes pedidos online facilitará o tratamento dos dados, e a submissão muito mais imediata, permitindo obter um 
selo temporal, e sendo possível dar o seguimento processual de uma forma mais expedita. Utilizamos na ETeSP uma 
ferramenta de Booking que permite os Diretores de Curso reservar salas para a realização das defesas de estágio, 
facilitando muito o trabalho de gestão por parte dos serviços administrativos; 
 
Obrigado, 
 
Filipe Chaves 
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From: gabinete_apoio_presidencia <gapresidencia@ipca.pt>  
Sent: Wednesday, August 31, 2022 12:41 PM 
Subject: 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 
 

 
  
 


