
 

 

Regulamento de Gestão e Utilização 

do Bloco Z da ESAC – Polo II da 

Associação de Estudantes da Escola 

Superior Agrária de Coimbra



Nota Justificativa 

O Bloco Z da ESAC – Polo II da Associação de Estudantes (AE) da Escola Superior Agrária 

de Coimbra (ESAC) é um edifício cedido pela ESAC à associação suprarreferida, como consta 

no Anexo 1 deste documento.  

Pela importância que o Polo II da AE ESAC assume como estrutura vocacionada 

para proporcionar o acesso à prática cultural, desportiva e/ou lúdica, e pelo papel que 

cumpre no desenvolvimento da Escola Superior Agrária de Coimbra de uma forma 

harmoniosa e sustentada, carece de regulamentação de utilização. 

É, pois, necessário definir as regras de utilização e funcionamento da ocupação do 

Bloco Z da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra, 

denominada deste ponto em diante por Bloco Z da AE ESAC.



 

 

Nota Histórica 

A pertinência da cedência destas instalações surge por diversos motivos. Da sua enumeração 

constam: 

1. A reafectação do antigo edifício da AE ESAC no património da ESAC, atual Bloco C da 

ESAC, cuja localização se encontra no Anexo 2. Este edifício foi construído de raiz com 

recurso à disponibilidade financeira das direções da AEESAC à altura. Esta reafectação 

foi motivada pelo facto de os Estudantes das áreas de estudo das ciências alimentares 

estarem deslocados do resto das atividades a ESAC, e dos serviços proporcionados no 

edifício principal.   
2. Esta reafectação motivou uma troca de instalações;



Capítulo I - Objeto 

Artigo 1º 

1. O presente regulamento tem por objetivo a definição de regras de gestão e 

utilização do Bloco Z da ESAC – Polo II da AE ESAC.  

2. O Bloco Z da ESAC – Polo II da AE ESAC tem como finalidade ser uma extensão 

das infraestruturas da AEESAC. Tem como objetivo apoiar todo o tipo de 

atividades da Associação, bem como da comunidade em geral, sendo estas sempre 

objeto de análise e apreciação por parte da Direção da AE ESAC. 

3. A gestão e utilização do Bloco Z da ESAC – Polo II da AE ESAC, ao abrigo do 

protocolo celebrado entre a AE ESAC e a Presidência da ESAC, compete à AE 

ESAC. 

 

Capítulo II - Abrangência 

Artigo 2º 

1. O Bloco Z da ESAC – Polo II da AE ESAC, contempla os seguintes espaços: 

a. Sala de formação; 

b. Sala de atividades culturais; 

c. Espaço para prática desportiva; 

d. Sala de reuniões; 

e. Armazém; 

f. Espaço para atividades diversas; 

g. Cozinha; 

h. Sala de aula; 

i. Gabinete 1, gabinete 2 e gabinete 3; 

j. 2 Casas de banho 

 

2. No anexo 1 os espaços do ponto anterior encontram-se distribuídos conforme a 

planta do edifício. 

Artigo 3º 

1. Os espaços do Bloco Z da ESAC – Polo II da AE ESAC mencionados no Artigo 

2º pertencem: 

a. Sala de formação - AEESAC; 

b. Sala de atividades culturais – VitisTuna; 

c. Espaço para prática desportiva - Núcleo de Karaté; 

d. Sala de Reuniões - Direção AEESAC; 

e. Armazém - AEESAC; 

f. Espaço par atividades diversas – AEESAC; 

g. Cozinha - Núcleo de Rugby; 

h. Sala de aula - Núcleo de Rugby; 

i. Gabinete 1, gabinete 2 e gabinete 3 - Núcleo de Rugby; 

j. 2 casas de banho – AEESAC; 

 

 

 



Capítulo III - Utilização 

Artigo 4º 

1. Os Espaços mencionados no artigo, podem utilizar o Bloco Z da ESAC – Polo II 

da AE ESAC todas as entidades da AE ESAC tais como: 

a. Por qualquer sócio da AE ESAC; 

b. Núcleos da AE ESAC; 

c. Entidades em parceria com a AE ESAC; 

d. Por qualquer tipo de Entidade Pública ou Privada; 

Podem ainda utilizar as instalações do Bloco Z da AE ESAC entidades que, não estando 

ligadas a esta, pretendam realizar atividades de âmbito local, regional, nacional e 

internacional. 

Todos os pedidos, devem ser apresentados por escrito à direção geral da AE ESAC, 

cabendo a esta a autorização dos mesmos. 

 

Artigo 5º 

1. Relativamente ao funcionamento das salas descrita horário de funcionamento da sala 

descrita na alínea a) do artigo 2º, esta tem o seguinte horário estipulado: 

a. Sala de Formações, todos os dias 24h; 

I. As salas visadas no ponto um deste artigo, bem como todas as outras 

mencionadas, estão sujeitas a outro qualquer tipo de horário, mediante 

Requerimento dirigido à AEESAC. 

II. A autorização prévia está sujeita à vontade da Direção da AE ESAC e 

à pertinência do exposto no requerimento. 

Artigo 6º 

Nas salas abrangidas por este regulamento, não é permitido: 

1. Fumar ou vaporizar (este ato é expressamente proibido); 

a. São autorizadas exceções mediante um requerimento prévio e 

devidamente justificado à direção da AE ESAC. 

1. A prática de atos ilegais e de comportamentos ilícitos 

2. Deslocar qualquer equipamento instalado na sala; 

a. São autorizadas exceções mediante um aviso prévio devidamente 

justificado à direção da AE ESAC. 

3. Danificar ou furtar qualquer equipamento.  

a. Caso o acima referido seja verificado, serão aplicadas as seguintes 

sanções: 

i. Pagamento de uma coima de 150€; 

ii. Proibição de utilização da sala de 1 a 6 meses, consoante a 

gravidade dos danos causados. 

 



Artigo 7º 

1. As salas abrangidas por este regulamento dever-se-ão manter limpas e 

organizadas. 

a. A limpeza do espaço utilizado deve ser feita até, o mais tardar, às 12h da 

manhã do dia seguinte. 

2. O(s) espaço(s) que o(s) utilizador(es) frequentem devem ser preservados durante 

a sua permanência e utilização. 

3. A utilização com base no disposto nos pontos 2. e 3. do Artigo 2º do presente 

regulamento devem reger-se pela seguinte tabela de pagamentos. 

 

Capítulo X - Atribuição de espaços 

Artigo 8º 

1. Cabe à Direção da AEESAC e aos seguintes núcleos a atribuição e gestão dos 

seguintes espaços: 

a. Direção AE ESAC; 

b. Núcleo de Karaté; 

c. Núcleo de Rugby; 

d. VitisTuna; 

2. Espaços e serviços de utilização comum são: 

a. Casas de banho  

b. Serviço de alarme 

3. Os espaços e serviços de utilização comum são geridos e mantidos em 

conformidade com a quantidade de utilização de cada um dos mencionados no 

artigo anterior. 

a. Alarme: os valores do pagamento do alarme serão feitos pela direção da 

AEESAC e acertados entre os outros intervenientes mencionados no ponto 

1 deste artigo, no final do ano civil na seguinte proporção:  

i. Direção AE ESAC; 

ii. Núcleo de Karaté; 

iii. Núcleo de Rugby; 

iv. VitisTuna; 

 

 



Anexo 1 



Anexo 2 

 

 

 

 


