
Serviços Técnicos 
Unidade de Informática da Escola Superior Agrária de 

Viseu 
 
 

Artigo n.º 1 
Natureza e Atribuições 

 
1. A Unidade de Informática da Escola Superior Agrária de Viseu, doravante 

designada por UI, é uma unidade funcional de apoio administrativo e científico-
pedagógico e rege-se pelo disposto nos pontos e artigos seguintes. 
 

2. A UI tem por objectivos: 
a. A gestão e conservação do equipamento e material informático da 

ESAV; 
b. Zelar pelo normal funcionamento da rede geral de informática da ESAV; 
c. Zelar pela comunicação informática da ESAV com os Serviços Centrais; 
d. Apoiar e manter os laboratórios de informática de utilização geral da 

ESAV; 
e. Contribuir para a implementação e operacionalidade dos serviços de 

informação, em estreita colaboração com os colaboradores da ESAV; 
f. Prestar apoio técnico informático e informação na óptica do utilizador 

aos Órgãos, Departamentos e Serviços da ESAV bem como aos 
utilizadores dos SI-ESAV. 

 
 
 

Artigo n.º 2 
Organização do UI-ESAV 

 
 

1. A UI está integrada nos Serviços Técnicos da ESAV. 
 

2. A UI é coordenada por um Especialista de Informática, que presta funções no 
âmbito da sua categoria na carreira de Informática da Administração Pública. 
 

3. A UI terá a seu dispor de pelo menos um Técnico de Informática para prestar 
funções de apoio ao utilizador no âmbito da sua categoria na carreira de 
Informática da Administração Pública. 
 
 
 
 
 
 



Artigo n.º 3 
Coordenador da UI 

 
1. Compete ao coordenador da UI: 

a. Apresentar ao Presidente da ESAV proposta de plano anual de 
actividades e respectiva orçamentação; 

b. Emitir parecer, quando solicitado, sobre as normas de utilização das 
infra-estruturas e equipamento afectos à UI; 

c. Emitir parecer sobre as questões que lhe sejam presentes pelo Presidente 
da ESAV, no que se refere à aquisição de equipamentos informáticos; 

d. Elaborar proposta para a optimização dos recursos informáticos da 
ESAV. 

e. Assegurar a gestão dos meios humanos e equipamento afectos à UI; 
f. Informar o Presidente da ESAV sobre situações relativas à 

operacionalidade das redes de dados e sistemas da ESAV, podendo 
propor a aquisição de novos equipamentos, infra-estruturas e sistemas, 
mediante as situações detectadas; 

g. Assegurar a gestão e administração da rede geral de Informática da 
ESAV; 

h. Zelar pela conservação e manutenção das instalações e equipamentos 
afectos à UI; 

i. Propor ao Presidente da ESAV a fixação de normas de utilização dos 
equipamentos e meios da UI; 

j. Informar a Direcção da ESAV da necessidade de licenciamento de 
software válido para toda a ESAV; 

k. Submeter ao Presidente da ESAV proposta de aquisição de novos 
equipamentos; 

l. Elaborar o relatório anual de actividades; 
 

Artigo n.º 4 
Colaboração com a UI 

 
1. O Responsável da UI pode pedir pareceres relativo a software e equipamento 

informático específico aos docentes que os utilizam para fins lectivos e/ou de 
investigação. 

 
2. Os trabalhos efectuados pela UI são efectuados em colaboração com os Serviços 

de Informática do Instituto Politécnico de Viseu e em consonância com as linhas 
estratégicas definidas pela tutela. 
 

3. A UI pode colaborar com os restantes Serviços de Informática do Instituto 
Politécnico de Viseu, procurando obter sinergias de esforços e optimização de 
recursos, salvaguardando o especificado no ponto anterior. 

 



Artigo n.º 5 
Funcionamento 

 
1 O apoio ao utilizador é realizado pelo Técnico de Informática mediante a 

formalização do respectivo pedido através dos seguintes meios, pela ordem 
apresentada: 

 Registo de pedido na plataforma de helpdesk, disponível em 
http://www.ipv.pt/helpdesk.   

 Em caso de inoperacionalidade da plataforma de helpdesk, envio de 
email com descrição detalhada da ocorrência para: 
helpdesk@esav.ipv.pt 

 Em caso de inoperacionalidade dos dois meios anteriores, formalização 
do pedido por contacto telefónico, mediante o horário de atendimento.  
 

2 A UI, antes do início de cada semestre, deverá informar o Presidente da ESAV e 
afixar um horário com referência aos períodos de atendimento aos utilizadores, 
de manutenção dos laboratórios e equipamentos e de apoio ao utilizador. 
 

3 A comunicação da UI com os utilizadores é efectuada no âmbito do apoio ao 
utilizador de acordo com o ponto 1 do presente artigo. 
 

4 Em caso de ocorrerem situações que afectem de forma crítica a operacionalidade 
de redes ou sistemas, a UI poderá informar os utilizadores destas situações 
através de email.  

 
 

Artigo n.º 6 
Disposições Finais 

 
1. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua homologação 

pelo Presidente da ESAV. 
 

2. As revisões ao presente Regulamento podem verificar-se com alterações de carácter 
orgânico ou por motivos justificáveis, e serão homologadas pelo Presidente da 
ESAV. 
 

3. A resolução de casos omissos no presente regulamento dependerá de proposta 
fundamentada do Coordenador da UI, homologada pelo Presidente da ESAV. 


