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Regulation of the University Residences

Social Action Services
of the University of Beira Interior

REGULAMENTO INTERNO DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DOS
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Internal Regulation of the University Residences of the Social Action Services of the
University of Beira Interior (UBI)

O alojamento em residências universitárias dos Serviços de Ação Social da Universidade da Beira
Interior, nos últimos anos regeu-se pelo Regulamento Interno das Residências Universitárias
dos Serviços de Acção Social da Universidade da Beira Interior aprovado em 12/11/2013. Sucede
que ao longo do tempo tem-se vindo a detetar que o mesmo tem algumas lacunas e que em
algumas situações as soluções preconizadas não se adequam à realidade.
Perante o que, se sentiu a necessidade de alterar o mesmo, adequando-o à realidade e às
necessidades de quem utiliza as residências e de quem toma conta delas, que passam a dispor de
um documento que os informa de forma clara dos seus direitos, deveres e procedimentos a
adotar.
The Accommodation in university residences of the Social Action Services of the University of Beira
Interior, in recent years was ruled by the Internal Regulation of the University Residences of the Social
Action Services of the University of Beira Interior approved on November 12th, 2013. Over the time it
has come to detect that it has some gaps and in some situations the solutions recommended do not fit the
reality.
In view of this, there was a need to change the same, adapting it to the reality and needs of those who
use the residences and who takes care of them, who now have a document that informs them clearly of
their rights, duties and procedures to be adopted.

No âmbito das competências atribuídas ao Conselho de Ação Social pelo Disposto no nº 2 do
artigo 20º do Decreto-Lei nº 129/93, de 22 de abril, foi aprovado na reunião de 27/07/2018, o
regulamento interno sobre o acesso e funcionamento do alojamento nas residências
universitárias dos Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior (SASUBI).

Within the scope of the powers conferred to the Social Action Council by the provisions of article no 20,
paragraph 2, of Decree-Law no 129/93 of April 22, it was approved at the meeting that took place on
27th July 2018, the Internal Regulation on access and functioning of the accommodation in the university
residences of the Social Action Services of the University of Beira Interior (SASUBI).

Artigo 1º - Objetivos

Article no 1 - Main Goals

1. O presente Regulamento aplica-se aos alojados nas Residências Universitárias dos SASUBI.
This Regulation shall apply to those housed in the SASUBI University Residences.

2. As Residências Universitárias dos SASUBI destinam-se a alojar preferencialmente os
estudantes deslocados e matriculados na Universidade da Beira Interior.
The SASUBI University Residences are intended to accommodate preferably displaced and enrolled
students at the University of Beira Interior.

3. As Residências Universitárias visam proporcionar um alojamento de cariz social, durante o
período em que decorrem as atividades letivas. O seu funcionamento obedece a normas que
têm como princípios o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, bem
como a garantia de um ambiente agradável e de saudável convivência, tolerância e respeito
mútuo, bem como facilitar a integração dos estudantes, com vista ao sucesso escolar e
promovendo a diversidade de culturas e experiências.
The University Residences aim to provide social support and accommodation during the period in
which the academic year takes place. Their functioning follows rules whose principles are respect for
the fundamental rights and freedoms as well as the guarantee of a pleasant environment and healthy
coexistence, tolerance and mutual respect, as well as facilitating the integration of students with a
view to academic success and promoting the diversity of cultures and experiences.
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Artigo 2º - Organização

Article no 2 - Organization

1. A organização e o funcionamento das Residências Universitárias1 é assegurado pelos SASUBI,
através do setor de alojamento, que garantem serviços de dormida em diferentes tipologias
de quartos, sendo facultado o acesso à água quente, aquecimento central, utilização de roupas
de cama, salas de estudo e/ou convívio, lavandarias self-service e copas destinadas
preferencialmente à preparação de refeições ligeiras, visto que o serviço de alimentação é
assegurado pelas cantinas e bares dos SASUBI.

The organization of the University Residences is ensured by SASUBI, through the accommodation
sector. The main service is the accommodation in different types of rooms. The residents can also
have access to bath facilities, central heating, and change of bed linen, study rooms and/or living,
self-service laundries and small kitchens preferably to the preparation of small and light meals, since
the food service is provided by the canteens and bars of the SASUBI.

2. Os diversos serviços do setor de alojamento e áreas comuns das residências encontram-se
disponíveis nos seguintes horários de funcionamento:

The several services of the accommodation sector and common areas of residences are available at
the following working hours:

a) Receções das residências (residência 1 e residência Pedro Álvares Cabral - PAC): dias
úteis das 09h00 às 17h30 e todos os dias das 23h00 às 09h00. No restante período, as
receções encontram-se encerradas, devendo os residentes assegurar-se que têm as
chaves e/ou cartões de acesso.
Receptions of residences (Residence I and Residence Pedro Álvares Cabral - PAC): working
days from 09h00 a.m. to 5h30 p.m. and every day from 11h00 p.m. to 09h00 a.m. In the
remaining period, the receptions are closed and residents must ensure that they have the keys
and / or access cards.

b) Atendimento administrativo (residência 1 e residência Pedro Álvares Cabral - PAC):
dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
Administrative service (Residence I and Residence Pedro Álvares Cabral - PAC): working days
from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

c) Lavandaria self-service:
- Residência 6 (r/ch): dias úteis, 09h00 às 17h00;
- Residência PAC: todos os dias, 24 horas.

Self-service laundry:
- Residence 6 (ground-floor): working days, from 9 a.m. to 5 p.m.
- Residence PAC: every day, 24 hours.

1

As Residências Universitárias são as seguintes:
a) na Quinta do Convento de Santo António - residência branca (I), residência rosa (II), residências de Santo
António (III, IV e V), residência amarela (VI); e
b) na Estrada do Sineiro: residência Pedro Álvares Cabral ou PAC (VII).
The University Residences are as follows:
a) in the Quinta do Convento de Santo António - white residence (I), pink residence (II), residences of Santo António
(III, IV and V), yellow residence (VI); and
b) Estrada do Sineiro: Pedro Álvares Cabral Residence or PAC (VII).
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d) Copas:
- Residência 1 e PAC: todos os dias, 07h00 às 23h00;
- Restantes residências: acesso livre em qualquer horário.
Fora dos horários de funcionamento, o residente poderá solicitar a utilização da copa
junto do pessoal de serviço na receção.
Small kitchens:
- Residence I and PAC: every day, from 07:00 a.m. to 11:00 p.m;
- Remaining residences: free access at any time.
Outside the hours of operation, the resident may request the use of the small kitchens from
the service staff at the reception.

3. Os horários e procedimentos descritos no número anterior poderão ser ajustados por

necessidade de serviço ou por acordo com a Comissão de Residentes.

The times and procedures described in the previous number may be adjusted by need for service or
by agreement with the Resident Committee.

4. Os acessos às áreas comuns poderão ser limitados ou interditos por tempo indeterminado
por razões de segurança, manutenção ou higiene.
The access to public areas may be limited or prohibited indefinitely for reasons of safety,
maintenance or hygiene.

5. O setor de alojamento dos SASUBI é responsável por:
The SASUBI accommodation sector is responsible for:

a) Assegurar a higiene e limpeza periódica das áreas comuns, nomeadamente sanitários de
uso público, salas de convívio, salas de estudo e corredores;
Ensure the hygienic periodic and cleaning of common areas, namely public toilets, living rooms,
study rooms and corridors;

b) Garantir a substituição semanal da roupa de cama, em local e dia a definir no início do
ano letivo.
Ensure the weekly replacement of bed linen, in place and day to be defined at the beginning of
the academic year.

6. Os funcionários dos SASUBI, o responsável pela gestão do setor de alojamento ou outro
pessoal credenciado para o efeito, reservam-se o direito de aceder aos quartos por
necessidade de serviço, controlo do estado de conservação e manutenção e/ou controlo das
condições de segurança, limpeza, asseio e arrumação, bem como verificação do cumprimento
das obrigações a que as partes estão adstritas nos termos do presente regulamento.
SASUBI employees, the person responsible for the management of the accommodation sector or other
accredited person for the purpose, reserves the right to access to rooms due to the need for service,
control of the state of conservation and maintenance and / or monitoring of the conditions of security,
cleaning, tidying and stowage, as well as verification of compliance with the obligations to which the
parties are bound under this Regulation.

7. O acesso aos quartos pode ainda ser efetuado pelos seguranças de serviço, desde que
devidamente fardados e identificados, por necessidade de serviço ou sempre que os residentes
tenham sido instados a abrir a porta do quarto e não tenham cumprido essa instrução. A
necessidade de serviço é justificada para manter a ordem e a harmonia nas residências,
prevenir situações de conflito, distúrbios ou outros incidentes que prejudiquem o normal
funcionamento das residências, intervir em situações de emergência e garantir o
cumprimento do presente regulamento.
The access to the rooms may also be carried out by the security guards, provided that they are
properly uniformed and identified, due to the need for service or whenever residents have been
requested to open the door of the room and have not complied with this instruction. The need for a
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service is justified to maintain the order and harmony in the residences, to prevent situations of
conflicts, disturbances or other incidents that affect the normal functioning of residences, to intervene
in emergency situations and to ensure compliance with this regulation.

8. Os SASUBI garantem a substituição e reparação dosbens fornecidos cuja degradação seja
natural, atentos os recursos humanos e financeiros disponíveis e desde que não resulte de
ação culposa dos seus utilizadores.
SASUBI guarantees the replacement of goods in a state of natural degradation, paying attention to
the human and financial resources available and provided that it does not result from the wrongful
action of its users.

9. Os SASUBI não se responsabilizam, independentemente da sua causa, pelo extravio, furtos,
avarias ou danos de quaisquer objetos pessoais dos residentes que se encontrem dentro do
perímetro das residências ou das suas dependências. Contudo, poderão ser entregues à sua
guarda, bens ou pertences pessoais de valor dos residentes, de acordo com a disponibilidade
de espaço. Os SASUBI emitirão, para este efeito, um documento comprovativo da sua entrega.
SASUBI shall not be liable, regardless of its cause, for the loss, theft, breakdowns or damages of any
personal objects of the residents that are within the perimeter of the residences or their dependencies.
However, residents' personal belongings or may be handed over to them, subject to the availability
of space. SASUBI shall issue a document attesting to its delivery for this purpose.

Artigo 3º - Candidatura ao alojamento

Article no 3 – Application for accommodation

1. O alojamento de longa duração deve ser realizado através de candidatura ao alojamento,
efetuada numa base anual (por ano letivo) e nos termos e prazos indicados pelos SASUBI e
divulgados na sua página eletrónica.
Long-term accommodation must be carried out by application to the accommodation, carried out
on an annual basis (per academic year) and in the terms and deadlines indicated by SASUBI and
published on its electronic page.

2. As candidaturas estão sujeitas a uma análise de acordo com as condições de atribuição
previstas no artigo 4º.
The applications shall be subject to an examination in accordance with the conditions for allocation
laid down in Article no 4.

3. A candidatura é válida por um ano letivo, em obediência ao calendário escolar
correspondente.
The application is valid for one academic year, in compliance with the corresponding academic
calendar.

4. O alojamento de curta duração (inferior a dois meses) ou necessidade de prolongamento da
estadia, deve ser solicitado através de e-mail para o endereço eletrónico do setor de
alojamento, indicando os motivos desta estadia, estando sujeito às vagas existentes e ao
pagamento antecipado do período da estadia.

Short-term accommodation (less than two months) or the need to extend the stay must be requested
through e-mail to the accommodation's electronic address, indicating the reasons for this stay, being
subject to existing vacancies and to advance payment of the period of stay.
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Artigo 4º - Atribuição de alojamento

Article no 4 – Assignment of accommodation

1. A atribuição do alojamento obedece a critérios de gestão, funcionamento e organização do
setor de alojamento e rentabilização de recursos humanos e/ou financeiros, com preferência
ao alojamento de longa duração.
The allocation of accommodation obeys criteria of management; operation and organization of the
accommodation sector and the rendering of human and/or financial resources, with preference for
long-term accommodation.

2. A definição dos critérios e termos para atribuição do alojamento é realizada por Despacho,
não sendo analisadas as candidaturas dos residentes que tenham dívidas por regularizar.
The definition of the criteria and terms for the allocation of accommodation is carried out by the
Rector's Office, and the applications of residents who have debts to be regularized are not analyzed.

3. Em caso de empate, a colocação é realizada por ordem da data e hora de submissão da
candidatura.
In case of a tie, placement is done in order of the date and time of submission of the application.

4. A colocação e permanência do estudante na residência depende da sua inscrição na UBI,

aproveitamento académico e do cumprimento das normas constantes do Regulamento.

The placement and permanence of the student in the residence depends on his/her enrollment in UBI,
academic performance and compliance with the rules in the Regulation.

5. A atribuição de quarto individual terá em conta a re-candidatura ao mesmo quarto, a
pontuação que obteve na sua candidatura, a condição de aluno finalista e um bom
aproveitamento académico sem registo de qualquer reprovação.
The allocation of individual room will take into account the re-application for the same room, the
score obtained in his/her application, the status of student finalist and a good academic achievement
without registering any disapproval.

6. Sem prejuízo das atribuições realizadas, os SASUBI reservam-se o direito de alocarem uma
percentagem adequada de camas para cumprimento de compromissos assumidos mediante
a celebração de protocolos, programas ou outros acordos, bem como para estudantes de
primeiro ano.
SASUBI reserves the right to allocate an adequate percentage of beds to fulfill commitments made
through protocols, programs or other agreements, as well as for first-year students.

Artigo 5º - Resultados das candidaturas ao alojamento
Article no 5 – Results of applications of accommodation

1. Os prazos e locais de divulgação dos resultados serão indicados pelos SASUBI e publicitados
na sua página eletrónica.
The deadlines and places of dissemination of the results will be indicated by SASUBI and advertised
on its electronic page.

2. O candidato colocado tem um prazo de 5 (cinco) dias úteis ou outro que seja definido, a contar
da data da divulgação do seu resultado, para aceitar o alojamento e proceder à sua reserva.
The candidate placed has a term of five (5) working days or another one that is defined, from the date
of the announcement of his/her result, to accept the accommodation and to make his/her reservation.
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3. Caso o candidato não cumpra com o número anterior ou não aceite o alojamento, implicará a
anulação da reserva e da candidatura e serão contactados os candidatos seguintes em lista de
espera.
If the applicant does not comply with the previous number or does not accept the accommodation, it
will entail the cancellation of the reservation and the application and the following candidates will
be contacted on the waiting list.

Artigo 6º - Mudança de alojamento

Article no 6 – Change of accommodation

A atribuição inicial de quarto manter-se-á até final de cada ano letivo, exceto nas seguintes
situações:
The initial room allocation will remain until the end of each academic year, except in the following
situations:

a) Realização de intervenções de manutenção ou outras que possam obrigar ao
encerramento dos quartos, apartamentos ou residências;
Interventions or maintenances that may force the closure of rooms, apartments or residences;

b) Introdução de alterações de fundo ou correcções pontuais ao modelo de gestão e
organizativo das residências a que se refere o nº 1 do artigo 4º;
Introduction of substantive changes or corrections to the management and organizational
model of the residences referred to in Article no 4 (paragraph 1);

c) Pedido de mudança por parte do residente devidamente fundamentado, desde que
validado pelo setor de alojamento;
Request of change by the resident duly substantiated, as long as authorized by the
accommodation sector;

d) Permuta solicitada pelos interessados, desde que não cause inconveniência à gestão dos
espaços;
Exchange requested by the interested parties, provided that it does not cause inconvenience to
the management of the spaces;

e) Realização de eventos ou outros motivos de interesse institucional;
Holding events or other reasons of institutional interest;

f) Aplicação de penalização.

Application of disciplinary penalty.

Artigo 7º - Direitos dos Residentes
Article no 7 – Rights of Residents

1. Os residentes têm direito a utilizar as áreas comuns, nomeadamente, salas de convívio, copas
para preparação exclusiva de refeições ligeiras e casas de banho.
Residents shall have the right to use common areas, in particular living rooms, small kitchens for the
exclusive preparation of light meals and bathrooms.

2. Os residentes têm direito à substituição semanal da roupa de cama nas condições previstas
na alínea b) do nº 3 do artigo 2º do presente regulamento e, ainda, acesso gratuito a água,
eletricidade e aquecimento central.

Residents shall be entitled to weekly bed linen replacement under the conditions laid down in Article
no 2 (3) (b) of this Regulation, as well as free access to water, baths, electricity and central heating.
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3. Os residentes têm também acesso gratuito à rede wifi em determinadas zonas das residências,
sendo a sua manutenção garantida pelos Serviços Informáticos da UBI.
Residents also have free access to the Wi-Fi network in certain areas of the residences, and their
maintenance is guaranteed by the IT Services of UBI.

4. Os residentes podem ainda recorrer a lavandarias self-service para tratamento da roupa
pessoal, mediante pagamento deste serviço.
Residents may also resort to self-service laundries for the treatment of personal clothing, upon
payment of this service.

5. Os residentes podem ter, nos seus quartos, pequenos equipamentos elétricos que se

encontrem em boas condições e considerados indispensáveis para a vivência quotidiana (ex:
rádio despertador, carregador de telemóvel, máquina de barbear, secador, cafeteira elétrica,
escova de dentes elétrica) e equipamentos didáticos.
Residents may have in their rooms, small electrical equipment that should be in good condition and
considered indispensable for daily living (e.g. alarm clock, mobile phone charger, shaver, dryer,
electric coffee maker, electric toothbrush ) and didactic equipment.

6. Os residentes podem receber visitas nas condições previstas no artigo 11º.
Residents may receive visits in accordance with Article no 11.

7. Os residentes têm o direito a eleger e a ser eleitos para a Comissão de Residentes.
Residents have the right to elect and be elected to the Residents´ Committee.

8. Os residentes podem pedir ajuda aos seus pares, que fazem parte da Comissão de Residentes,
para quaisquer problemas que surjam, de forma a serem resolvidos ou encaminhados.
Residents may ask their peers, who are part of the Residents´ Committee, for help with any problems
that may arise in order to be resolved or referred.

Artigo 8º - Deveres dos residentes
Article no 8 – Duties of Residents

1.

A partilha e uso das áreas comuns são da exclusiva responsabilidade dos residentes, pelo que
devem organizar-se e resolver entre si toda e qualquer questão interna, com civismo e uma
conduta pessoal que favoreça a convivência e o respeito entre os residentes e os funcionários.
The sharing and use of common areas are the sole responsibility of the residents. Therefore, any
internal matter must be organized and resolved, with civic and personal conduct that fosters
coexistence and respect between residents and employees.

2. Os residentes devem zelar pela limpeza e arrumação do quarto e/ou apartamento, copas,
casas de banho e áreas que lhe estejam afetos, bem como os respetivos bens e equipamentos,
obedecendo às seguintes regras:
Residents should ensure for the cleaning and tidying up the room and / or apartment, small kitchens,
toilets, bathrooms and areas affected by it, as well as the respective goods and equipment, in
compliance with the following rules:

a) Aquando da saída para aulas ou para qualquer outra atividade, deverão deixar o quarto
devidamente limpo e arrumado;

When leaving for classes or for any other activity, they should leave the room properly cleaned
and tidy;

b) Arejar periodicamente (pelo menos, uma vez por semana) o quarto para evitar o
aparecimento de fungos;
Air the room (at least once a week) to avoid the appearance of fungi;
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c) Acondicionar o lixo de qualquer espaço em sacos e depositá-los nos contentores de lixo
da rua;
Contain garbage from any space in sacks and place them in the garbage containers of the street;

d) Acondicionar as loiças e utensílios de cozinha limpos, bem como a roupa limpa e seca no
respetivo quarto;
Condition clean utensils and kitchen utensils, as well as clean and dry clothes in their rooms;

e) Comunicar qualquer anomalia que seja verificada.
Report any anomaly that is verified.

3. Os residentes devem manter e restituir os bens e os equipamentos no estado em que os
receberam, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente utilização.
Residents should maintain and return the goods and equipment in the state in which they were
received, subject to deterioration inherent in prudent use.

4. Os residentes devem utilizar as copas exclusivamente para a preparação de refeições ligeiras,
procedendo à sua limpeza logo após a sua utilização, bem como depositar os detritos e restos
alimentares nos contentores de lixo da rua. Está estritamente proibido a confeção das
refeições principais por motivos de segurança. Os serviços de alimentação são assegurados
pelas cantinas e bares dos SASUBI.
Residents should only use the small kitchens exclusively for the preparation of light meals, cleaning
them as soon as they are used, as well as to throw away rubbish in the garbage containers on the
street. It is strictly forbidden to confection main meals for safety reasons. Food services are provided
by the SASUBI canteens and bars.

5. Os residentes devem proceder ao tratamento de roupas pessoais (lavagem e secagem)
exclusivamente nas lavandarias existentes para o efeito.
Residents should treat personal clothing (washing and drying) exclusively in existing laundries for
this purpose.

6. Os residentes devem colaborar com os representantes da Comissão de Residentes e respeitar
as normas e/ou outros regulamentos internos estipulados pela Comissão.
Residents should cooperate with the representatives of the Residents Committee and respect the rules
and / or other internal regulations stipulated by the Commission.

7. Os residentes devem zelar pela boa ordem e conservação dos bens que lhe estão afetos,
devendo comunicar qualquer anomalia detetada ao setor de alojamento. Caso se verifique
negligência no uso dos bens, os residentes são responsáveis pelos danos provocados.
Residents must ensure the good order and conservation of the assets that are affected, and must
report any anomaly detected to the accommodation sector. In the event of negligence in the use of the
property, residents are liable for damages.

8. Os residentes devem manter durante o dia um nível de ruído moderado, suscetível de permitir
um bom ambiente de estudo e/ou convívio e respeitar o horário de silêncio estipulado.
Residents should maintain a moderate level of noise during the day, allowing a good study and / or
social environment and respecting the stipulated quiet time.

9. Os residentes devem ter um comportamento moral e cívico de referência.
Residents must have a moral and civic behavior of reference.

10. Os residentes devem facultar o acesso e a visita ao quarto pelos serviços dos SASUBI ou por
pessoa autorizada, incluindo a equipa de segurança, quando solicitado.
Residents must provide access and visit to the room by the SASUBI services or by authorized person,
including the security team, when requested.
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Artigo 9º - Entrada na residência

Article no 9 – Entrance into the Residence

1. No ato de entrada (check-in) na residência, após a outorga de contrato de alojamento, o
residente recebe as chaves e/ou cartões de acesso à residência e ao quarto.
At the time of the check-in at the residence, after the granting of an accommodation contract, the
resident receives the keys and / or residence cards that allows the access to the residence and to the
bedroom.

2. Após a entrada, o residente terá 48 horas para assinalar qualquer deficiência ou anomalia
verificada nas instalações e equipamentos do quarto, mediante validação do “termo de
responsabilidade pela conservação e restituição do mobiliário e roupa”. Não o fazendo
assume-se a sua validação, ficando o residente vinculado à sua restituição no estado em que
os recebeu, salvaguardadas as deteriorações inerentes a uma prudente utilização.
After the entrance, the resident will have 48 hours to indicate any deficiency or anomaly verified in
the facilities and equipment of the room, by validating the "term of responsibility for the conservation
and restitution of furniture and clothing". If the resident fails to do that, he assumes that everything
is in good condition and the resident should be bound to his restitution in the state in which he received
them, safeguarding the deterioration inherent in prudent use.

3. A admissão nas residências realiza-se em dias úteis entre as 09h00 e as 12h00 ou entre as
14h00 e as 16h00.
Admission to the residences takes place on weekdays between 9.00 a.m. and 12 a.m. and 2.00 p.m.
and 4.00 p.m.

4. O residente é responsável pelas chaves e/ou cartões de acesso, sendo-lhe vedada em qualquer
caso a sua cedência a terceiros. Em caso de perda das chaves e/ou cartões de acesso, o
residente deve comunicar de imediato a situação, sob pena de ser responsabilizado, em
termos individuais, pelas consequências daí derivadas, bem como da imputação do custo total
de uma nova fechadura e das novas chaves e/ou cartões de acesso.
The resident is responsible for the keys and / or access cards, being in any case forbidden to transfer
them to third parties. In case of loss of keys and / or access cards, the resident must immediately
report the situation; otherwise he will be liable on an individual basis for the consequences derived
therefrom, as well as of the total cost of a new lock and the new keys and / or access cards.

5. É da exclusiva responsabilidade dos residentes os bens, valores pessoais ou alimentos que
possuam dentro da residência (ver número 7 do artigo 2º do presente Regulamento).
Residents are the responsible of the assets, personal values or food they have inside the residence
(see no 7 of article no 2 of the current Regulation).

Artigo 10º - Saída da residência

Article no 10 –Departure from the Residence

1. No ato da saída (check-out) da residência, o residente deve observar o seguinte procedimento:
At the time of the check-out of the residence, the resident must observe the following procedure:

a) Efetivar a saída em dia útil, até às 12h00m, na receção da Residência I ou na Residência
Pedro Álvares Cabral (PAC), sem prejuízo de qualquer outro horário pontual a acordar
com os SASUBI;
Effective departure on a working day, until 12:00 pm, at the reception of Residence I or at the
Residence Pedro Álvares Cabral (PAC), without prejudice to any other time schedule agreed with
the SASUBI;

REGULAMENTO INTERNO DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS – SASUBI, JULHO 2018

9

b) Devolver as chaves e/ou cartões de acesso temporários ao encarregado ou responsável da
residência, na data da saída, sob pena de lhe serem imputadas as mensalidades até ao
momento da entrega dessas chaves e/ou desses cartões de acesso;
Return the temporary keys and / or access cards to the person in charge of the residence, on the
date of departure, under penalty of being charged the monthly payments until the delivery of
these keys and / or access cards;

c) Liquidar todas as mensalidades e encargos que se encontram por regularizar;
To settle all the monthly fees and charges that are to be settled;

d) Garantir a restituição do quarto, livre de quaisquer bens/objetos pessoais e em perfeitas
condições de arrumação e limpeza.
To ensure the return of the room, free of any goods, personal belongings and in perfect
conditions of housekeeping and cleaning.

2. Após conferência do inventário e das condições do quarto, caso se verifiquem prejuízos e falta
de limpeza, será imputado ao residente o valor das reparações dos estragos ou danos
apurados, bem como das despesas de limpeza inerentes, conforme previsto nas penalizações
do artigo 16º deste regulamento.
After checking the inventory and the conditions of the room, in case of damages and lack of
cleanliness, the resident will be charged the amount of repairs of damages, as well as the costs of
cleaning, as provided for in the penalties of article no 16 of this Regulation.

3. A comunicação das saídas antecipadas, em relação ao período de alojamento contratualmente
definido, deve seguir o procedimento constante no contrato, sob pena de sofrer eventuais
penalizações.
The communication of the early departures, in relation to the period of contractually defined
accommodation, must follow the procedure included in the contract, under penalty of being
penalized.

4. No período de encerramento das residências, e excepcionalmente, os residentes poderão
solicitar o depósito dos seus bens pessoais nas arrecadações/dependências existentes nas
residências e até ao limite da sua capacidade, ficando os SASUBI desonerados de qualquer
responsabilidade desses bens, devendo cumprir com as seguintes regras:
In the period of closure of residences, and exceptionally, residents may request the deposit of their
personal property in the collections / dependencies existing in the residences and up to the limit of
their capacity, and SASUBI shall be exempt from any responsibility for these assets and shall comply
with the following rules:

a) Acondicionar todos os objetos e bens em embalagens (sacos ou caixas), até um máximo

de 3 volumes até ao limite de 25 kg cada, que deverão estar devidamente identificados
com os dados pessoais (nome e número de estudante), data, forma de contacto (número
de telemóvel e endereço de correio eletrónico institucional), sob pena de não ser
autorizado o armazenamento;
Condition all objects and goods in packages (bags or boxes), up to a maximum of 3 volumes, to
a maximum of 25 kg each, which must be duly identified with personal data (name and student
number), date, contact form (mobile phone number and institutional email address), otherwise
the storage will not be authorized;

b) Levantar os objetos e bens no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da abertura
da residência, em dias úteis, entre as 9h00-12h00 e as 14h00-16h00. Caso contrário,
findo aquele prazo e após comunicação para o endereço de correio eletrónico
institucional, os bens revertem para os SASUBI que lhes darão o destino que entenderem;
Pick up the objects and goods within a maximum of thirty (30) days after the date of the opening
of the residence, on working days, between 9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
Otherwise, after that deadline and after communication to the institutional e-mail address, the
assets will revert to the SASUBI that will give them the destination they find better;
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c) Os objetos e bens que não estiverem devidamente identificados ou que pertençam a
residentes sem morada ou com morada no estrangeiro e que não sejam levantados, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da abertura da residência, revertem para os
SASUBI que lhes darão o destino que entenderem.
Objects and goods that are not properly identified or that belong to residents without a dwelling
or dwelling abroad and who are not removed within a maximum period of thirty (30) days after
the date of opening of residence revert to SASUBI that they will give them the destiny that they
find better.

Artigo 11º - Visitas às Residências
Article no 11 – Visitors to Residences

1. É permitida a permanência de não residentes por motivo de visita ou realização de trabalhos
académicos, todos os dias, entre as 09h00m e as 23h00, nas salas de convívio e salas de
estudo e desde que devidamente acompanhados pelo/s residente/s.
Non-residents are allowed to stay for the purpose of visiting or performing academic work, every
day, from 9:00 am to 11:00 pm in the living rooms and study rooms and provided they are duly
accompanied by the resident (s).

2. Os residentes são solidariamente responsáveis pela conduta e ações das suas visitas.
Residents are jointly responsible for the conduct and actions of their visitors.

3. Os visitantes que desejem permanecer após as 23 horas para efetuar trabalhos de grupo ou
de estudo deverão estar previamente autorizados. Sempre que se verifique ruído provocado
durante a realização dos trabalhos, o segurança poderá intervir e solicitar o término dos
mesmos, no sentido a manter a ordem e a harmonia na residência.
Visitors who wish to stay after 11 p.m. to perform group or study work must be previously authorized.
Whenever there is noise caused during the work, the security can intervene and request the
termination of the same, in order to maintain order and harmony in the residence.

4. Os visitantes podem pernoitar pontualmente, desde que o residente responsável faça o pedido
de reserva com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mediante a disponibilidade
existente e o pagamento da reserva, aplicando-se a tarifa diária de acordo com a tabela em
vigor. Poderá ser permitida a estadia no mesmo quarto do residente, desde que haja vaga.
Visitors may stay on time, as long as the responsible resident makes the reservation request with a
minimum advance of 3 working days, through the existing availability and payment of the
reservation, applying the daily rate according to the current tariff. You may be allowed to stay in the
same room as the resident, provided there is a vacancy.

Artigo 12º - Consumos e segurança

Article no 12 – Consumption and Safety

1. Em cada Residência Universitária, e conforme a sua tipologia e disponibilidade, será
proporcionado algum equipamento de apoio, designadamente, frigoríficos, micro-ondas ou
mobiliário diverso.
In each University Residence, and according to its typology and availability, some support
equipment will be provided, namely, refrigerators, microwaves or miscellaneous furniture.

2. A instalação de quaisquer outros equipamentos nos quartos (ex: televisão), para além dos
permitidos no número 5 do artigo 7º, estão sujeitos a uma autorização prévia e ao pagamento
de uma taxa extra por cada aparelho, de acordo com a tabela de preços em vigor.
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The installation of any other equipment in the rooms (e.g. television set), in addition to those allowed
in article no 7 (5), are subject to prior authorization and to the payment of an extra charge for each
appliance, according to the current prices.

3. Os residentes deverão promover cuidados ambientais no sentido da máxima moderação nos
consumos de água e eletricidade, devendo ter o cuidado de desligar as luzes e os equipamentos
elétricos, fechar todas as torneiras, bem como comunicar atempadamente alguma avaria que
implique consumos excessivos.
Residents must promote environment care in the direction of maximum moderation in water and
electricity consumption, and should turn off lights and electrical equipment, close all taps, and
communicate in a timely manner any malfunctions involving excessive consumption.

4. Para além do exposto nos números anteriores, poderão ainda ser estabelecidas normas de
consumo máximo.

In addition to what was stated in the previous numbers, maximum consumption standards may also
be established.

5. É proibida a utilização de equipamentos privativos de aquecimento, de conservação e de
cozinha, por motivo de segurança e sobrecarga elétrica das instalações.
The use of private heating, storage and kitchen equipment is prohibited due to the safety of the
facilities and the electrical overload of the installations.

Artigo 13º - Festas

Article no 13 – Parties

1. Os residentes podem organizar festas na sala de convívio ou nos espaços exteriores, desde que
devidamente autorizadas pelo setor de alojamento. Estas festas regem-se pelas seguintes
normas:
Residents may organize parties in the social room or in the outdoor spaces provided they are duly
authorized by the accommodation sector. These parties must be in accordance with the following
rules:

a) Preferencialmente devem decorrer nas noites de quinta-feira, sexta-feira e sábado ou
noutro dia da semana em horário a acordar;
Preferably they must take place on Thursdays, Fridays and Saturdays or on other days of the
week at a time to be agreed;

b) O pedido deve ser efetuado por escrito, com pelo menos 48 horas de antecedência,
contendo os seguintes elementos: grupo de residentes responsáveis, data, hora e local da
festa e número aproximado de participantes.
The request must be made in writing, at least 48 hours in advance, containing the following
elements: responsible resident group, date, time and place of the party and approximate number
of participants.

c) O grupo referido na alínea anterior deve ser constituído por pelo menos 3 residentes, se
o número de participantes for superior a 15, e é responsável pela manutenção e limpeza
dos locais, antes e depois da festa;
The group mentioned in the previous paragraph must be made up of at least 3 residents, if the
number of participants exceeds 15, and is responsible for the maintenance and cleaning of the
areas, before and after the party;

d) A prestação de serviços por parte dos SASUBI deve ser acordada diretamente entre os
promotores da iniciativa e os próprios serviços;

The provision of services by the SASUBI must be agreed directly between the promoters of the
initiative and the services themselves;
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e) O local interior preferencial para festas é a sala de convívio.
The preferred indoor place for parties is the social room.

2. Os SASUBI reservam-se o direito de suspender, por tempo indeterminado, tais iniciativas na
falta de cumprimento das normas de manutenção e limpeza dos locais e/ou que perturbem o
estudo ou descanso dos restantes residentes, bem como por qualquer outro facto que afete o
seu bom e normal funcionamento.
SASUBI reserves the right to suspend, for an indefinite period, such initiatives in the absence of
compliance with the rules of maintenance and cleaning of the areas and / or that disturb the study
or rest of the remaining residents, as well as any other fact that affect its good and normal
functioning.

Artigo 14º - Pagamentos
Article no 14 – Payments

1. A tabela de preços a praticar para o alojamento é divulgada na página eletrónica dos SASUBI
e afixada em todas as Residências.

The price list to be practiced for the accommodation is disclosed on the SASUBI website and publicly
displayed in all residences.

2. O pagamento da 1ª mensalidade para bolseiros e não bolseiros ocorre até ao 5º dia útil após
a data da publicação da sua colocação ou outro prazo a definir para garantir a reserva do
alojamento.

The payment of the 1st monthly rent for scholarship and non-scholarship students occurs until the
5th working day after the date of publication of their placement or other deadline to be determined
in order to guarantee the reservation of accommodation.

3. Para os residentes bolseiros, a liquidação das mensalidades da residência devem ser
realizadas até ao final de cada mês.
For scholarship students, the settlement of the residence monthly payments must be made until the
end of each month.

4. Para os residentes não bolseiros e os candidatos a bolsa de estudo as mensalidades deverão
ser liquidadas até ao oitavo dia de cada mês.
For non-scholarship residents and applicants for scholarships, the monthly fees must be paid by the
8th day of each month.

5. Aos residentes que não cumprirem com os prazos de pagamento das mensalidades será
aplicada advertência no balcão virtual dos Serviços Académicos, podendo ainda ser aplicada
uma penalização conforme previsto no artigo 16º.

Residents who do not comply with the monthly payment deadlines will be warned on the virtual desk
of the Academic Services, and a penalty may be applied as provided in article no 16.

6. A conta corrente de um residente tem que estar totalmente regularizada até ao dia 30 (trinta)
do mês de junho de cada ano.
The current account of a resident must be fully settled by the 30th of June of each year.

7. As formas de pagamento são as seguintes:
The ways of payment are the following:

a) Transferência bancária em que seja devidamente identificado o nome do residente e o
titular da conta sob pena de o pagamento ser considerado como não realizado;

Bank transfer where the name of the resident and the account holder are duly identified,
otherwise the payment will be considered as not paid;
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b) Pagamento direto no setor de alojamento através de cheque ou de terminal de pagamento
automático (TPA), durante o horário de atendimento definido na alínea b) do artigo 2º
deste regulamento;
Direct payment in the accommodation sector by check or automatic payment terminal (TPA),
during the working hours defined in article no 2 (b) of this Regulation;

c) Pagamento em numerário na tesouraria dos SASUBI, durante o horário de atendimento
definido na alínea b) do nº 2 do artigo 2º deste regulamento;
Payment in cash in the treasury of SASUBI, during the working hours defined in item b) nº 2 of
article no 2 of this regulation;

d) Outra que venha a ser instituída e comunicada pelos SASUBI.
Any other that may be instituted and communicated by SASUBI.

Artigo 15º - Infrações/Atividades proibidas
Article no 15 – Prohibited Activities

1. Constitui infração qualquer incumprimento às normas estabelecidas no presente
regulamento e para o qual se comine uma penalização.

Any violation of the rules set out in this Regulation and for which a penalty is incurred shall constitute
an infringement.

2. As infrações ao regulamento classificam-se em menos graves ou leves, graves ou muito graves:
Violations of the Regulation are classified as minor or light, serious or very serious:

a) Classificam-se como infrações menos graves ou leves, as seguintes:
The following are classified as less serious or minor infractions:

i. Colar, afixar ou inscrever, por qualquer meio, posters, cartazes ou gravuras nas paredes
e portas das residências;
Gluing, posting or inscribing, by any means, posters or engravings on walls and doors of the
residences;

ii. Mudar ou alterar a localização de objetos ou utensílios pertencentes ao quarto e/ou zonas
comuns da residência sem a correspondente autorização, bem como atribuir-lhe outro
fim que não seja determinado pelos SASUBI;
Changing the location of objects or utensils belonging to the room and/or common areas of the
residence without corresponding authorization, as well as assign another purpose to it that is
not determined by SASUBI;

iii. Desenvolver atividades de tratamento de roupa ou loiça fora dos locais definidos para tal
fim;
Developing activities of treatment of clothes or of preparation and confection of
supplementary/light meals outside the places defined for that purpose;

iv. Secar roupas ou colocar outros materiais sobre os radiadores/aquecedores;
Drying clothes or other materials on radiators/heaters;

v. Dificultar a normal convivência dentro da residência;

Making normal conviviality difficult within the Residence;

vi. Praticar comportamentos inadequados à preservação do meio ambiente, nomeadamente
não desligar luzes, não fechar torneiras ou consumir em demasia e desnecessariamente;
Practicing unsuitable behaviors for the preservation of the environment, namely not turning
lights off, closing taps or consuming too much and unnecessarily;

vii. Permitir a entrada ou permanência de animais na residência.
Allowing the entry or stay of animals in the Residence.
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b) Classificam-se como infrações graves, as seguintes:
The following are classified as serious infractions:

i. Infringir as regras de limpeza e higiene estabelecidas no presente regulamento,
contribuindo para a existência de maus cheiros e para o desenvolvimento e propagação
de bactérias e infestações nos espaços interiores e limítrofes das residências;
Infringing the rules of cleaning and hygiene laid down in this Regulation, contributing to the
existence of bad smells and to the development and spread of bacteria and infestations in the
interior and neighboring areas of the residences;

ii. Abandonar o local da copa enquanto prepara as refeições, deixar utensílios e loiças sujas,

e demorar mais do que 30 minutos para preparar a refeição impedindo que outros
residentes usufruam do espaço;
Leaving the cup space while preparing meals, leaving dirty utensils, and taking more than 30
minutes to prepare the meal, preventing other residents from using the space;

iii. Ter bens alimentares fora do prazo de validade ou estragados, nas copas ou noutras áreas
comuns;
Having out-of-date or spoiled food items in the cup space or other common areas;

iv. Provocar danos na estrutura das residências, nos seus equipamentos e/ou bens
decorrente da falta de zelo pela sua conservação;

Causing damage to the structure of residences, in their equipment and/or goods due to the lack
of zeal for its conservation;

v. Não comparecer a reuniões ou sessões agendadas pelo setor, sem que seja apresentado
comprovativo da justificação da falta até à data da reunião/sessão ou, no máximo, até 2
dias úteis;

Failuring to attend meetings or sessions scheduled by the sector, without proof of justification
of the fault up to the date of the meeting / session or, at most, up to 2 business days;

vi. Incomodar os restantes residentes, perturbando o seu estudo ou descanso, especialmente
durante o período regulamentado para manter o silêncio (entre as 23h00 e as 08h00);
Bothering the rest of the residents by interfering with their study or rest, especially during the
regulated period to keep quiet (between 11.00 p.m. and 8.00 a.m.);

vii. Consumir bebidas alcoólicas nas áreas comuns de convívio e salas de estudo;
Consuming alcoholic drinks in common areas and study rooms;

viii. Transgredir as regras definidas para o acesso de não residentes (visitas);
Breaking the rules defined for the access of non-residents (visitors);

ix. Atrasar no pagamento das mensalidades ou outras obrigações.
Delaying payment of tuition or other obligations.

c) Classificam-se como infrações muito graves, as seguintes:
The following are classified as very serious infractions:

i. Ceder a terceiros a chave ou cartão de acesso do quarto ou da porta de entrada da
Residência;
Lending anyone the key or access card of the room or the entrance door of the Residence;

ii. Conceder alojamento a terceiros sem a devida autorização dos SASUBI;

Granting accommodation to other students without the proper authorization of SASUBI;

iii. Ter no quarto equipamentos eléctricos, a gás ou outros cuja utilização possa ser
considerada perigosa, podendo colocar em causa a segurança das instalações,
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nomeadamente aquecedores, grelhadores, fogões, ferros de engomar, frigoríficos, microondas, etc.
Having electric, gas or other equipment in the room that can be considered dangerous and could
jeopardize the safety of the facilities, such as heaters, grills, stoves, irons, fridges, microwaves,
etc.

iv. Faltar ao respeito e agredir verbal ou fisicamente qualquer pessoa que resida, trabalhe
ou visite as instalações;

Failing to respect and assaulting verbally or physically anyone who lives, works or visits the
residences;

v. Realizar festas ou atividades sociais dentro dos espaços das residências, sem autorização
prévia dos SASUBI;
Organizing parties or social activities within the spaces of the Residences, without previous
authorization of the SASUBI;

vi. Cometer qualquer ação que constitua fonte de abuso de confiança, dolo ou culpa grave;
Commiting any action that constitutes a source of abuse of trust, fraud or gross negligence;

vii. Possuir, consumir, traficar ou incitar ao consumo, em qualquer quantidade, dentro das
Residências, substâncias estupefacientes ou psicotrópicas ilegais;

Possessing, consuming, trafficking or inciting to consumption, in any quantity, within the
residences of illegal narcotic or psychotropic substances;

viii. Fumar em qualquer dependência no interior das residências, de acordo com a legislação
aplicável;
Smoking in any dependency within the residences, according to the applicable legislation;

ix. Possuir qualquer tipo de armas, materiais explosivos ou substâncias tóxicas, inflamáveis
ou perigosas para a saúde e segurança da residência e dos residentes;
Owning any type of weapons, explosive materials or toxic and inflammable substances,
dangerous to the health and safety of the residence and residents;

x. Praticar jogos de azar, apostas ou outros de carácter ilícito;
Practicing gambling or other illegal acts;

xi. Retirar dos frigoríficos, armários ou outros locais, alimentos pertencentes a outros
residentes sem a sua autorização;

Removing from fridges, food stores or other places, food belongings of other residents without
their permission;

xii. Prestar dados falsos no processo de candidatura ao alojamento;

Providing false information in the accommodation application process;

xiii. Praticar outros atos impróprios ou ilícitos que colidam com a vivência em comum, que
coloquem em perigo a integridade física ou psíquica, a vida, a saúde, ou a segurança de
pessoas, danifiquem património material e/ou prejudiquem o bom nome da Instituição;
Practicing other improper or unlawful acts that interfere with the common experience, which
offend the physical or psychological integrity of other Residents, workers, or visitors of the
University Residence, and/or that damage the good name of the Institution;

xiv. Praticar pelo menos duas infrações ou ser reincidente.
Practicing at least two offenses or being a repeat offender.
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Artigo 16º - Penalizações
Article no 16 – Penalties

1. Por cada infração apenas pode ser aplicada uma penalização, sem prejuízo da aplicação de
penalizações acessórias, quando se justifiquem.

For each infraction only a penalty can be applied, without prejudice to the application of ancillary
penalties, when justified.

2. A medida e o regime de execução da penalização determinam-se em função do nível de
gravidade da infração:
The measure and the system of execution of the penalty shall be determined according to the level of
seriousness of the offense:

a) Menos Graves, que são puníveis com as seguintes penalizações:
Less Serious, which are punishable by the following penalties:

i.

Advertência oral;

ii.

Advertência escrita;

i.

ii.

Oral warning;

Written warning;

b) Graves, que são puníveis com as seguintes penalizações:
Serious, which are punishable by the following penalties:

i.

Advertência escrita;

ii.

Transferência de residência e/ou quarto;

iii.

Realização de tarefas e atividades de integração na residência;

i.
ii.

iii.

Written warning;

Change of residence and/or room;

Performing tasks and integration activities in the residence;

c) Muito graves, que são puníveis com as seguintes penalizações:
Very serious, which are punishable by the following penalties:

i.

Advertência escrita;

ii.

Transferência de residência e/ou quarto;

iii.

Suspensão até um ano do direito de alojamento em qualquer Residência
Universitária dos SASUBI;

i.

ii.

Written warning;

Change of residence and/or room;

iii.

Suspension up to one year of the right to accommodation in any of the university
residences of SASUBI;

iv.

Perda imediata dos direitos de alojamento na residência.

iv.

Immediate loss of the right to accommodation in any of the residence of SASUBI.

3. Caso se verifique o incumprimento das regras de limpeza e higiene estabelecidas no presente
regulamento, poderá haver lugar a uma penalização acessória:
In the event of non-compliance with the cleaning and hygiene rules laid down in this Regulation, an
additional penalty may be imposed:

a) sendo possível apurar a responsabilidade individual, cada estudante infrator fica sujeito ao
pagamento de, pelo menos, 2 horas de serviço de limpeza;
If it is possible to determine individual responsibility, each offending student is subject to payment of
at least 2 hours of cleaning service;
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b) não sendo possível apurar a responsabilidade individual, consideram-se solidariamente
responsáveis todos os estudantes residentes no espaço em causa, ficando cada um destes
residentes sujeitos ao pagamento de, pelo menos, 2 horas de serviço de limpeza;
Since it is not possible to determine individual responsibility, all students living in the space
concerned shall be held jointly and severally liable, each of these residents being subject to payment
of at least 2 hours of cleaning service;

c) em qualquer das situações anteriores, caso se verifique, aquando do momento da limpeza
periódica realizada pelos serviços do setor de alojamento, a existência de utensílios e loiças
sujas, bem como de bens alimentares fora do prazo de validade ou estragados, nas copas ou
noutras áreas comuns, estes serão removidos para o lixo sem qualquer comunicação prévia,
podendo ainda os SASUBI determinar o encerramento dessas áreas por tempo
indeterminado.
In any of the above situations, if at the time of the periodic cleaning carried out by the services of the
accommodation sector the existence of dirty utensils and as well as of expired or spoiled food, in small
kitchens or in others areas, these will be removed to the trash without any warning. SASUBI may
also determine the closure of these areas for an indefinite period.

4. Poderá ainda haver lugar a penalizações acessórias, nas seguintes situações:
Accessory penalties may also be incurred in the following situations:

a) no caso de danos materiais nas Residências, bem como de extravio de equipamentos, não
sendo possível apurar a responsabilidade individual, consideram-se solidariamente
responsáveis todos os estudantes residentes no espaço em causa, ficando estes últimos
sujeitos ao pagamento dos custos totais referentes aos danos causados;
In case of material damages in the Residences, as well as loss of equipment, since it is not possible to
establish individual responsibility, all students living in the concerned area will be held jointly and
severally liable, with the latter being subject to payment of the total costs of the damages caused;

b) sempre que se verifique a falta de cuidados ambientais, nomeadamente deixar luzes ligadas
e torneiras abertas sem que seja necessário, que não resultem de avarias, será imputado a
cada residente desse espaço uma taxa extra de consumo de energia e água.
where there is a lack of environmental care, such as leaving lights on and tapts open unnecessarily
and not resulting from faults, an extra charge of energy and water will be charged to each resident
of that space.

5. Os SASUBI reservam-se o direito de determinar outras penalizações em situações imprevistas
e/ou tendo em conta eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes:
SASUBI reserves the right to determine other penalties in unforeseen situations and / or taking into
account any mitigating or aggravating circumstances:

a) São circunstâncias atenuantes da responsabilidade do residente o seu bom
comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com
arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta;

The attenuating circumstances of the resident's responsibility are his/her past good behavior,
his/her academic achievement, and his/her recognition, with regret, of the unlawful nature of
his/her conduct;

b) São circunstâncias agravantes da responsabilidade do residente a premeditação, o conluio,
a gravidade do dano provocado a terceiros, a acumulação de infrações e a reincidência nelas.

The aggravating circumstance of the resident's responsibility is premeditation, collusion, the
seriousness of the damage caused to third parties, the accumulation of infractions and recidivism in
them.

6. Previamente a qualquer penalização descrita nos números anteriores, salvo a advertência oral
que poderá ser aplicada de imediato, deverá ser feita uma participação da ocorrência, a qual
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será analisada pelos SASUBI, proceder-se-á à audição dos envolvidos e eventuais
testemunhas, após o que será feito uma proposta, a qual será submetida à apreciação do
Administrador dos SASUBI, o qual determinará a aplicação da penalização. Nas situações que
se entender conveniente, poderá ser ouvida a Comissão de Residentes.
Prior to any penalties described in the preceding paragraphs, except for the oral warning that may
be applied immediately, the event shall be taken, which shall be analyzed by the SASUBI, and the
interested parties and any witnesses shall be heard, after which a proposal will be made, which will
be submitted for consideration. The penalties are established by the Administrator of the SASUBI,
which will determine the application of the penalty preceded by a process which will be governed by
the LGTFP. In such cases it may be deemed appropriate to hear the Residents´ Committee.

7. Quando os factos praticados pelo residente sejam suscetíveis de constituir ilícito civil e
criminal, os SASUBI darão obrigatoriamente notícia deles ao Ministério Público.
When the facts practiced by the resident are likely to constitute a civil and criminal offense, SASUBI
shall obligatorily inform the Public Prosecution Service.

Artigo 17º - Perdidos e achados
Article no 17 – Lost and found

1. Os objetos encontrados nas instalações devem ser entregues numa das receções existentes na
rede de residências (residência I ou residência PAC).

The objects found on the facilities must be delivered to one of the receptions in the network of
residences (residence I or residence PAC).

2. No caso do residente perder algum objeto nas residências, deve dirigir-se a uma das receções
referenciadas no número anterior para obter informação relativa ao eventual local onde se
encontra o objeto perdido.
In case the resident loses any object at the residences facilities, he/she should go to one of the
receptions referred to in previous number to obtain information about the possible location of the lost
object.

3. Caso os objetos encontrados não sejam reclamados até ao final de 1 (um) mês, revertem para
os SASUBI que lhes darão o destino que entenderem.
If the objects found are not claimed, until the end of one month, they will revert to the SASUBI that
will give them the destination they find better.

Artigo 18º - Notificações e Comunicações

Article no 18 – Notifications and Communications

1. As notificações aos estudantes residentes são efetuadas por uma das seguintes formas:
Notifications to resident students are done in one of the following ways:

a) E-mail institucional (domínio UBI);
Institutional e-mail (UBI domain);

b) Ofício registado;
Registered office;

c) Notificação pessoal.
Personal notification.

2. As comunicações de informações gerais e procedimentos são afixadas em local visível e
público em cada uma das residências e/ou enviados para o e-mail institucional do estudante
residente.
Communications of general information and procedures are posted in a visible and public place in
each one of the residences and / or sent to the resident student's institutional e-mail.
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Artigo 19º - Tratamento de Dados Pessoais
Article no 19 – Treatment of Personal Data

1. Os SASUBI procedem à recolha e ao tratamento dos dados pessoais necessários à prestação
de serviços no âmbito das suas atividades de alojamento e do contrato de alojamento
estabelecido. Incluem-se nos dados a recolher e a tratar todos os dados disponibilizados no
ato da candidatura ao alojamento e no contrato. Os dados pessoais são de fornecimento
obrigatório e, em caso de falta ou insuficiência desses dados, os SASUBI não poderão
disponibilizar os serviços de alojamento ou concretizar a sua contratação.
SASUBI collect and process personal data necessary for services provision related with
accommodation activities and respective accommodation contract. In those data are included all
data collected from accommodation application and contract. Personal data are of obligatory supply
and, in case of lack or insufficiency of these data, the SASUBI will not be able to provide the
accommodation services or materialize its hiring.

2. Os SASUBI partilham informação com os Serviços Académicos da UBI para verificação das
condições de elegibilidade dos utentes que pretendem e usufruem dos serviços de alojamento
dos SASUBI.
SASUBI share information with UBI Academic Services to verify the users/applicants eligibility
conditions.

3. No caso dos cidadãos estrangeiros, os SASUBI comunicam ao Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) apenas os dados necessários para efeitos de cumprimento da Lei nº
23/2007, de 4 de julho, em particular o Artº 16º.
In foreign citizen’s case, SASUBI communicate to the Portuguese Immigration and Borders Service
(SEF) only the necessary data in compliance with Law 23/2007, of July 4, particularly Article no 16.

4. Os SASUBI asseguram a confidencialidade de todos os dados fornecidos e conservam e
mantêm os dados pelo período necessário à finalidade do seu tratamento, até instruções em
contrário, ou até que a lei exija a respetiva eliminação.
SASUBI ensure the confidentiality of all provided data and keep those data for the necessary period
for the purpose of processing them, unless other instructions or until the law requires its elimination.

Artigo 20º - Situações não previstas e/ou especiais
Article no 20 - Unplanned or special situations

Qualquer situação não prevista no presente regulamento e/ou situações especiais, exposta pelo
residente através de requerimento que careça de um tratamento diferenciado ou excecional, será
resolvida por despacho do Administrador dos SASUBI.
Any situation not foreseen in this Regulation and/or special situations, exposed by the resident through
an application that requires a different or exceptional treatment, will be resolved by order of the
Administrator of SASUBI.

Artigo 21º - Produção de efeitos

Article no 21 - Production of effects

O presente regulamento foi aprovado em sede de Conselho de Ação Social em 27/07/2018,
ouvida a comissão de residentes, e produz efeitos no dia imediato ao da sua publicitação no sítio
da UBI.
This Regulation was approved by the Council of Social Action in 27/07/2018, after hearing the Residents’
Committee, and takes effect on the day immediately after its publication on the UBI website.
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