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Escola Superior de Enfermagem do Porto 

Regulamento de utilização dos cacifos 

Artigo 1.º – Âmbito 

1) O presente regulamento visa gerir a utilização dos cacifos existentes na ESEP e aplica-se a 

todos os estudantes; 

a) a ESEP tem ao dispor dos estudantes dois tipos de cacifos localizados no corredor do 

piso 1 da sede. 

2) O uso destes cacifos só é permitido a utilizadores autorizados. 

 

Artigo 2.º – Cacifo-box 

1) Cada estudante poderá requisitar, nos serviços académicos, um cacifo-box, que poderá 

utilizar durante o periodo de permanência no curso.  

2) No acto da requisição será atribuído um dos cacifo-box e entregue a respectiva chave. 

3) Pelo cacifo-box atribuído será paga uma caução em valor a definir por Despacho do 

Presidente da ESEP, que será integralmente devolvida contra a entrega da chave e do cacifo 

em bom estado de conservação. 

4) Pela utilização do cacifo-box, o estudante deverá pagar um valor anual, a definir por 

Despacho do Presidente da ESEP, que lhe será descontado na sua conta individual. 

5) No final de cada ano lectivo, os estudantes que não pretendam manter a utilização do 

cacifo-box deverão comunicá-lo até ao dia 31 de Julho, sem o que perderão o direito à 

caução.  

6) Aos estudantes que se mantenham em formação na ESEP e que não renunciem à sua 

utilização, será debitada, no início de Outubro, a taxa anual de utilização, sem necessidade 

de qualquer outra formalidade.  

7) O estudante é o responsável pela boa conservação e manutenção do cacifo durante o 

período de utilização; 

a) qualquer reclamação relativa ao estado de conservação do cacifo deverá ser 

apresentada nas 24 horas seguintes à sua atribuição; 

b) não é permitida qualquer alteração da forma, colocação de cadeados, mudança de 

fechadura, ou colagem (no interior ou exterior) de autocolantes ou materiais análogos. 
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8) Os cacifos-box deverão ficar libertos de todo o seu conteúdo e abertos a partir do dia 31 de 

Julho, por razões de higiene, só podendo voltar a ser reutilizados a partir do dia 8 de 

Setembro; 

a) caso o estudante não proceda conforme o referido neste número, o cacifo-box será 

aberto pelos funcionários da Escola, perdendo o estudante o direito à restituição da 

caução; 

b) os bens que se encontrem dentro do cacifo-box serão guardados até o dia 15 de 

Setembro e serão devolvidos mediante o pagamento de uma taxa, a definir por 

Despacho do Presidente da ESEP. 

9) No dia da devolução, o estudante deverá dirigir-se a um funcionário de apoio e vigilância 

que, depois de verificar o seu estado de conservação e funcionamento, emitirá uma ficha de 

verificação, sem a qual o estudante não poderá reaver a caução. 

Artigo 3.º – Cacifo de estágio 

1) Os cacifos de estágio apenas poderão ser requisitados pelos estudantes que estão a realizar 

estágio no HSJ ou no IPO. 

2) Cada um dos estudantes a realizar estágio na situação prevista no número anterior poderá 

requisitar, junto dos serviços académicos e de apoio ao estudante, um cacifo de estágio, a 

partir do primeiro dia do referido estágio; 

a) os estudantes que realizem sucessivamente dois ou mais períodos de estágio, na 

situação prevista no número um deste artigo, mantêm o direito de utilização até ao final 

do último desses períodos, sem necessidade de formalidades intermédias.  

3) No acto da requisição será atribuído um dos cacifo de estágio e entregue a respectiva 

chave, mediante o pagamento de uma caução, a definir por Despacho do Presidente da 

ESEP. 

4) O estudante é o responsável pela boa conservação e manutenção do cacifo, durante o 

período de utilização, devendo entregá-lo no estado em que o recebeu. 

5) A entrega do cacifo devoluto deverá ser feita no último dia do período de estágio; 

a) nesse dia, o estudante deverá dirigir-se a um funcionário de apoio e vigilância que, 

depois de verificar o estado de conservação e funcionamento, emitirá uma ficha de 

verificação; 

b) ultrapassada a data prevista na alínea anterior, o cacifo será aberto pelos funcionários 

da Escola, perdendo o estudante o direito ao valor da caução.   

 

Artigo 4.º – Perda da chave 

1) A perda da chave do cacifo ou do cadeado, deverá ser comunicada aos serviços académicos 

e de apoio ao estudante que, no dia seguinte, entregará ao estudante uma segunda via da 

chave, mediante o pagamento de uma taxa a definir por Despacho do Presidente da ESEP. 
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Artigo 5.º -   Disposições finais 

1) A Escola não garante a disponibilidade de cacifos para todos os estudantes; 

a) a sua distribuição será feita por ordem de entrada do pedido. 

2) A Escola não se responsabiliza pelo eventual extravio de bens existentes no interior do 

cacifo. 

Artigo 6.º -   Entrada em vigor 

1) Os actuais utilizadores de cacifo-box que se encontram a utilizá-los em conformidade com o 

previsto no regulamento anterior, manterão o direito à sua utilização, sem outras 

formalidades, aplicando-se-lhes as demais disposições previstas no presente regulamento. 

2) Este regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês de Janeiro de 2010. 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Directivo de 12 de Novembro de 2009. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Directivo, 

 

Paulo José Parente Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


