
 

 

Elaborado por: 
Manuela Martins e 
Carla Borges 

Data: 
12/05/2016 

Verificado por: 
Virgínia Moreira 

Data: 
02/11/2016 

Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
24/03/2017 

MOD.12.00 

   

PROCEDIMENTO GERAL 
Gestão de infraestruturas e 
equipamentos 

Código: PG.09 
Revisão: 1 
Página 1 de 3 

I – ÂMBITO 

 Engloba as atividades relacionadas com a gestão das infraestruturas, equipamentos e veículos relevantes para a 

qualidade dos serviços prestados pela ESEP e para garantir a segurança de toda a comunidade educativa nas 

suas instalações. 

II – OBJETIVOS 

 Definir o modo de gerir as infraestruturas, equipamentos e veículos. 

 Definir as regras para o controlo, manutenção e identificação das infraestruturas, equipamentos e veículos. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Infraestruturas - conjunto de elementos ou serviços considerados necessários para que a ESEP possa funcionar 

e para que as suas atividades se desenvolvam efetivamente, nomeadamente edifícios e meios associados, 

elevadores e extintores, ar condicionado, rede de aquecimento central, rede de gás, geradores elétricos, 

equipamento (incluindo hardware e software), tecnologia de informação e comunicação e recursos de transporte. 

 Manutenção - conjunto de medidas indispensáveis ao normal funcionamento das infraestruturas e equipamentos 

ao longo da sua vida útil nomeadamente, reparações, inspeções programadas, rotinas preventivas programadas 

e adequadas, substituição de peças, limpeza, pintura e correções de defeitos. 

 Manutenção curativa - paragens ou avarias das infraestruturas e equipamentos, que impedem a sua normal 

utilização por parte dos clientes ou a prestação de um serviço aos clientes, e, por isso, revestem-se de carácter de 

resolução urgente. 

 Manutenção preventiva - conservação programada das infraestruturas e equipamentos. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Todas as infraestruturas e equipamentos são sujeitas à manutenção e controlo exigidos pelo fabricante, normas 

em vigor e exigências inerentes ao seu funcionamento, sendo realizadas de acordo com as indicações dos 

respetivos manuais do equipamento, dos contratos de manutenção celebrados e a ficha de identificação de móveis, 

dos veículos e de imóveis.  

 Sempre que forem detetadas infraestruturas/equipamentos não aptas para utilização, procede-se à sua 

identificação através de uma etiqueta/folha com a indicação da deficiência detetada (ex. “AVARIADO: NÃO 

UTILIZAR ou UTILIZAR APENAS PARA…”), rubricada e datada. 

IV – RECURSOS  

 NP EN ISO 9001. 

 Manual de gestão da qualidade. 

 PO.03 – Funcionamento anual das UC. 

 Aplicativo Primavera. 

 Aplicativo em uso no CDBSC e GHM. 

 Plataforma eSPAP – SGPVE. 

 Etiquetas/folha com indicação da deficiência detetada. 

http://queconceito.com.br/organizacao
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Verificar, mensalmente, a lista de bens a inventariar. CGR-AP ou CDBSC ou GHM 

2. Preencher a ficha de inventário, atribuir um nº de inventário e localização. CGR-AP ou CDBSC ou GHM 

3. Gerar as etiquetas de codificação dos bens inventariados, exceto bens 

não sujeitos a etiquetagem. 
CGR-AP ou CDBSC ou GHM 

4. Colocar a identificação nos bens inventariados. CGR-AP ou CDBSC ou GHM 

5. Identificar/selecionar as infraestruturas e equipamentos a manter sob 

controlo e que poderão condicionar a qualidade dos serviços prestados 

através da lista de bens exportados do aplicativo  PRIMAVERA. 

CGR-AP 

6. Proceder de acordo com as disposição do PG.07, caso seja necessário, 

adquirir prestação de serviços de reparação/manutenção, aquisição de 

novos equipamentos ou realização de empreitadas de obras públicas. 

CGR-AP ou do serviço do qual o 

bem dependa 

7. Elaborar os planos de manutenção/calibração/verificação/inspeção 

(MOD. 67). 
CGR-AP 

8. Realizar as ações de manutenção/calibração/verificação/inspeção. Caso 

haja ações internas segue o descrito no PO.17. 

Entidade contratada ou 

internamente 

9. Proceder à requisição de ações de reparação por e-mail, para CGR-AP 

ou SAV no caso de fotocopiadoras, ou GHM no caso do museu, ou CIT 

no caso de equipamento informático. 

Requerente 

10. Solicitar a realização de ações de manutenção curativa, caso aplicável. CGR-AP 

11. Transcrever os registos de ações de manutenção curativa na ficha de 

identificação do bem suscetível de ser inventariado ou em modelo próprio 

(só no caso de serem consideradas benfeitorias). 

CGR-AP 

12. Analisar os resultados das ações de manutenção/calibração/verificação/ 

inspeção das infraestruturas, equipamentos e monitorizar. Para 

calibrações ou verificações de equipamentos efetuar a validação do 

certificado de calibração/boletim de verificação e arquivar. 

Gestor da qualidade  

13. Proceder à revisão dos planos de manutenção/calibração/verificação/ 

inspeção na eventualidade de ser identificada a necessidade de efetuar 

ajustes ou correções. 

CGR-AP 

14. Preencher os relatórios trimestrais relativamente aos dados do veículo na 

plataforma em uso de veículos e sempre que ocorra alguma alteração de 

seguro, manutenção efetuada e revisão/inspeção. 

CGR-AP 

15. Preencher os relatórios relativamente às matrizes dos edifícios e planos 

setoriais, sempre que solicitado por e-mail pelo Ministério das Finanças - 

Direção Geral do Tesouro e Finanças. 

CGR-AP 
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VI – FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 PG.07 – Gestão da aquisição de bens, serviços ou empreitadas de obras públicas. 

 PO.17 – Manutenção das infraestruturas e equipamentos. 

 MOD.67 – Plano de manutenção/calibração/verificação/inspeção. 

 Etiqueta / folha (“AVARIADO: NÃO UTILIZAR ou UTILIZAR APENAS PARA…”). 

Gestão de infraestruturas e 
equipamentos 

Identificar/selecionar as 
infraestruturas e 

equipamento a controlar 

Descrever a situação 
funcional das infraestruturas 

e equipamentos 

Emitir lista de 
infraestruturas e 
equipamentos 

Preencher: 
ficha de identificação de móveis, dos 

veículos e de imóveis 

Imprimir etiqueta de 
identificação do 

equipamento/bem 

Colar etiqueta no 
equipamento/bens 

Elaborar os planos de 
manutenção/calibração/verificação 

Realização de 
ações de 

manutenção 

Efetuar os registos 
ações 

Analisar os resultados 
das ações 

Revisão dos planos de 
manutenção/calibração/verificação 

Prestação de informação ao exterior 


