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Regulamento de Utilização das instalações desportivas da Escola Profissional Dr. Francisco 

Fernandes (EPFF) 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

1 - O presente regulamento é aplicável a todas as Instalações Desportivas, cobertas ou de ar 

livre, afetas à Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF). 

2 - Atendendo à especificidade da cada instalação e sem contrariar o espírito do presente 

regulamento, a EPFF poderá estabelecer normas de utilização que melhor rentabilizem as 

instalações em causa. 

CAPÍTULO II 

Instalações Desportivas 

1 - As instalações desportivas constantes deste regulamento compreendem: 

A) Ginásio; 

B) Polidesportivo exterior. 

CAPÍTULO III 

Gestão das Instalações 

1 - A gestão das Instalações Desportivas é da inteira responsabilidade do Instituto para a 

Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM). 

2 - Na sua qualidade de gestor, compete ao IQ, IP-RAM: 

a) Administrar as instalações; 

b) Receber os pedidos de utilização das instalações e classificá-los de acordo com as prioridades 

definidas no capítulo VII deste Regulamento; 

c) Resolver os casos de igualdade de condições nos pedidos de cedência e ainda os omissos; 

d) Estabelecer o mapa horário das instalações; 

e) Elaborar as normas previstas no ponto 2 do capítulo I, se necessário. 

CAPÍTULO IV 

Conduta e Normas de Utilização 

1 - É obrigatória a utilização de calçado apropriado no espaço de jogo (sola de borracha). 

2 - É expressamente proibido comer em qualquer espaço no interior do Ginásio e/ou 

Polidesportivo exterior. 

3 - É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer espaço no interior 

do Ginásio e/ou Polidesportivo exterior. 

4 - É obrigatório preservar o material e as condições higiénico-sanitárias das instalações. 
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5 - A utilização e/ou ocupação de qualquer espaço desportivo pressupõe a presença obrigatória 

de um responsável. 

6 - Poderá ser impedido o acesso ou permanência na instalação desportiva a quem se recuse, 

sem causa legítima, pagar os serviços utilizados ou consumidos; não se comporte de modo 

adequado; provoque distúrbios ou pratique atos de violência. 

7 - É expressamente proibida a entrada de cães e outros animais, com exceção dos cães-guia 

necessários para as deslocações dos deficientes visuais. 

8 - É expressamente proibida a utilização de qualquer tipo de buzinas ou de qualquer utensílio 

estridente, nas instalações desportivas. 

9 - É expressamente proibida a utilização de material produtor de fogo-de-artifício ou objetos 

similares, nas instalações desportivas. 

10 – O IQ, IP-RAM não se responsabiliza por qualquer perda ou roubo de objetos pessoais, no 

interior das suas instalações. 

11 - Só é permitido o acesso ao espaço desportivo a atletas ou agentes que participem nas 

atividades, treinos, jogos ou eventos desportivos. 

12 – A EPFF disponibiliza os equipamentos estruturais necessários à prática desportiva tais como 

balizas, redes, postes e outros, no estado em que se encontram. 

13 – As entidades e os particulares devem trazer os restantes equipamentos, tais como bolas, 

raquetes, patins ou outros do mesmo tipo. 

CAPÍTULO V 

Reservas 

a) As entidades coletivas, particulares e do setor público podem realizar reservas anuais, 

mensais, semanais ou pontuais para a utilização dos espaços desportivos da EPFF; 

b) O sector escolar público tem prioridade sobre todos os restantes pedidos; 

c) A utilização das instalações deve respeitar com a decisão tomada pela EPFF; 

d) Só são aceites pedidos de mudança de horário, desde que em comum acordo com as 

entidades intervenientes, devendo a solicitação dos mesmo ser comunicada à EPPF com 5 dias 

úteis de antecedência; 

e) Todos os pedidos devem ser enviados para a EPFF, através de correio eletrónico para os 

endereços constantes do sítio do IQ, IP-RAM; 

https://www.madeira.gov.pt/iq/Estrutura/IQ/ctl/Read/mid/2809/InformacaoId/12258/Unidad

eOrganicaId/16 ou para epff.iq@edu.madeira.gov.pt com uma antecedência mínima de quinze 

dias. 

f) Excetua-se ao acima exposto, as entidades ou os particulares que queiram utilizar as 

instalações desportivas no período noturno, das 18:00 às 23:00, as quais podem, então, solicitar 

a reserva, nos casos pontuais, no próprio dia ou, para reservas semanais, mensais ou anuais, 

com antecedência de 48 horas.  

g) Tanto nas reservas anuais, mensais ou semanais, o respetivo pagamento é mensal e referente 

ao mês corrente. Nas reservas pontuais, o pagamento tem de ser efetuado sempre em momento 

anterior à utilização da instalação desportiva; 

https://www.madeira.gov.pt/iq/Estrutura/IQ/ctl/Read/mid/2809/InformacaoId/12258/UnidadeOrganicaId/16
https://www.madeira.gov.pt/iq/Estrutura/IQ/ctl/Read/mid/2809/InformacaoId/12258/UnidadeOrganicaId/16
mailto:epff.iq@edu.madeira.gov.pt
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h) As instalações apenas podem ser utilizadas pelas entidades a quem foram cedidas, sendo 

vedada a cedência a terceiros; 

i) Caso as entidades acima referidas não procedam ao pagamento (reservas anuais, mensais ou 

semanais) até ao 8.º dia do mês corrente, a EPFF reserva-se ao direito de cancelar as marcações. 

CAPÍTULO VI 

Taxas de utilização e pagamento 

1 - O montante das taxas a cobrar consta das Portarias e dos regulamentos em vigor, disponíveis 

no sítio do IQ, IP-RAM no menu Outros Serviços/Aluguer de espaços. 

2 - O pagamento das taxas de utilização será feito do seguinte modo: 

a) As entidades com utilização anual ou mensal devem efetuá-lo até ao 8.º dia do mês corrente.  

b) As utilizações semanais ou pontuais devem ser liquidadas até ao próprio dia da utilização das 

instalações, no momento anterior à sua utilização. 

c) O pagamento poderá ser efetuado na Tesouraria da escola durante o horário de expediente 

ou através de transferência bancária para o IBAN: PT50078101120112001448935. 

d) Se o pagamento for efetuado por transferência bancária o comprovativo deverá ser entregue 

ao funcionário da receção, com o seu nome, aquando da entrada nas instalações e antes da 

utilização do espaço desportivo ou enviar, digitalizado, para o correio eletrónico 

tesouraria.iq@edu.madeira.gov.pt. 

CAPÍTULO VII 

Prioridades na Cedência das Instalações 

1 - As instalações desportivas deverão ser, prioritariamente, utilizadas pelo estabelecimento de 

ensino. 

2 - Considerando que, depois de salvaguardados os pressupostos mencionados no ponto 

anterior, poderão verificar-se pedidos de utilização das instalações para os mesmos dias e no 

mesmo horário, que serão atendidas de acordo com a seguinte ordem de prioridades: 

a) Provas oficiais devidamente regulamentadas e agendadas; 

b) Setor público; 

c) Atividades de lazer ou de caráter formativo organizadas por clubes desportivos do Concelho 

onde a instalação está implantada; 

d) Escolas não públicas sedeadas no Concelho; 

e) Entidades públicas e privadas sedeadas no Concelho; 

f) Entidades públicas e privadas não sedeadas no Concelho. 

3 - Em caso de sobreposição de pedidos de duas ou mais entidades, com a mesma ordem de 

prioridade para a utilização do mesmo espaço/tempo, a atribuição recairá sobre aquela que no 

passado tenha ocupado esse mesmo espaço. Caso o espaço/tempo em causa não tenha sido 

utilizado por nenhuma das instituições no ano anterior, a EPFF analisará os pedidos e decidirá 

em conformidade. 

mailto:tesouraria.iq@edu.madeira.gov.pt
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4 - A EPFF reserva-se o direito de cancelar as atividades sempre que não existam condições para 

o seu normal funcionamento, como reparação de avarias, execução de trabalhos de limpeza ou 

manutenção extraordinária. 

5 - A EPFF tem o direito de cancelar as reservas de utilização para salvaguardar a realização de 

eventos que considere de interesse para a RAM, devendo comunicar aos interessados com a 

maior brevidade possível. 

6 - O encerramento da instalação referido nos números anteriores confere o direito ao 

reembolso das taxas já pagas ou ao crédito no período seguinte de utilização. 

CAPÍTULO VIII 

Encerramento da instalação 

1 - Para os fins de semana, feriados, tolerâncias de ponto, após às 23:00 e fora dos períodos 

letivos não são aceites reservas, exceto em situações excecionais, com autorização prévia da 

direção da EPFF. 

2 - Aquando da interrupção das atividades letivas será comunicada às entidades e particulares 

qual o período em que podem utilizar as instalações. 

3 - Após o fim do ano letivo, durante o mês de agosto e no mês de setembro, até ao início das 

atividades letivas não são aceites reservas. 

CAPÍTULO IX 

Desistências 

1 - A desistência ou anulação de uma reserva deverá ser comunicada à EPFF, com o mínimo de 

quinze dias de antecedência, sob pena de continuarem a ser devidas as respetivas taxas. 

2 - As entidades com reservas semanais ou pontuais devem proceder à comunicação da 

desistência definitiva com antecedência mínima de 48 horas, sob pena de continuarem a ser 

devidas as respetivas taxas. Essa comunicação pode ser feita telefonicamente ou para o correio 

eletrónico tesouraria.iq@edu.madeira.gov.pt. 

CAPÍTULO X 

Seguro 

1 - As entidades são responsáveis pelo eventual seguro pessoal que considerem necessário. 

2 - Constitui obrigação das entidades ou particulares praticantes assegurarem-se, previamente, 

de que não têm quaisquer contraindicações para a prática das atividades físicas. 

3 - Eventuais problemas ou ocorrências decorrentes da prática desportiva serão da 

responsabilidade das entidades ou particulares. 

CAPÍTULO XI 

Parque de estacionamento 

1 – A utilização dos espaços desportivos por particulares ou entidades só inclui a utilização dos 

parques de estacionamento da EPFF para os respetivos treinadores. 

CAPÍTULO XII 

mailto:tesouraria.iq@edu.madeira.gov.pt
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Casos Omissos 

1 - A EPFF reserva-se o direito de analisar e decidir sobre casos omissos no presente 

regulamento. 


