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Regulamento de Atribuição de Financiamento 
às Associações de Estudantes do IPC 

 

Objeto e Enquadramento Legal do Regulamento: 
 
O presente regulamento visa a determinação e esclarecimento de normas aplicáveis a atos e formalismos 
específicos inerentes à regulação da atribuição de verba referente à elegibilidade das atividades 
desenvolvidas pelas Associações de Estudantes (AE’s) do IPC. O presente regulamento aplica-se a todas 
as AE’s do IPC que utilizam verba disponibilizada pelo IPC para financiamento das suas atividades.  
 
O enquadramento do presente regulamento tem o enquadramento jurídico dado pelo Regime Jurídico do 
Associativismo Jovem, conforme disposto na Lei nº 23/2006; 
 
O enquadramento do presente regulamento tem por referência a decisão de Conselho de Gestão de Gestão 
(Ata nº 22/2016, de 10 de Novembro de 2016) que explicita a fórmula de financiamento das AE’s do IPC. 
 
 
Artigo 1º - Objeto 
O presente regulamento enquadra o âmbito de atividade desenvolvida pelas AE’s do IPC no que diz 
respeito ao conjunto de áreas de atuação apoiadas financeiramente pelo IPC, e fixa regras de atuação que 
sustentam e tipificam a adequabilidade dos apoios concedidos às diversas atividades das AE’s do IPC. 
Igualmente, o regulamento assinala os mecanismos de controlo, fórmula de financiamento aplicável, a 
distribuição da dotação orçamental a conceder, responsabilidades e deveres de fiscalização e sanções. 
O presente regulamento é aplicável às AE’s de Unidades Orgânicas do IPC nos termos da lei, registadas e 
reconhecidas pelas entidades reguladoras do Associativismo Juvenil (IPDJ e DGES). 
 
 
Artigo 2º – Determinação do financiamento e da dotação anual 
1- A definição da dotação anual aplicável ao financiamento das AE’s é realizada em sede de orçamento 

anual do IPC; 
2- A dotação anual aplicável ao financiamento das AE’s é de 3% do valor das propinas anuais 

efetivamente cobradas em cada UO de Ensino (UOE) do IPC, onde: 
a. o cálculo da fórmula é aplicável a alunos efetivamente inscritos em cursos nas UOE’s e 

com situação de propina efetivamente paga e regularizada; 
b. para efeitos de cálculo da verba a atribuir às AE’s, será considerado enquanto critério, o 

número de alunos inscritos em cursos de Licenciatura, Mestrado e CTESP de acordo com 
os dados do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior no último dia 
do ano civil de dois anos antes ao ano a que respeita a atribuição da dotação anual; 

c. a aplicação da fórmula de financiamento das AE’s será efetuada UOE a UOE, e 
considerará os alunos inscritos na UOE a que se refere a AE; 

3- O valor de dotação a transferir para cada UOE será repartido e assumido por três partes e de forma 
equitativa: os serviços da Presidência do IPC; a UOE a que respeita a AE; o protocolo bancário em 
vigor; 

4- A fórmula de financiamento das AE’s assenta na seguinte expressão: 
 

Dotação anual = valor total x 50% x nº de alunos UOE + Valor total x 50% 
Nº de alunos IPC AE’s 

 
 
5- No que diz respeito à dotação anual a atribuir, a mesma ocorrerá em duas tranches onde: 

a. a primeira tranche se forma pela multiplicação do valor total a atribuir por 50% e pelo 
número de estudantes que as AE’s representam na sua UOE nas condições referidas no nº2 
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do presente artigo, e dividido pelo número total de alunos do IPC, sendo esta uma verba 
variável; 

b. a segunda tranche de 50% será repartida de forma igual por todas as AE’s, sendo esta uma 
verba fixa; 

c. a primeira tranche ocorrerá até ao final do primeiro semestre do ano, e a segunda tranche 
ocorrerá até ao final do segundo semestre do ano, em caso de existência e regularidade de 
toda a documentação necessária à atribuição de financiamento; 

d. o valor da dotação anual a atribuir está limitado ao valor distribuído às AE’s no ano civil 
em que se verificar o teto máximo de valores gastos em Recursos Humanos em termos de 
orçamento geral do IPC; 

6- A competência de análise, aprovação e transferência da dotação a atribuir a cada AE é da Presidência 
do IPC; 

 
 
Artigo 3º – Apresentação de relatórios 
1- Para efeitos de candidatura à primeira tranche a disponibilizar às AE’s, todas as AE’s deverão 

apresentar:  
a. um plano de atividades e orçamento previsional, até 31 de Janeiro do ano civil a que 

respeita a atribuição de financiamento, e desenvolvido em torno das seguintes áreas: 
Cultura; Desporto; Social; Apoio à promoção da Empregabilidade; Envolvimento na 
Comunidade; Atração de Alunos; outras áreas sinalizadas pela Presidência do IPC; 

i. No âmbito da realização dos planos de atividades, é obrigatória a consulta à 
Direção da Cultura e Direção do Desporto do IPC, bem como a área da Atração de 
Alunos; 

ii. As AE’s deverão enquadrar eventuais sugestões de melhoria aos seus planos 
apresentados pelas áreas da Direção da Cultura, do Desporto, da Atração de Alunos 
e outras áreas sinalizadas como relevantes por parte da Presidência do IPC; 

iii. Os planos de atividades das AE’s deverão enquadrar compromissos a assumir por 
estas, de acordo com o exposto no art. 4º do presente regulamento; 

b. apresentação de um relatório de Atividades & Contas até 30 de Março do ano seguinte 
relativo ao ano civil anterior, contendo os seguintes elementos: 

i. Balanço do ano civil anterior 
ii. Demonstração de resultados do ano civil anterior 

iii. Balancete analítico, regularização na data de 31/12 do ano civil anterior 
iv. Síntese de reconciliação bancária a 31/12 do ano civil anterior 
v. Resumo das folhas de caixa a 31/12 do ano civil anterior 

vi. Certidão válida da situação tributária regularizada (AT) 
vii. Certidão válida da situação contributiva regularizada (S. Social) 

2- Para efeitos de candidatura à segunda tranche, é obrigatória a entrega até 15 de Setembro, do balancete 
analítico referente aos primeiros 6 meses de atividade, contendo os seguintes elementos: 

i. Balancete analítico a 30/6 do ano civil corrente 
ii. Síntese de reconciliação bancária a 30/6 do ano civil corrente 

iii. Resumo de folhas de caixa à data de 30/6 do ano civil corrente 
iv. Certidão válida da situação tributária regularizada (AT) 
v. Certidão válida da situação contributiva regularizada (S. Social) 

3- Após a entrega dos elementos referidos no presente ponto do regulamento, a Presidência do IPC 
pronunciar-se-á num prazo máximo de 30 dias, exceto se necessário solicitar informação adicional, 
suspendendo-se, nestes casos, o prazo em decurso, de forma a permitir análise aos elementos 
adicionais solicitados; 
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Artigo 4º – Compromissos a assumir pelas Associações de Estudantes 
As AE’s assumirão o compromisso de colaboração ativa com o conjunto de atividades sinalizadas pela 
Presidência do IPC como relevantes para as UOE’s do IPC ou para afirmação da estratégia de atuação do 
IPC, desenvolvendo esforços comprovados de apoio para a prossecução dessas atividades. Nesse âmbito: 
1- As AE’s reservarão meios de financiamento para colaboração ativa nas atividades sinalizadas como 

relevantes para a sua participação; 
2- As AE’s terão o dever de acompanhar as linhas de atuação estratégica sinalizadas como relevantes 

pelas UOE’s que integram e pela Presidência do IPC, e enquadrar apoio a essas linhas de atuação ao 
nível de previsão de atividades e enquadrar as mesmas em plano de atividades; 

3- As AE’s deverão enquadrar no seu plano de atividades, em específico, atividades sinalizadas no 
domínio da Empregabilidade, da Cultura, do Desporto, da Atração de alunos e da presença em feiras 
de captação de alunos; outras atividades sinalizadas como relevantes pela Presidência do IPC ou pelas 
UOE’s que as AE’s integram; 

4- As AE’s deverão desenvolver esforços ativos de articulação para atividades de atuação conjunta com 
as outras AE’s do IPC, nomeadamente, sempre que as atividades a desenvolver sejam passíveis de 
organização conjunta entre AE’s; 
 

 
Artigo 5º – Deveres, fiscalização e sanções 
1- O IPC fiscalizará as atividades das AE’s que foram objeto de financiamento, nomeadamente, no 

âmbito do cumprimento das atividades previstas no plano de atividades e orçamento previsional 
entregues pelas AE’s até 31 de Janeiro de cada ano civil; 

2- Perante deteção de incumprimento reiterado das atividades e dos compromissos assumidos pelas AE’s 
nos termos indicados nos planos de atividades e orçamento previsional, o IPC reserva-se ao dever de 
não atribuição de verba em tranches subsequentes; 

3- Perante deteção de incumprimento das atividades das AE’s nos termos indicados nos planos de 
atividades e orçamento previsional, o IPC poderá acionar mecanismos conducentes à devolução de 
verba já entregue às AE’s e não aplicadas nos termos apresentados e previstos nos referidos planos de 
atividades e orçamento previsional; 

4- O IPC reserva-se ao direito de responsabilizar civilmente e penalmente os dirigentes associativos em 
caso de incumprimento dos deveres previstos no art. 3º do presente relatório; 

5- As AE’s terão a obrigatoriedade de reservar verba para efeitos de deslocações e presenças em reuniões 
de Associações de Estudantes e Presidência do IPC, assim como para efeitos de cumprimento dos 
compromissos assumidos conforme disposto no art.4º do presente regulamento; 

6- O IPC reserva-se ao direito de poder atribuir verba de financiamento em momentos distintos dos dois 
momentos anuais de libertação de financiamento (final do 1º e 2º semestre do ano civil), sem que isso 
consubstancie qualquer aumento de verbas concedidas. Nesses casos, o financiamento será efetuado da 
seguinte forma: 

a. O IPC solicita à AE evidências de execução dos planos de atividades de acordo com os 
orçamentos previsionais apresentados; 

b. Mediante as evidências de execução dos planos de atividade, o IPC libertará verba limitada 
à razão de existência de atividades devidamente documentadas. Para esses efeitos, o IPC 
solicitará: 

i. Faturas emitidas com correspondência clara com as atividades previstas no plano de 
atividades, e sempre devidamente fundamentadas no âmbito da sua necessidade 
para a concretização das mesmas; 

ii. Evidências de existência das atividades mencionadas, com registo de fotografia, 
posts nas redes sociais, registo vídeo, ou outras adequadas, e que demonstrem a 
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presença de logótipos das UO’s, do IPC e da entidade bancária que suporta parte do 
financiamento das AE’s; 

c. Em casos em que a verba não tenha sido executada pela AE de acordo com os planos de 
atividades, a mesma poderá ser alocada pelo IPC a outras finalidades, nomeadamente, as 
de caráter solidário, cultural, ou desportivo; 

d. Em casos devidamente justificados e onde comprovadamente tenha existido um mau uso 
das verbas, por razão de discrepâncias entre planos de atividades e assunção de 
compromissos e a utilização de financiamento, o valor correspondente será retirado ao 
valor de financiamento a atribuir à AE em consideração no ano civil seguinte; 

 
 
Artigo 6º – Apoios extra 
1- Os Serviços Centrais, os SAS ou qualquer uma das UOE’s do IPC não atribuirão qualquer donativo 

extraordinário ou patrocínio adicional às verbas já previstas para atribuição no âmbito do presente 
regulamento; 

2- As AE’s do IPC encontram-se impedidas de ceder, a qualquer título, espaços que tenham sido 
disponibilizados por parte do IPC para a prossecução das suas atividades; 

 
 
 
Artigo 7º – Disposições transitórias 
1- O presente regulamento entra em vigor a partir da data da sua aprovação em sede de Conselho de 

Gestão; 
 


