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ANEXO 2  

   

 REGULAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

ESPECÍFICAS  
 

(conforme o artigo 13º do regulamento interno) 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1º 

   Instalações Específicas 

Consideram-se instalações específicas os espaços afetos à lecionação de determinadas disciplinas que exigem 

recursos educativos específicos, nomeadamente:  

a) Laboratório de Química/Biologia e Laboratório de Física; 

b) Sala de Informática; 

c) Pavilhão desportivo. 

 

Artigo 2º 

Condições de admissão 
Podem utilizar as instalações específicas: 

a) Alunos; 

b) Professores;  

c) Funcionários; 

d) Entidades externas. 

 

Artigo 3º 

 Tabelas de preços  

As tabelas de preços referentes à utilização das instalações mencionadas na alínea anterior, quando a elas houver 

lugar, serão publicadas anualmente. 

 

 

CAPÍTULO II 

PAVILHÃO DESPORTIVO  

 

Artigo 3º 

Modalidades de utilização 

As modalidades de utilização são as seguintes: 

a) Atividades letivas; 

b) Outras atividades desportivas – comunidade escolar; 

c) Outras atividades desportivas – entidades externas; 

d) Atividades extradesportivas. 

 

Artigo 4º 

Horário de funcionamento 

 

Atividades Horário de funcionamento 

 

Atividades letivas Horário letivo 

Outras atividades desportivas – 

comunidade escolar 

Conforme plano anual de atividades 

 

Outras atividades desportivas - 

entidades externas 

Conforme contrato de cedência de instalações 

celebrado com as entidades 

Atividades extradesportivas Conforme plano anual de atividades 

ou utilização pontual 

 

Artigo 5º 

Normas a cumprir pelos utentes 

1- Os utentes devem zelar pela conservação e asseio das instalações. 

2- Cada grupo de utentes deverá utilizar apenas um dos balneários salvo quando o número de 

utilizadores justifique a ocupação doutro ou doutros balneários. 

3- O uso do balneário tem uma tolerância de 30 minutos antes e depois da atividade desenvolvida. 

4- Nas aulas de educação física o professor deve ser o primeiro a entrar e o último a sair 

responsabilizando-se pela correta utilização do pavilhão. 
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5- O professor deve assegurar que as portas dos balneários são encerradas à chave enquanto decorrer a 

aula. 

6- O acesso ao recinto desportivo só é permitido a portadores de sapatilhas (que não as que entretanto 

virem calçadas do exterior). 

7- Os utentes responsabilizam-se por uma utilização racional dos serviços e recursos postos à sua 

disposição, nomeadamente da água, eletricidade, papel higiénico, etc. 

8- Finda a atividade desportiva o utente deve desligar a luz do recinto desportivo. 

9- Os utentes serão responsabilizados por qualquer dano causado nas instalações ou equipamento 

implicando o respetivo pagamento. 

 

Artigo 6º 

Cedência de instalações 

1- A utilização do pavilhão por entidades externas carece de autorização expressa da entidade titular. 

2- O aluguer no próprio dia só é permitido mediante pagamento antecipado. 

3- A cedência de instalações a entidades externas obriga à celebração de um contrato do qual conste 

entre outros a respetiva duração e o horário de utilização.  

4- Obriga, igualmente, à assinatura de um termo de responsabilidade que salvaguarde eventuais danos 

nas instalações e à exibição do seguro de responsabilidade civil dos utentes. 

5- A ocorrência de três faltas consecutivas ou quatro intercaladas no período de dois meses sem aviso 

prévio implica a cessação do contrato. 

6- A permanência no pavilhão não pode ultrapassar o período de tempo previsto no respetivo contrato. 

7- Sempre que a cedência de instalações seja efetuada a clubes ou associações desportivas que envolvam 

menores o respetivo treinador será responsabilizado pela correta utilização do pavilhão pelo que 

deverá manter sob vigilância os atletas até à saída do pavilhão. 

8- O não cumprimento das normas específicas de utilização implica a cessação do contrato. 

 

Artigo 7º 

Atividades extradesportivas 

O pavilhão só pode ser utilizado para atividades extradesportivas em casos pontuais desde que não causem 

perturbação ao seu normal funcionamento, carecendo de autorização expressa da direção de instalações no caso 

de atividades internas e da entidade titular no caso das atividades externas. 

 

Artigo 8º 

Mapa de ocupação 

O diretor de instalações deve elaborar um mapa de ocupação do pavilhão e proceder à sua atualização. 

 

Artigo 9º 

Pagamentos 

1- O pagamento deve ser efetuado até ao dia oito do mês seguinte a que diz respeito mediante envio da 

respetiva fatura.  

2- No momento da celebração do contrato é devida uma caução correspondente a uma mensalidade. 

3- O atraso no pagamento superior a dois meses implica a cessação imediata do contrato. 

4- Não há lugar à devolução das quantias pagas no caso de falta de comparência dos utentes.   

 

Artigo 10º 

Publicidade nas instalações 

1- A exploração publicitária das instalações desportivas incluindo a afixação de publicidade estática no 

interior e exterior, carece de autorização expressa da entidade titular. 

2- A publicidade referida no número anterior obriga à prestação de contrapartidas. 

 

 

CAPÍTULO III 

SALA DE INFORMÁTICA 

 

Artigo11º 

Normas específicas de funcionamento 

1- Destina-se às atividades letivas das disciplinas da área de tecnologias de informação. 

2- A sala de informática pode ser pontualmente utilizada para outras disciplinas, mediante autorização 

do diretor de instalações.  

 

 



4 
 

CAPÍTULO IV 

LABORATÓRIOS 

 

Artigo 12º 

Normas específicas de funcionamento 

1- Destinam-se às atividades letivas das disciplinas da área das ciências experimentais com componente 

prática.  

2- Aos professores responsáveis dos laboratórios compete a respetiva gestão de acordo com o 

estabelecido no nº 5 do artigo 56º do regulamento interno.   
3- As normas de segurança dos laboratórios devem ser afixados em local visível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


