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I – ÂMBITO 

 Aplicável à gestão de atividades inerentes à manutenção e conservação das infraestruturas e equipamentos. 

II – OBJETIVOS 

 Garantir que as infraestruturas estejam em condições de utilização. 

 Garantir que os equipamentos e materiais estejam em condições de utilização. 

 Garantir as condições de limpeza e higiene necessárias para o bom funcionamento das infraestruturas e 

equipamentos. 

 Garantir que o veículo esteja em condições de utilização. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 No caso de utilização do veículo da ESEP segue o descrito no regulamento de uso de veículos. 

 No caso de utilização de cacifos segue o estabelecido no regulamento de utilização dos cacifos. Durante o período 

de utilização do cacifo, o estudante é o responsável pela boa conservação e manutenção do cacifo. A ESEP não 

se responsabiliza pelo eventual extravio de bens existentes no interior do cacifo. 

 A gestão da utilização dos espaços destinados ao parqueamento na ESEP segue o estipulado no Regulamento 

dos parques de estacionamento. A ESEP não se responsabiliza por qualquer furto ou dano nas viaturas que se 

encontrem estacionadas ou em circulação nos seus parques. No caso de atualização de matrículas do parque de 

estacionamento, o registo no aplicativo GESTA poderá ser efetuado pelo SS. 

 A gestão dos laboratórios segue o estipulado no regulamento dos laboratórios. O manual de trabalho – laboratórios 

e a IT.08 – Gestão dos laboratórios descrevem o modo de garantir a disponibilização dos equipamentos de 

laboratório em tempo útil e nas condições adequadas.  

 A gestão da utilização das salas de reuniões é efetuada pelo SS mediante requisição das salas de reunião por     

e-mail pelo requisitante, com pelo menos 24 horas de antecedência para reuniões com o material disponível no 

espaço, ou de 72 horas para reuniões com materiais a alocar. 

 O operador da central térmica/fogueiro é responsável pela manutenção diária da central térmica, e subestação de 

produção de águas quentes sanitárias e águas para aquecimento central. 

 O operador da central térmica/fogueiro deve monitorizar as datas de verificação metrológica do equipamento. Em 

relação ao manómetro, deverá ser o mesmo a desmontá-lo e a proceder ao seu envio para verificação. O 

manómetro deve ser entregue no CGR-AP devidamente acondicionado em embalagem própria, para o envio à 

entidade responsável pela verificação. Os dois manómetros não podem ser enviados para aferição em simultâneo. 

 As ações de limpeza e higienização das infraestruturas e equipamentos segue o estipulado no caderno de 

encargos definido através do procedimento PG.07 – Aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas. 

IV – RECURSOS  

 PG.09 – Gestão de infraestruturas e equipamentos. 
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 Infraestruturas. 

 Equipamentos. 

 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Utilização das salas 

1. Requisitar as salas de reunião ou salas de aula/laboratórios por e-mail. Requisitante 

2. Marcar as salas de reunião ou salas de aula/laboratórios requisitadas no aplicativo 

GESTA. 

SS ou SS-CTC 

3. Visualizar no aplicativo GESTA a marcação das salas e os horários.  SAV 

4. Verificar as condições gerais de limpeza das infraestruturas e equipamentos antes das 

aulas/reuniões. 

SAV 

5. Averiguar o material e equipamentos existentes e repor os materiais e equipamentos nas 

salas. 

SAV 

6. Preparar os equipamentos e materiais de acordo com o pedido ou com as respetivas 

aulas. 

SAV 

7. Guardar o material nos respetivos lugares após término das atividades. SAV 

8. Comunicar ao CGR-AP os pedidos de reparação. Comunidade 

Utilização de cacifos   

1. Utilizar o cacifo. Estudante 

2. Dirigir-se ao SAV, no dia da devolução do cacifo-box ou cacifo estágio e entregar a chave 

do cacifo. 

Estudante 

3. Verificar o estado de conservação e funcionamento do cacifo. SAV 

4. Comunicar ao SAAE a conformidade de modo a que se proceda à tomada de decisão de 

devolução da caução ao estudante. 

SAV 

5. Proceder anualmente à limpeza e manutenção dos cacifos conforme plano de 

manutenção/calibração/verificação/inspeção (MOD.67). 

SAV 

Utilização de veículo  

1. Requisitar, por e-mail, o veículo da ESEP. Requisitante 

2. Autorizar a utilização. Presidente ou 

administrador 

3. Reservar, em agenda, a utilização do veículo. SS 

4. Emitir a declaração de utilização de viatura ESEP (MOD.04) e colocar a declaração no 

dossier da viatura. 

SS 

5. Registar no boletim diário do veículo, a especificação do serviço, km e percurso. Requisitante 

6. Conferir os registos de utilização do veículo e entregar no CGR-AP.  SAV 

7. Monitorizar os registos de utilização do veículo. CGR-AP 

8. Proceder à inspeção conforme plano de manutenção/calibração/verificação/inspeção 

(MOD.67). 
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Ação Responsabilidade 

Utilização do parque de estacionamento  

1. Pedir autorização de utilização e de registo dos veículos, junto dos serviços de 

secretariado preenchendo o modelo de registo de veículos com acesso aos parques de 

estacionamento (MOD.50). 

Requisitante 

2. Dar entrada em fluxo. SS 

3. Autorizar o pedido. Administrador 

4. Enviar ao CGR-COC a autorização. SS 

5. Proceder de acordo com o PO.06 relativamente à arrecadação de receita proveniente do 

parque automóvel. 
CGR - COC 

6. Registar o veículo, no aplicativo GESTA, em parque automóvel.  CGR - COC 

7. Emitir/atualizar a lista de veículos autorizados e entregar no segurança. CGR - COC 

Manutenção de equipamento informático e audiovisual  

1. Enviar uma comunicação interna, por escrito ou por e-mail, de um pedido de reparação. Requisitante 

2. Receber o pedido, proceder à sua análise e diagnóstico. CIT 

3. Proceder ao pedido de reparação ou aquisição de novo mediante despacho do órgão 

competente, seguindo o descrito no PG.07. 
CIT 

4. Assinar a guia de transporte após a entrega do equipamento e verificar o seu 

funcionamento. 
CIT/SAV 

5. Assinar e datar a fatura a fim de ser enviada ao serviço de contabilidade, e verificar se a 

comunicação que deu origem à reparação está datada e assinada pelo 

requerente/utilizador a fim de ser encerrada e arquivada. 

CGR-AP/CIT 

Manutenção dos geradores de vapor   

1. Efetuar a manutenção interna e registar no modelo (MOD.140) e entregar mensalmente, 

no CGR-AP, cópia do modelo MOD.140. 
Operador da central 
térmica 

2. Efetuar a manutenção externa de acordo com o estabelecido no MOD.67. Fornecedor de 
manutenção 

3. Controlar a manutenção interna e externa, por meio da assinatura do relatório da 

descrição do trabalho ou cópia do modelo MOD.140. 
CGR-AP  

4. Arquivar os relatórios da descrição do trabalho na pasta “intervenções diversas”. CGR-AP 

5. Preencher o relatório de não conformidade, ação corretiva e preventiva (MOD.35) caso 

detete anomalias e enviar ao gestor da qualidade. 
CGR-AP 

Inspeção dos geradores de vapor  

1. Pedir o orçamento ao organismo de inspeção certificados. CGR-AP 

2. Proceder de acordo com o PG.07 (cabimento anual e compromisso). CGR-AP/COC 

3. Enviar a nota de encomenda a solicitar a inspeção técnica. CGR-AP 

4. Agendar a inspeção técnica de acordo com o estabelecido no MOD.67. CGR-AP 

5. Realizar a inspeção técnica. Entidade inspetora 

6. Rececionar os relatórios técnicos da inspeção. CGR-AP 

7. Proceder de acordo com o PO.06 para tratamento da despesa inerente. CGR-AP/COC 
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Ação Responsabilidade 

8. Enviar a documentação, para a entidade responsável: 

 Relatório técnico da inspeção. 

 Formulário de renovação de autorização de funcionamento. 

 Boletim de verificação do manómetro. 

 Certificado de ensaio e ajuste das válvulas de segurança. 

 Boletim de prova de pressão realizada há menos de 60 dias. 

CGR-AP 

9. Emitir o certificado de renovação da autorização de funcionamento dos geradores de 

vapor, se não forem detetadas anomalias. 
Entidade responsável 

10. Proceder à reparação, caso exista anomalias. Fornecedor de 

manutenção  

Verificação metrológica do manómetro  

1. Informar o CGR-AP da data limite para proceder ao pedido de aferição dos manómetros. Operador da central 

térmica 

2. Agendar a verificação acordo com o estabelecido no MOD.67. CGR-AP 

3. Solicitar ao operador da central térmica para preparar e acondicionar o manómetro. CGR-AP 

4. Entregar ao SAV o manómetro a fim de proceder ao transporte do mesmo. CGR-AP 

5.  Levantar o manómetro na data marcada. SAV 

6. Entregar o manómetro ao CGR-AP para colocação em serviço. SAV 

7. Rececionar e validar o certificado de verificação. CGR-AP 

8. Entregar uma cópia do boletim de verificação de instrumentos de medição de pressão ao 

operador da central térmica para afixar em local bem visível. 
CGR-AP 

9. Arquivar o original do boletim de verificações de instrumentos de medição de pressão. CGR-AP 

Inspeção de elevadores (acordo com o estabelecido no MOD.67)  

1. Proceder ao pagamento, conforme estipulado no procedimento PG.07. CGR-AP 

2. Enviar o comprovativo de pagamento ao fornecedor, acompanhado de ofício, solicitando 

que este proceda à apresentação do requerimento de inspeção dos elevadores à câmara 

municipal do Porto. 

CGR-AP 

3. Comunicar à ESEP a data na qual decorrerá a inspeção. Fornecedor 

4. Realizar a inspeção na presença do fornecedor. Entidade inspetora 

5. Emitir o certificado de inspeção periódica e colocar a etiqueta no elevador, se não forem 

detetadas quaisquer anomalias. 
Entidade inspetora 

6. Enviar um relatório à ESEP e ao fornecedor, onde constam todas as anomalias que 

devem ser reparadas, dentro de um prazo determinado. 
Entidade inspetora 

7. Pedir o cabimento da taxa de reinspecção (caso aplicável) e seguir novamente os passos 

mencionados no ponto 3 e 4 do presente procedimento, após as reparações efetuadas 

dentro do prazo estabelecido. 

CGR-AP 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 
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VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento de uso do veículo. 

 Regulamento de utilização dos cacifos. 

 Regulamento dos parques de estacionamento. 

 Regulamento dos laboratórios. 

 MT.01 - Manual de trabalho de laboratórios. 

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

 PO.06 – Circuito de receita e de despesa. 

 IT.08 – Gestão dos laboratórios. 

 MOD.04 – Declaração de utilização de viatura ESEP. 

 MOD.35 – Relatório não conformidade, ação corretiva e preventiva. 

 MOD.50 – Registo de veículos com acesso aos parques de estacionamento. 

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

 MOD.140 – Registo de manutenção dos geradores de vapor e subestação térmica. 

 Boletim diário do veículo. 


