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gabinete_apoio_presidencia

De: Tomás dos Inocentes Braga <a18447@alunos.ipca.pt>

Enviado: 15 de março de 2023 19:35

Para: gabinete_apoio_presidencia

Assunto: RE: Despacho (PR) n.º 39/2023 - Discussão pública do Regulamento de 

Funcionamento das Residências de Estudantes dos Serviços de Ação Social do IPCA

Boa tarde, 

 

No âmbito do processo de discussão pública do Regulamento de Funcionamento das Residências de 

Estudantes dos Serviços de Ação Social do IPCA, venho por este meio sugerir as seguintes sugestões: 

1. No número 4 do artigo 4º ("Condições de acesso"), o período seja alargado até ao último dia do 

mês de agosto, passando a constar "A candidatura é válida por um ano letivo, com início em 

setembro e término em agosto do ano seguinte". Esta sugestão surge na sequência de ser 

salvaguardado um eventual prolongamento das atividades letivas e/ou não letivas do interessado; 

2. No número 3 do artigo 6º ("Critérios para a Distribuição das Vagas"), seja também divulgado o 

número de vagas subrantes da 1ª fase e que se encontrem disponíveis para a 2ª fase, de forma a 

promover a transparência; 

3. No número 1 do artigo 8º ("Divulgação de Resultados de Candidatura"), seja acrescentada uma 

alínea que preveja que, em caso de indeferimento da candidatura, seja indicado o motivo para o 

mesmo; 

4. No número 4 do artigo 9º ("Admissão na Residência"), sejam salvaguardadas as situações dos 

estudantes que se tenham candidatado à bolsa de estudo e que estejam a aguardar a divulgação 

do resultado das mesmas; 

5. No número 3 do artigo 11º ("Tabela de Preços do Alojamento"), definir em que condições são 

aplicadas as alíneas deste número; 

6. No número 6 do artigo 12º ("Caução"), acrescentar a indicação de que os 60 dias começam a 

contar no dia seguinte ao dia seguinte à saída do estudante da residência. Assim, sugiro que a 

redação deste número passe a ser a seguinte: "O valor da caução será devolvido no prazo máximo 

de 60 dias, contado a partir do dia seguinte à saída do estudante da residência"; 

7. No número 3 do artigo 14º ("Incumprimento no pagamento da mensalidade"), seja acrescentada a 

indicação se são 2 mensalidades consecutivas e/ou interpoladas. 

Remeto com os melhores cumprimentos, estando disponível para eventuais esclarecimentos adicionais. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Tomás dos Inocentes Braga, aluno número 18447, Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos 

Delegado do 2º ano da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos (Regime Diurno) 

De: gabinete_apoio_presidencia <gapresidencia@ipca.pt> 

Enviado: 15 de março de 2023 17:11 

Assunto: Despacho (PR) n.º 39/2023 - Discussão pública do Regulamento de Funcionamento das Residências de 

Estudantes dos Serviços de Ação Social do IPCA  

  
Exmos(as). Senhores(as) 

  

 Não costuma receber e-mails de a18447@alunos.ipca.pt. Saiba por que motivo isto é importante  
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Informamos que através do Despacho (PR) n.º 39/2023, entrou em fase de discussão pública a proposta de 

“Regulamento de Funcionamento das Residências de Estudantes dos Serviços de Ação Social do 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 

  

 
  

  


