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Regulamento de utilização dos cacifos 

1. Disposições Gerais 
1.1. A disponibilização dos cacifos é da responsabilidade do NEEA/AAC – Núcleo de Estudantes 

de Engenharia do Ambiente da Associação Académica de Coimbra. 

2. Condições de Utilizador 

2.1. Podem usufruir dos cacifos os estudantes de Engenharia do Ambiente matriculados na 

Universidade de Coimbra; 

2.2. Os estudantes que pretendam alugar um cacifo, terão obrigatoriamente de recorrer ao 

NEEA/AAC; 

2.3. Os cacifos estão disponíveis para aluguer pelo período de um ano lectivo ou um semestre 

lectivo. O período de aluguer, estende-se desde o dia do aluguer até ao final do ano lectivo em 

que este foi alugado, estando dependente do pagamento de uma caução fixada no preçário;  

2.4. O aluguer do cacifo pode ser feito em qualquer altura do ano lectivo; 

2.5. O utilizador tem direito à chave do cacifo durante o período de aluguer; 

2.6. A chave tem de ser entregue até ao último dia da época de exames do 2º semestre do ano 

lectivo em que este foi alugado; 

2.7. Após a data referida no ponto 2.6., fica o NEEA/AAC com o direito de esvaziar o cacifo e 

trocar a fechadura, sendo que os pertences só poderão ser reclamados até 8 dias após o início 

do ano lectivo seguinte; 

2.8. Terminado o período de reclamações, passam os itens não levantados para a posse do 

NEEA/AAC, não podendo ser reclamados; 

3. Inscrições 

3.1. A inscrição deve ser efectuada entregando, pessoalmente, no NEEA/AAC o Anexo I 

devidamente preenchido, bem como uma fotocópia de cartão de estudante, BI ou CC e o 

pagamento do aluguer. 

3.2. Preçário:     - Ano lectivo – 5€  - Um Semestre – 2,5€; 

3.3. A caução estipulada no ponto 3.2. é devolvida no acto de devolução da chave do cacifo ao 

NEEA/AAC, caso não se verifiquem danos no mesmo.  

4. Disposições Finais 

4.1. O estudante que tenha algum problema relativo ao cacifo poderá enviar um e-mail a 

solicitar ajuda para: neea.aac@gmail.com; 

4.2. É da inteira responsabilidade do utilizador todos os danos causados no interior do cacifo, 

caso não seja provado que este tenha sido arrombado por terceiros; 

4.3. O NEEA/AAC não se responsabiliza pela segurança do conteúdo dos cacifos. 
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ANEXO I 

Ficha de inscrição, cacifo nº ______ 

 

Nome:___________________________________________________ 

Morada:_________________________________________________

____________ Código Postal:________________________________ 

Nº de aluno:__________________ Ano:________________________ 

Telefone:______________ Nº de BI/CC: ____________________ 

Ano lectivo 20__/20__        - 5€   

__ Semestre 20__/20__    - 2,5€  

Li e concordo com todos os termos e condições no acordo em anexo. 

_______________________________________________________ 

(Assinatura do requisitante do cacifo) 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável do NEEA/AAC) 

 

No acto da entrega da chave do cacifo a ficha de inscrição deve ser 

acompanhada com fotocópia de cartão de estudante, BI/CC e 

pagamento do respectivo serviço. 

 


