
 
 

 

 

REGULAMENTO DO BANCO DE MATERIAIS 

DA FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

1 
Âmbito 

 
O Banco de Materiais é promovido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 
doravante denominada FAUP, e pela Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, doravante denominada AEFAUP. Pretende-se, com esta iniciativa, 
promover a reutilização do material usado pelos estudantes da FAUP, bem como prestar um 
apoio aos estudantes na cedência de materiais. 
O Banco de Materiais está aberto à participação de todos que queiram colaborar com 
material que já não utilizem. 
O presente documento define e estabelece as condições de funcionamento do referido 
Banco de Materiais, bem como as condições de implementação do mesmo. 
 
 

2 
Objetivos 

 
O Banco de Materiais:  

a) Pretende contribuir para atenuar as despesas dos estudantes com a aquisição 
de material; 

b) Promover e sensibilizar os estudantes para a reutilização dos materiais e bens 
utilizados no desenvolvimento dos trabalhos curriculares; 

c) Auxiliar os restantes estudantes na aquisição e reutilização de materiais 
existentes e disponíveis no Banco de Materiais. 
 
 

3 
Destinatários 

O Banco de Materiais destina-se a todos os estudantes inscritos no Mestrado Integrado em 
Arquitectura (MIARQ), particularmente aos bolseiros SASUP, ou equivalente. 

 
 

4 
Funcionamento 

 
4.1 O Banco de Materiais é constituído por materiais usados, doados pelos estudantes ou 
encontrados abandonados e não reclamados nas salas de aulas. 



 
 

4.2 O Material disponível classifica-se em duas categorias: Duradouro e Não duradouro. 
Entende-se por material duradouro aquele que não se esgota com uma única utilização, 
como réguas, esquadros ou lapiseiras, e por material não duradouro aquele que se esgota 
com uma única utilização, como placas de esferovite ou cartão. 

4.3 Existe um inventário do material duradouro, que será regularmente atualizado, tendo 
em conta o material que vai sendo cedido, pelos estudantes, ao Banco de Material e aquele 
que vai sendo atribuído, aos estudantes, pelo Banco de Material. 

4.4 Garante-se a atribuição de material sempre que exista, em stock, o material requisitado 
pelo estudante. 

4.5 O material duradouro poderá ser levantado por qualquer estudante inscrito no MIArq, 
até ao máximo de uma unidade, caso se trate de uma régua de paralelas. No caso de se 
tratar de esquadros, qualquer outro tipo de régua, que não mencionada anteriormente, 
tubos para o transporte de trabalhos ou bancos, poderão ser requisitadas até ao máximo de 
duas unidades de diferentes materiais. 

4.6 A atribuição do material duradouro é feita em duas fases.  
a) A primeira fase, ocorrerá no período de três a cinco semanas a contar do início 

do ano letivo, com data a anunciar anualmente. Nesta fase, só poderão 
requisitar material os estudantes bolseiros do primeiro e do segundo ano de 
MIArq, que deverão apresentar documento comprovativo da situação de 
bolseiro; 

b) A segunda fase terá lugar logo após o final da primeira e estará aberta até ao 
fim do ano letivo. Neste período, qualquer estudante de MIArq poderá 
requisitar material do Banco de Materiais. 

c) O material dever ser requisitado na sede da AEFAUP. 

4.7 Quando o material estiver pronto a ser entregue, o estudante será contactado pela 
AEFAUP para o levantar na sede. 

4.8 O estudante interessado em contribuir com material para o Banco de Materiais deverá 
manifestar a sua intenção à AEFAUP, que ficará responsável por o incluir no stock. 

 
 

5 
Competência e responsabilidade da gestão 

 
A organização e gestão de todos os procedimentos de atribuição de material, no âmbito do 
presente Regulamento, é da competência da FAUP e da AEFAUP.  
 
A FAUP e a AEFAUP são responsáveis: 

a) Pela gestão dos procedimentos, nomeadamente ao nível da comunicação, 
gestão de materiais e gestão de stock; 

b) Por desenvolver o interesse e a responsabilidade dos beneficiários pelo bom 
funcionamento e utilização dos materiais; 

c) Por procurar em conjunto parceiros da sociedade que possam contribuir e 
apoiar o banco de materiais. 

A AEFAUP é responsável:  



 
 

d) Pela disponibilização dos materiais aos potenciais interessados; 
e) Por comunicar ao estudante a disponibilidade do material requisitado e, no caso 

aplicável, quando este estará disponível para ser levantado; 
f) Por distribuir o material, por ordem de pedido, até que se esgote, tanto na 

primeira como na segunda fase, dentro do universo de estudantes elegíveis; 
g) Por dinamizar campanhas de apelo à participação e colaboração de todos na 

recolha de material. 
 

A FAUP é responsável: 
h) Por apoiar a AEFAUP nas iniciativas de disponibilização, recolha e controlo de 

material. 
 
 

6 
Dados pessoais 

 
No âmbito do Regulamento Geral de Protecção Dados em vigor, a FAUP e a AEFAUP 
garantem a confidencialidade dos dados pessoais no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados. 
 
 

7 
Dúvidas e Omissões 

 
Os casos omissos e as dúvidas resultantes da interpretação deste Regulamento serão 
resolvidos pela Direcção dos Serviços Académicos e Internacionais da FAUP e pela Direção 
da AEFAUP desta faculdade. 
 

 

 

 

Porto, 2 de outubro de 2018 

 

 

 


