
SERVIÇOS ACADÉMICOS DO IPVC 

(exceto ESDL com horário específico)

Segunda

 14:30 - 16:30

10:00 - 12:00

14:30 - 16:30

10:00 - 12:00

14:30 - 16:30

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO 

Atendimento telefónico

Atendimento eletrónico de 
mensagens de e-mail

Horário de atendimento ao público 
SextaQuintaQuartaTerça

14:30 - 16:30 

17:00 - 19:00

17:30 - 18:30

17:00 - 19:00 17:00 - 19:00

O mesmo horário de atendimento ao público

Todos os dias das 09:00 - 10:00 e 16:30 - 17:00

17:00 - 19:00

NOTA: 
Preferencialmente reencaminhar as pessoas para a consulta do 
portal, sendo que a informação prestada pelo telefone, não 
dispensa a consulta da legislação associada e/ou publicada/afixada 
pela escola;

NOTA: 
Tendencialmente permanente, sempre que o serviço o permitir;
Colocar nas páginas das escolas e portal IPVC: 
Evite deslocações e use os canais digitais e telefónicos para aceder 
aos Serviços Académicos para tratar dos seus assuntos. Consulte o 
site www.ipvc.pt (o portal do IPVC) onde encontra resposta a 
muitas  das suas dúvidas.

De 1 de outubro a 30 de junho
De 1 de julho  a 30 de setembro

A+B
A

DOCENTES, 
ALUNOS, 

PÚBLICO EM GERAL

Período em vigor dos horários 

ESE

ESTG

ESA

ESCE

ESS

A
01 JUL

a
30 SET

B
1 OUT

a
30 JUN



SERVIÇOS ACADÉMICOS DO IPVC  ESDL

Segunda

09:00 - 13:30

 14:30 - 17:00

09:00 - 13:30

14:30 - 17:00 14:30 - 17:00

09:00 - 13:30

14:30 - 17:0014:30 - 17:00

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO 

Atendimento telefónico

Atendimento eletrónico de 
mensagens de e-mail

Horário de atendimento ao público 
SextaQuintaQuartaTerça

O mesmo horário de atendimento ao público

Todos os dias das 09:00 - 10:00 e 16:30 - 17:00

NOTA: 
Preferencialmente reencaminhar as pessoas para a consulta do 
portal, sendo que a informação prestada pelo telefone, não 
dispensa a consulta da legislação associada e/ou publicada/afixada 
pela escola;

NOTA: 
Tendencialmente permanente, sempre que o serviço o permitir;
Colocar nas páginas das escolas e portal IPVC: 
Evite deslocações e use os canais digitais e telefónicos para aceder 
aos Serviços Académicos para tratar dos seus assuntos. Consulte o 
site www.ipvc.pt (o portal do IPVC) onde encontra resposta a 
muitas  das suas dúvidas.

DOCENTES, 
ALUNOS, 

PÚBLICO EM GERAL

A
01 SET

a
30 AGO


