
VISÃOMISSÃO
O IPVC é uma instituição pública de ensino superior, ao serviço do desenvolvimento da pes-
soa e da sociedade, que cria e partilha conhecimento, ciência, tecnologia e cultura. O IPVC 
promove a formação integral dos estudantes ao longo da vida, combinando ensino com 
investigação, numa atitude pró-ativa de permanente inovação, cooperação e compromisso, 
centrado no desenvolvimento da região e do país, e na internacionalização.

O IPVC deverá ser uma instituição reconhecida, nacional e internacionalmente, pela quali-
dade da sua formação e investigação assente num corpo docente científica, técnica e peda-
gogicamente qualificado, em processos formativos inovadores, suportada por atividades 
de I&D e inovação desenvolvidas numa parceria simbiótica com os(as) agentes das comu-
nidades, que se traduzirá numa maior notoriedade e contributo para o desenvolvimento 
sustentável da região.

VALORES POLÍTICA DE GESTÃO

Transparência
Trabalho de Equipa

Comunicação

Equidade
Justiça

Liberdade
 

DIREITO

Ética
Honestidade

Pensamento crítico

COMPORTAMENTO

Mérito
Respeito
Lealdade

RELAÇÕES

ORGANOGRAMA

A Presidência do IPVC compromete-se a:

- Manter um adequado planeamento estratégi-
co e empenho na liderança institucional;

- Desenvolver e manter uma estratégia para a 
melhoria contínua da Instituição, em particu-
lar da qualidade da oferta formativa, suporta-
da numa prática de investigação aplicada, 
com vista à contribuição para a sustentabili-
dade económica, social e ambiental;

- Garantir as condições necessárias à prossecu-
ção dos objetivos da Instituição;

- Compreender o contexto organizacional, as 
necessidades e expectativas das partes inte-
ressadas (internas e externas), assegurando o 
seu envolvimento e participação ativa e siste-
mática, reconhecendo o direito em serem 
ouvidas e procurando aumentar a sua satisfa-
ção, em sintonia com os desígnios e preten-
sões da Região e do País;

- Reforçar as condições de apoio a uma política 
e a uma prática de investigação aplicada da 
qual resulte a produção e transferência de 
conhecimento que reforce a qualidade do 
ensino e promova a inovação dos tecidos 
empresarial e social, com retorno do investi-
mento realizado;

- Manter uma atitude de permanente reflexão e 
desenvolvimento do Sistema de Gestão, que 
integre a gestão da qualidade com a respon-
sabilidade social, fundamental ao cumpri-
mento da Missão do IPVC;

- Assegurar a adequada comunicação e reco-
nhecimento do SG junto da Comunidade 

IPVC, considerando a centralidade das/os 
estudantes e a garantia da qualidade do ensi-
no e dos serviços prestados e sua melhoria;

- Fortalecer na comunidade IPVC práticas soci-
almente responsáveis para um "Desenvolvi-
mento Sustentável", em todas as suas ativida-
des, em particular no ensino, na investigação 
e prestação de serviços, na gestão do Cam-
pus e suas infraestruturas e na interação com 
a comunidade;

- Assegurar os processos de suporte funda-
mentais à maior equidade no acesso e fre-
quência ao ensino superior;

- Promover a valorização, o reconhecimento de 
mérito e a conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal das pessoas do IPVC, pro-
movendo medidas nos domínios das Boas Prá-
ticas Laborais, Apoio Profissional e de Desen-
volvimento Pessoal. 

- Garantir o direito à igualdade, valorizar a 
diversidade e proteger no exercício de paren-
talidade as nossas pessoas; 

- Prevenir os riscos laborais e psicossociais  e 
promover uma comunicação aberta e perma-
nente, visando um ambiente de trabalho sau-
dável, contribuindo para a qualidade de vida 
e a resiliência da nossa instituição;

- Cumprir todos os requisitos legais, regula-
mentares e normativos aplicáveis, garantir o 
respeito pelas convenções reconhecidas 
internacionalmente e a adoção do princípio 
da precaução e da não regressão e da trans-
parência.

”

 POTENCIADOR DO DESENVOLVIMENTO 
 DO ALTO MINHO.

GERADOR DE CONHECIMENTO GLOBAL E
UM POLITÉCNICO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL,

/ CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO
COORDENADOR

/ UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO
- DIREÇÃO

- CONSELHO CIENTÍFICO

- COMISSÃO CONSULTIVA

/ ESCOLAS
- DIREÇÃO

- CONSELHO TÉCNICO–CIENTÍFICO

- CONSELHO PEDAGÓGICO

- COORDENAÇÃO DE CURSO/COMISSÃO DE CURSO

/ UNIDADES FUNCIONAIS
- SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

- UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS (UGP)

- BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO (BAD)

- OUTRAS  UNIDADES  QUE  VENHAM  A  SER  CRIADAS 

/ BALCÃO ÚNICO
- GABINETE DE APOIO AOS CURSOS

- SECRETARIADO DA DIREÇÃO

- SERVIÇOS ACADÉMICOS

- SERVIÇO DE EXPEDIENTE, ARQUIVO E BIBLIOTECA

- SERVIÇOS AUXILIARES DE APOIO GERAL

- LABORATÓRIOS

/ SERVIÇOS
- DIREÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

- DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

- DIREÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO

- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- DIVISÃO DE SERVIÇOS ACADÉMICOS

- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

- SERVIÇO DE EXPEDIENTE E ARQUIVO

- GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

- GABINETE DE MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

- GABINETE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE

- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

/ ADMINISTRADOR/A

/ PROVEDOR/A ESTUDANTE


