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RESUMO DO REGULAMENTO GERAL DAS RESIDÊNCIAS 
UNIVERSITÁRIAS 

 

 

I – ORGANIZAÇÃO  

 

1.1 O funcionamento das Residências Universitárias é assegurado pelos Serviços de 

Acção Social através de um responsável pela sua gestão directa, que pode entrar na 

residência particularmente nos quartos, a todo o tempo, por necessidade de serviço 

ou controle. 

1.2 Em cada Residência é eleita anualmente uma comissão de Residentes, à qual 

competirá: 

• Representar os Residentes junto dos Serviços de Acção Social da A.A.Ualg.; 

• Contribuir para a resolução de conflitos entre os residentes; 

• Participar na análise de problemas de interesse geral que possam afectar ou 

alterar as condições normais de alojamento; 

• Entre outras competências. 

 

 

II – MENSALIDADES  

 

2.1 O pagamento da Residência deverá ser feito no prazo estabelecido para tal fim, isto é, 

até ao dia 8 do mês a que diz respeito. 

2.2 Os residentes deverão ter a máxima moderação nos consumos de água, gás e luz, 

sendo de sua conta o pagamento de todas as chamadas telefónicas; é vedado o uso 

de qualquer aquecimento privativo, que implique consumo de electricidade ou gás. 

 

 

III – FUNCIONAMENTO 

 

3.1 No acto da entrada cada residente receberá duas chaves, uma da porta principal e 

outra da porta do seu quarto, as quais deverão ser devolvidas quando o residente 

deixar a residência. 

Apenas para alunos que têm 
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• O residente é responsável pela boa ordem e conservação dos bens que utilize, 

assim como dos estragos que provoque, os quais são da responsabilidade do 

residente que os causar.  

• Os residentes deverão preencher no acto da sua entrada um termo de 

responsabilidade em que constará o material que lhe é atribuído, bem como o seu 

estado de conservação. 

• Os residentes que se façam acompanhar por indivíduos estranhos à residência e 

estes causem danos, ficam responsáveis pelos mesmos. 

3.2 No acto da saída, o residente deve receber do responsável pela Residência uma guia, 

na qual deve constar que todo o material que, lhe foi entregue no acto da entrada, 

está em bom estado de conservação. 

3.3 Os residentes não podem interferir ou impedir a actuação do pessoal dos Serviços de 

Acção Social que presta serviço nas Residências ou que a elas se desloque também 

em serviço. 

3.4 A lavagem e tratamento de roupas só são permitidos nos locais definidos para tal 

fim. 

3.5 Não é permitido ao residente: 

• Dar a chave da Residência a pessoas estranhas. 

• Retirar as mesas, cadeiras e outro material dos sítios onde estão colocados.  

• Facultar a entrada nos quartos ou na cozinha a pessoas estranhas à Residência, 

mesmo sob pretexto do estudo em conjunto. 

• Dadas as características da Residência é totalmente vedada a entrada fora dos 

locais reservados para o efeito, de pessoas do sexo oposto ao dos residentes, 

salvo quando se trata de funcionários dos Serviços de Acção Social ou 

acompanhados por estes. 

• Só é permitida a permanência de pessoas estranhas à Residência, desde que estas 

não prejudiquem os restantes residentes. 

3.6 Os residentes que desejem confeccionar e tomar as refeições nas copas existentes em 

cada piso, só poderão fazer na copa respectiva, sendo a limpeza da sua directa 

responsabilidade, bem como os objectos que lhe sejam confiados para os fins em 

vista. 

3.7 Os residentes, ao abandonarem os seus quartos, quando da saída para aulas ou para 

outra qualquer actividade, deverão deixar os mesmos devidamente limpos e 

arrumados, incluindo a cama feita. 

3.8 Os residentes devem abster-se da prática de actos impróprios ou ilícitos, bem como 

daqueles que colidam com as regras de vivência colectiva, designadamente: 

• Formas de comportamento que perturbem a vida normal dos residentes; 

• Prática de jogos de azar; 

• Consumo e tráfico de estupefacientes; 

• Facultar a utilização dos seus quartos a outros; 

 

 



 

 

IV – CONSTITUEM MOTIVO DE PERDA IMEDIATA DE DIREITO A RESIDÊNCIA 

 

4.1 O não cumprimento das disposições expressas neste regulamento. 

4.2 Conduta não compatível com o ambiente de estudo e convivência que se pretende 

criar nas Residências. 

4.3 Se e enquanto for portador de doença contagiosa, que obrigue ao estado de 

quarentena. 

4.4 A falta de pagamento de mensalidades. 

4.5 A não utilização da residência por períodos superiores a 15 dias, sem aviso prévio 

(com excepção dos períodos de férias). 

4.6 Facultar dormidas a pessoas estranhas à residência. 

4.7 Os residentes que não regularizem os estragos nos prazos estabelecidos, ficam 

obrigados a pagar o dobro da mensalidade do alojamento, até à amortização do 

estrago e, em último caso à perda imediata de direito à residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


