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VII. Construção, Equipamentos e Segurança da Escola 

 

A. Orientações para obras de construção escolares 

Esta Direcção de Serviços atribui grande importância à educação e ao 

desenvolvimento integral dos jovens e implementa os conceitos de governança  

"Promover a prosperidade de Macau através da educação" e "Construir Macau 

através da formação de talentos", desenvolvendo todos os esforços para criar um 

ambiente educacional e social favorável ao crescimento de talentos inovadores, 

cultivando o desenvolvimento moral, intelectual, físico, social e estético dos 

jovens, a fim de concretizar os seus sonhos. 

Com o objectivo de proporcionar aos alunos um bom ambiente de aprendizagem, é 

necessário definir normas e orientações para as novas construções, reconstruções e 

ampliações das instalações escolares, nomeadamente de espaços adequados para 

os alunos realizarem actividades curriculares e extracurriculares, de lotação de 

alunos e de ambientes sem barreiras. 

Assim, esta Direcção de Serviços, depois de consultar as normas internacionais em 

uso, e tendo em atenção as situações concretas e as características das diferentes 

escolas de Macau, elaborou as seguintes normas, para servirem de referência para 

a apreciação e aprovação das obras escolares, auxiliando, deste modo, as escolas 

com instalações deficientes, para melhorarem o seu ambiente escolar. 

Parte 1 - Conceito básico e princípios de planeamento 

1. Conceito básico de planeamento 

O tipo de construção da escola acompanha a evolução dos tempos e, em certa 

medida, está de acordo com a nova era. Ao planear é preciso ter presente os 

objectivos e as necessidades da educação, bem como providenciar mudanças e 

flexibilidade. A escola é um espaço onde os alunos aprendem, os professores 

ensinam e se aperfeiçoam e adequado à participação de funcionários e pais nas 

actividades. 

O planeamento escolar é um processo complexo e cheio de desafios, que deve 

responder às necessidades concretas do ensino e aos objectivos da comunidade, 

bem como satisfazer os critérios básicos dos alunos, ponderando, globalmente, as 

experiências, os conhecimentos, a técnica profissional e as exigências específicas 

das respectivas partes. 

Construir um edifício escolar perfeito, eficaz, útil, bem executado e de boa 

qualidade constitui apenas uma parte dos objectivos a alcançar. A construção 

escolar terá, ainda, de ser flexível e satisfazer as necessidades dos alunos e utentes 

da sua comunidade. O arquitecto deve aceitar os desafios da realidade, para que a 

construção, por si planeada, não só possa, efectivamente, satisfazer as 

necessidades da educação moderna, mas também se adequar à mudança dos 

tempos. O planeamento não só atinge o objectivo de utilidade prática como, 

também, satisfaz as exigências das teorias do ensino moderno como prevê o futuro 
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desenvolvimento. 

A construção da escola deve utilizar elementos com carácter distintivo e 

orientação do espaço, criando uma ligação entre o espaço interior e o exterior, 

formando um ambiente pedagógico único, aumentando a ligação visual entre os 

espaços interior e exterior do edifício escolar, criando um espaço transparente e 

aberto, disponibilizando um bom ambiente físico (incluindo: boa acústica, luz solar, 

ventilação natural, entre outros), oferecendo um espaço de aprendizagem 

adequado (incluindo salas de aula, salas específicas, espaços pedagógicos 

específicos, etc.), utilizando divisões móveis para obter espaços flexíveis, em 

articulação com a aplicação da tecnologia informática em termos da construção 

civil, para criar edifícios inteligentes, de modo a reforçar a abertura da escola e a 

cooperação entre a escola e a comunidade. 

2. Quando as condições o permitam, a construção escolar deve considerar, no espaço 

adequado, a colocação de equipamentos, bem como o local para içar as bandeiras, 

cumprindo a legislação de utilização, protecção e exibição das bandeiras nacional e 

regional (Lei n.º 5/1999, Lei n.º 6/1999 e Regulamento Administrativo n.º 3/1999, 

Lei n.º 1/2019 e Regulamento Administrativo n.º 5/2019). 

3. Princípios 

3.1. A construção escolar deve incluir quatro partes: edifício, campos desportivo e 

escolar e instalações acessórias; 

3.2. O planeamento da construção escolar deve, pelo menos, estar de acordo com 

os princípios de segurança, prática, protecção do ambiente, arborização, 

protecção contra a poluição e o ruído, estética e inovação; 

3.3. A construção escolar e as instalações acessórias devem mostrar, plenamente, 

as suas características educativas, globais, permanentes, simbólicas e de 

facilidades; 

3.4. A construção escolar deve ser concebida, em conjunto, por especialistas em 

arquitectura e pessoal da administração educativa, e para atingir a sua 

finalidade educativa, deve ser projectada e concluída sob a supervisão de um 

arquitecto; 

3.5. A construção escolar deve ter em conta a saúde dos professores e alunos e o 

seu desenvolvimento físico e mental. O tamanho dos equipamentos deve ser 

compatível com a ergonomia e a proporção do crescimento físico dos alunos; 

3.6. A construção escolar e equipamentos devem considerar, de preferência, os 

factores ambientais, utilizar produtos de maior poupança de energia, de baixa 

radiação, poluição, toxicidade, materiais e produtos de degradação mais fácil 

e aproveitar os recursos para reduzir o consumo de energia; 

3.7. A construção escolar deve, ao ser planeada, ter em atenção a polivalência e a 

flexibilidade para desenvolver, em pleno, os seus valores de utilização; 

3.8. A construção escolar deve satisfazer as condições de prevenção contra 
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incêndios, inundações, sismos, acidentes e sem barreiras; 

3.9. O estabelecimento escolar deve, em princípio, acompanhar o futuro 

desenvolvimento da cidade ou da comunidade. 

Parte 2 – Escolas do ensino não superior 

No planeamento de um novo edifício escolar, primeiro devem definir-se as suas funções 

e a quem se destinam os serviços. Uma instalação educativa deve ter, sem dúvida, 

funções de ensino, mas para diferentes níveis de ensino são necessários diferentes tipos 

de instalações educativas. Os alunos de diferentes idades têm grandes diferenças de 

estatura e as instalações necessárias para as escolas técnico-profissionais e de ensino 

especial são diferentes das necessárias para as escolas de educação regular, por isso, é 

preciso estar claramente definido qual é o tipo de ensino da escola a que se destina a 

construção, para que o edifício possa ser planeado correctamente, satisfazendo os 

requisitos adequados. 

Na maioria das escolas da educação regular estão reunidos dois ou mais níveis de 

ensino. Desde que se possam considerar, em pleno, as necessidades das diferentes 

idades dos alunos e providenciar os devidos espaços, a combinação de diferentes níveis 

nas instalações de ensino também é uma forma viável. 

Parte 3 - Escolha do local 

O local das instalações de ensino deve ser adequado, quanto à sua dimensão e não só 

oferecer aos alunos suficiente espaço interior, como também um vasto espaço no 

exterior para actividades. As instalações devem, dentro do possível, ser posicionadas 

em locais com menos poluição, pouco tráfego (evitando que os alunos atravessem as 

ruas) e com condições geofísicas seguras, e os locais escolhidos para estabelecimentos 

infantis e primários devem ser coerentes com o princípio de serem “perto da escola”. 

O novo edifício escolar deve ser um edifício independente e adequado à sua finalidade. 

Além disso, na escolha do local das instalações educacionais, deve ser evitada a 

proximidade dos casinos e zonas industriais, a fim de reduzir os riscos de ruído e de 

poluição. Também se devem evitar as vias de circulação de veículos pesados. Se o 

estabelecimento for instalado na encosta de uma elevação, deve escolher-se a parte da 

encosta virada a sul. 

Além da escolha de um local que satisfaça as actuais necessidades, a construção escolar 

deve, também, reservar terrenos para a sua futura expansão e estar, ainda, de acordo 

com as normas dos estabelecimentos escolares dos diferentes níveis de ensino. 

Quanto às condições geofísicas do terreno, com o auxílio das tecnologias modernas, 

podem ser, basicamente, resolvidas, desde que, no planeamento e execução, se tenham 

tido em consideração as medidas necessárias para garantir a segurança. 

Quanto à distância entre a escola e a residência da população, dado que o território de 

Macau não é grande e, não havendo, actualmente, nenhum sistema centralizado de 

colocação dos alunos, a escolha do local para as instalações de ensino deve ser 

considerada nas áreas em que os transportes públicos podem facilmente chegar. 
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Parte 4 - Disposição 

1. Superfície 

Numa construção compacta de vários andares, devido ao baixo número de salas e 

paredes exteriores, as despesas com a climatização são relativamente inferiores às 

de edifícios com um único piso, a mesma superfície e volume, mas com disposição 

desordenada. Uma disposição constituída, essencialmente, por espaços interiores 

de salas de aula em redor de corredores oferece mais flexibilidade de espaço útil e 

maior economia nas despesas com a climatização. 

A disposição deve ser simples e prática, de modo a haver maior 

complementaridade e exigências mínimas de recursos, pessoal e técnicas, para 

facilitar a sua gestão e manutenção. 

2. Orientação 

As janelas viradas a leste ou a oeste absorvem mais calor solar, que embora seja 

benéfico no tempo frio, no longo Verão de Macau, faz com que as despesas com o 

arrefecimento sejam um grande problema que é preciso considerar. 

3. Janelas 

Para que a ventilação e a transmissão de luz natural possam oferecer um ambiente 

normal, deve haver ventilação e iluminação naturais na sala de aula. Boas janelas 

não só permitem que o ar fresco entre, mas também bloqueiam os maus odores e 

poeiras. Este é um meio prioritário para garantir as condições sanitárias e ajustar o 

ambiente interno. Para que seja fácil purificar o ar, deve haver corrente de ar 

natural vertical ou horizontal. Quando a ventilação natural é insuficiente ou 

impossível, os equipamentos de ventilação artificial para renovação contínua de ar 

são necessários. A transmissão principal de luz natural nas salas de aula deve vir da 

parede do lado esquerdo dos alunos e, do lado oposto deve aproveitar-se a luz 

natural indirecta, que vem do corredor. Para as janelas com este tipo de ventilação 

e luz, muitas vezes colocadas ao lado do corredor, devem ser escolhidas as que 

abrem para cima ou de correr e instaladas mais acima na parede e a sua altura deve 

evitar acidentes (queda de objectos, a janela bater nos transeuntes, entrada e saída 

dos alunos pela janela, etc.). 

Além disso, a área apropriada das janelas permite uma ligação entre o ambiente 

interior e o exterior, bem como, pode satisfazer as necessidades psicológicas das 

pessoas – gosto pela claridade e luz solar. A área total das janelas de cada divisão 

não deve ser inferior a 1/10 da área da divisão, nem inferior a 0,7 m². 

4. Controlo da luz solar 

No planeamento do sistema de ventilação e climatização, a utilização de vidro 

absorvente de calor para reduzir o calor e a luz ofuscante, poupando energia. A 

iluminação eléctrica uniforme e de alta luminosidade, cria um ambiente limpo e 

confortável, bem como de muito baixo custo. O tradicional alpendre largo, o 

toldo, os tijolos de vidro e os equipamentos idênticos para controlo da luz solar já 

não são tão importantes. No entanto, sob o ponto de vista da protecção do 
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ambiente, esses componentes ainda têm razão de existir. 

5. Sistema de isolamento térmico e de climatização 

5.1. Medidas adequadas de isolamento térmico nos terraços e fachadas podem, 

simultaneamente, diminuir a perda e aumentar o ganho de calor. Estes dois 

aspectos são mais eficazes do que, normalmente, se entende. Com vidros 

duplos até é possível reduzir, consideravelmente, as despesas de climatização. 

5.2. Sistema de climatização 

Deve ser utilizado um sistema de climatização seguro e de fácil controlo. Os 

equipamentos e circuitos devem ser montados com segurança e estarem, 

devidamente, protegidos, para evitar choques e curtos-circuitos acidentais. 

Não deve ser utilizado nenhum equipamento de aquecimento, eléctrico ou a 

gás, que não esteja à vista. As ventoinhas montadas no tecto ou nas paredes 

devem ter protectores e cabos de segurança para prevenir quedas. Na sala do 

guarda (ou portaria) convém instalar um painel de alarme e controlo para que 

se possa verificar o estado de funcionamento dos equipamentos no interior do 

edifício escolar e efectuar, se necessário, a interrupção da energia dos mesmos. 

Devem ser fornecidos equipamentos de climatização artificial nos principais 

espaços de ensino, para haver um ambiente confortável para a realização dos 

trabalhos diários de ensino. A temperatura e humidade no interior devem estar 

nos seguintes valores: 

a. 22º C a 26º C de temperatura e 60% a 75% de humidade relativa; 

b. Os equipamentos de climatização devem ser, regularmente, limpos. 

6. Elementos de modulação do espaço 

No planeamento da construção escolar, a combinação harmoniosa dos materiais de 

luz e som, das cores e formas, são factores importantes que modelam o espaço de 

aprendizagem. Correctamente aplicados, estes factores podem permitir uma visão 

e audição confortáveis, produzindo um melhor efeito no ensino. 

 

7. Iluminação 

Num excelente planeamento de iluminação é preciso determinar o posicionamento 

da fonte de luz. Assim, para que na área de estudo e de trabalho haja iluminação 

adequada, não deve existir luz ofuscante, nem forte contraste ou sombras. A luz, 

natural ou artificial, precisa de ser controlada para evitar o brilho da luz solar ou a 

escuridão aquando da projecção de imagens na sala. No sistema de iluminação, por 

lâmpadas fluorescentes, é melhor considerar, com base na disposição integral do 

edifício, a instalação de algumas lâmpadas incandescentes, para produzirem 

algumas variações e efeitos relevantes. 

Além do sistema normal de iluminação, ainda deve haver um sistema de iluminação 

de emergência, de intensidade não inferior a 10 lux, em todos os espaços. 
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Exigências para diferentes áreas 

Á rea Intensidade (Lux) 

Salas de aula, laboratórios de línguas, salas de música, de 

artes, de computadores, de geografia e história, de dança, 

centros de recursos, biblioteca (salas de leitura). 

 

500 

Laboratórios 500 

Gabinete do director e sala de professores 320-430 

Salas de convívio 160-270 

Cozinhas e casas de banho 160 

Arrecadações 110-210 

Iluminação de emergência ≧ 10 

8. Acústica 

O excesso de ondas sonoras (barulho) interfere com as actividades normais de 

ensino. Quando superior a 60 dB, o ruído perturba as aulas. 

Os materiais de revestimento no interior devem oferecer bom isolamento acústico. 

Quanto mais absorverem os ruídos, melhor o isolamento acústico. Pode-se, por 

vezes, alterar o formato dos espaços para reduzir o eco, por exemplo, evitando o 

uso de paredes paralelas. Seja qual for a alteração dos espaços, esta não deve 

perturbar a linha de visão dos alunos para o professor e o quadro. Os materiais de 

revestimento das paredes devem ter funções de isolamento acústico e não serem 

inflamáveis. 

Deve ter-se atenção para evitar e reduzir a transmissão do ruído através da 

estrutura da construção ou das instalações básicas, tais como a rede de 

canalização, equipamentos de ventilação, caixas de escadas, etc. Os sistemas de 

climatização e outras maquinarias que produzem vibrações devem estar, 

devidamente, isolados. 

O controlo acústico inclui baixar, reflectir e intensificar o som. Quando se perceber 

que o som pode perturbar as pessoas da sala contígua, tem que ser controlado para 

que tal não aconteça. Nos corredores, casas de banho e refeitórios tem que haver 

uma certa quantidade de materiais de absorção acústica. No auditório, para as 

pessoas apreciarem, confortavelmente, a música sem distorção, deve empregar-se, 

em certas superfícies, materiais que reflictam o som e noutras o absorvam, para 

evitar o eco. Nos interiores de grandes dimensões é preciso instalar equipamentos 

de amplificação sonora. 

Utilizar, no planeamento da disposição dos espaços, as salas de arrecadação e 

outras, barreiras sonoras, para isolar as salas que produzem ruídos das que 

precisam de silêncio. Quando a escola tem dois ou mais pisos, é preciso acautelar 

o problema da propagação do som através do tecto / chão, por isso, deve evitar-
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se, com cuidado, a existência de salas barulhentas por cima das que exigem 

silêncio. 

9. Cores 

Podem utilizar-se cores que, psicologicamente, ajudem na aprendizagem. O 

emprego de cores apropriadas pode embelezar o ambiente, criar uma atmosfera 

alegre e do agrado das pessoas. As cores quentes e vivas podem excitar o ânimo 

das pessoas, e as cores frias criam uma atmosfera de calma para as salas de leitura. 

As paredes brancas produzem nas pessoas um sentimento de depressão e fadiga, 

sugere-se o emprego, mais leve, do amarelo ou verde para as paredes; e para o 

tecto convém escolher o branco, porque é favorável à difusão da luz. A cor branca 

tem uma capacidade de reflexão superior a 75%. 

10. Formas 

As formas concretas do ambiente em redor têm, também, um efeito psicológico, 

pois podem produzir efeitos benéficos para a aprendizagem. As salas de grandes 

dimensões, como bibliotecas, refeitórios e auditórios exigem que o tecto seja mais 

alto, o que produz nas pessoas uma sensação de alegria e liberdade, ao contrário 

dos pequenos gabinetes e salas de reuniões. Longos corredores, eventualmente, 

precisam de ser mais largos em certas partes, para que as pessoas não se sintam 

constrangidas quando se olharem. 

Deve assegurar-se que os diversos espaços da escola têm a altura livre mínima: 

10.1. A altura livre mínima para as salas de aula e escritórios é de 3 metros; 

10.2. A altura livre mínima para os espaços utilizados para recreio ou outros com 

cobertura, para actividades de natureza desportiva, é de 5 metros. 

11. Drenagem 

É  bastante importante, para uma boa instalação escolar, tomar medidas adequadas 

para a drenagem das águas pluviais, porque as funções de muitas instalações e 

materiais e o seu tempo útil de vida estão relacionados com uma boa ou má 

drenagem e, em certas circunstâncias, a água provoca danos permanentes. O 

planeamento dos sistemas superficiais, subterrâneos ou a mistura dos dois, deve 

satisfazer as exigências da construção do edifício e das suas instalações. Desde que 

haja possibilidade, deve considerar-se a instalação de um sistema de emergência de 

escoamento que atravesse o terreno. Para tal pode aproveitar-se a respectiva cota 

do terreno. Quando as circunstâncias o permitam, é necessário então instalar uma 

bomba de reserva para escoamento ou um sistema eléctrico de escoamento. 

A drenagem de águas residuais deve estar de acordo com os termos do Decreto-

Lei n.o 46/96/M, de 19 de Agosto, que aprovou o “Regulamento de Á guas e 

Drenagem de Á guas Residuais de Macau”. 

12. Zonas Verdes 

As zonas verdes, para além da função de embelezamento, podem, ainda, resolver 
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muitos problemas, tais como: abrigo do vento, função de vedação e zona de 

amortecimento, redução de ruído, controlo da exposição à luz solar, protecção 

contra a erosão e purificação de ar, etc., podendo servir ainda, como elemento 

didáctico. 

As zonas verdes podem ser criadas das seguintes formas: com a plantação de 

vegetação variada no campo escolar incluindo as plantas de sombra, plantas 

ornamentais, plantas e arbustos de folha perene, arbustos de folha caduca, 

trepadeiras e relvado; quinta para servir de ensino, cobertura de sombra e estufa; 

combinando com a concepção da arquitectura, instalar peitoris nas janelas e nas 

varandas, bem como no interior, com plantas em vasos. Preservar, tanto quanto 

possível, as árvores e aumentar a área verde. 

A arborização de telhados e paredes de construção também é uma das formas de 

aumentar a zona verde. No entanto, se esta estiver envolvida nos projectos, as 

obras relevantes devem, primeiramente, ser autorizadas pela DSSOPT e por outras 

entidades competentes, obtendo-se, assim, as devidas licenças. Para garantir a 

segurança, as escolas devem contratar uma empresa de construção profissional. 

Deve-se entender as características das plantas e evitar a escolha de plantas 

espinhosas, tóxicas ou que causem facilmente alergias. Antes da sua plantação, é 

preciso considerar a sua velocidade de crescimento e a sua dimensão depois de 

adulta, para não perturbar, no futuro, a função do espaço de ensino. Deve ter-se 

em atenção a sua manutenção diária: além da desrama periódica e da eliminação de 

insectos nocivos e/ou agressivos, também é importante a verificação e manutenção 

das plantas antes ou após a temporada de tufões. 

Nome 

comum 

Família 

botânica 
Nome científico Categoria Observação 

Flor de 

Merenda 
Lythraceae Lagerstroemia indica 

Arbusto 

lenhoso 
- 

Eufórbio 

Poinsétia 
Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Arbusto lenhoso 

Com látex, de 

evitar, por 

causar 

sensibilidade na 

pele por 

contacto 

Croton 

Colorido 
Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Arbusto lenhoso 

Com látex, de 

evitar, por 

causar 

sensibilidade na 

pele por 

contacto 

Erva-do-Diabo Araceae Epipremnum aureum Erva - 

Flor do 

Imperador 
Oleaceae Osmanthus fragrans 

Arbusto sempre 

verde ou árvore 

pequena 

- 

http://www.iao-dicionario.com/?definition=arborização
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Nome 

comum 

Família 

botânica 
Nome científico Categoria Observação 

Capim Tapete Gramineae Axonopus compressus Erva - 

Frangipana 

Branca 
Apocynaceae 

Plumeria rubra 

“Acutifolia” 

Á rvore de folha 

caduca 

Com látex, de 

evitar, por 

causar 

sensibilidade na 

pele por 

contacto 

Elaeocarpo 

Silvícolo 
Elaeocarpaceae Elaeocarpus sylvestris Á rvore - 

Terminália de 

Folha Pequena 
Combretaceae Terminalia mantaly Á rvore - 

Arbusto 

Milagroso 
Combretaceae Quisqualis indica 

Caule e 

pedúnculo 
- 

Camomim Rutaceae Murraya paniculata 
Arbusto ou árvore 

pequena 
- 

Begónia 

Flórida 
Begoniaceae Begonia cucullata Erva - 

Begónia 

Tuberosa 
Begoniaceae Tuberous Begonia Erva - 

Cana da Índia Cannaceae Canna indica Erva 
Com espinhos 

moles 

Petúnia do 

Jardim 
Solanaceae Petunia hybrida Erva - 

Arbusto de 

Chuva 
Solanaceae Brunfelsia calycina 

Arbusto sempre 

verde 
- 

Cóleo Colorido Labiatae Coleus scutellarioides Erva - 

Salva 

Vermelha 
Labiatae Salvia splendens Erva - 

Hera da China Moraceae Ficus pumila Arbusto trepador 

Com látex, de 

evitar, por 

causar 

sensibilidade na 

pele por 

contacto 

Ixora 

Vermelha 
Rubiaceae Ixora chinensis Arbusto lenhoso - 

Fagraea de Sri 

Lanka 
Loganiaceae Fagraea ceilanica 

Arbusto trepador 

ou árvore pequena 
- 
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Nome 

comum 

Família 

botânica 
Nome científico Categoria Observação 

Duranta 

Comum 
Verbenaceae Duranta erecta Arbusto lenhoso Com espinhos 

Flor de Fogo Bignoniaceae Pyrostegia venusta  

Caule e 

pedúnculo 

trepador 

- 

Tulipeiro 

Africano 
Bignoniaceae Spathodea campanulata Á rvore - 

Tabebuia 

Amarela 
Bignoniaceae Tabebuia chrysantha 

Á rvore semi-

decídua 
- 

Aglaia 

Cheirosa 
Meliaceae Aglaia odorata Arbusto lenhoso - 

Parthenociso 

Diversifolho 
Vitaceae Parthenocissus dalzielii 

Caule e 

pedúnculo 
- 

Balsamina de 

Á frica 
Balsaminaceae Impatiens walleriana Erva - 

Flor de Sapato Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis Arbusto lenhoso - 

Bauínia 

Vermelha 
Caesalpiniaceae Bauhinia blakeana Á rvore - 

As espécies de plantas ornamentais não podem ser consumidas. 

As respectivas informações das plantas podem ser consultadas no website do 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais: 

http://nature.iacm.gov.mo/BioDatabase 

http://nature.iacm.gov.mo/botanical/index.htm, ou ainda através da revista “Flora 

de Macau”. 

 

 

 

13. Segurança 

Devido às finalidades e características das escolas, o padrão de segurança é mais 

elevado do que para outros tipos de edifícios. A segurança é a questão prioritária, 

porque ela influencia o planeamento global, o projecto da estrutura e a escolha dos 

materiais e, significativamente, a definição da forma do edifício, a composição dos 

planos e o aspecto exterior da escola. 

http://nature.iacm.gov.mo/BioDatabase
http://nature.iacm.gov.mo/botanical/index.htm
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O edifício escolar deve ter uma estrutura aprovada para resistir a desastres naturais 

(como terramotos, tufões e inundações) e deve, também, considerar a prevenção 

dos perigos de acidentes provocados pelo homem: como incêndios, asfixia por 

fumos, aspiração de gás tóxico e outros. 

Deve dar-se atenção aos possíveis riscos que cercam os prédios da escola. Deve-se 

estar, especialmente, alerta para prevenir a intrusão ilegal e actos de destruição. 

Deve haver, em caso de perigo e situações graves, saídas de emergência seguras 

evitando-se, ao máximo, a concentração de pessoas e a obstrução aquando da 

evacuação. Os campos desportivos devem ter entradas para ambulâncias e viaturas 

dos bombeiros. 

13.1. Incêndios 

a. Devem cumprir-se os termos do Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho, 

que aprovou o regulamento de segurança contra incêndios, e outras 

legislações especiais do território, nomeadamente, as relativas a materiais 

que precisam de estar de acordo com os requisitos de segurança contra 

incêndios, instalação de sistema de alarme e equipamentos de extinção de 

incêndios. Estes equipamentos devem ser colocados em locais bem 

visíveis e com facilidade de utilização; 

b. Planear, adequadamente, o caminho de evacuação em caso de emergência, 

bem como, periodicamente, fazer exercícios de evacuação dos professores, 

alunos e outro pessoal, em conjunto, com os bombeiros; 

c. Garantir, de acordo com os requisitos da legislação contra incêndios, a 

largura e comprimento dos corredores e a distância apropriada para 

instalar os dispositivos de corte de fumos e gases; a disposição das 

escadas e saídas deve ser racional para que não sejam obstruídas pela 

multidão. Isto diz respeito às saídas para evacuação em caso de incêndio. 

Todas as caixas de escadas que ligam dois ou mais andares devem ser 

fechadas e obedecer às normas gerais de segurança para as escadas. A 

maior parte das escadas são para as saídas e precisam de cumprir os 

requisitos regulamentares, tais como a largura e a proporção entre a 

largura e altura dos degraus; 

d. Para evitar fumos tóxicos produzidos em caso de incêndio, nos locais com 

potencial de perigo, como laboratórios, salas de computadores, etc., é 

preciso escolher, com cuidado, os materiais a usar; 

e. É  proibido instalar tubos para cabos eléctricos nas escadas de emergência 

e nos corredores de protecção contra fumo. 

13.2. Condições meteorológicas adversas e poluição 

Devem ser adoptadas medidas de segurança para resistir aos tufões, evitando 

planear edifícios com janelas de grande área e inseguras, pois podem ser, 

facilmente, quebradas ou arrancadas pelos ventos fortes. 

Devem ser instaladas barreiras, filtros ou outras medidas eficazes para reduzir 



GFE 2019/2020 / Cap. III Gestão Escolar 

VII.  Construção, equipamentos e segurança da escola 

 

 

a poluição causada pela emissão dos gases dos automóveis. 

13.3. Guia para planificação das escolas em casos de grandes desastres, como 

enchentes e ventos fortes 

a. O desenho e construção de edifícios escolares e seus envidraçamentos 

devem estar conforme o Decreto-Lei n.º 56/96/M de 26 de Setembro 

que “Aprova o Regulamento de Segurança e Acções em Estruturas de 

Edifícios e Pontes” e o “Guia de Desenho do Vidro de Edifícios” a 

serem implementados; 

b. Os materiais que revestem o chão, em áreas baixas da escola e do 

subterrâneo do estádio, não podem ser de madeira, sendo 

recomendada utilização de material PU; 

c. Para além dos requisitos de equipamentos da empresa de energia, 

todos os geradores de emergência, baterias de reserva, caixas 

eléctricas totais de baixa tensão ou caixa eléctrica geral, devem estar 

instalados no sótão ou acima. Para edifícios escolares que correm risco 

de inundação, as ligações de alimentação, ao nível do solo, devem ser 

colocadas num nível mais elevado ou com tomadas impermeáveis; 

d. Ao seleccionar a bomba de drenagem da garagem, deve calcular-se e 

considerar o factor de segurança para aumentar a capacidade de 

drenagem durante o alagamento; 

e. Evitar construções ilegais no telhado. Caso seja necessária a instalação 

de uma cerca no campo desportivo, a estrutura e os materiais devem 

ser calculados por engenheiros qualificados, para resistirem a ventos 

fortes; 

f. As instalações e equipamentos em espaços ao ar livre ou parcialmente 

cobertos, dos edifícios escolares, devem ter em conta o seu uso prático 

e ao mesmo tempo a sua capacidade de resistência aos desastres. Caso 

não sejam necessários, não devem ser usados tectos falsos. 

13.4. Segurança sobre os materiais de decoração no interior 

a. Na madeira utilizada para o soalho e noutros materiais de madeira para 

decoração interior é, estritamente, proibido o uso de alcatrão ou de 

produtos semelhantes, para protecção contra a corrosão e humidade; 

b. Nos diluentes e solventes utilizados para a decoração é, estritamente, 

proibido o uso de benzeno, benzeno industrial, benzeno petrolífero, 

benzeno pesado e mistura de benzeno; 

c. É , estritamente, proibido o uso, no interior, de solventes orgânicos para a 

limpeza de ferramentas; 

d. Utilizar materiais de construção de protecção ambiental e baixo VOC, 

sistema electromecânico de poupança de energia e equipamentos 
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sanitários de poupança de água; 

e. Na recepção das obras, deve realizar-se a medição da quantidade de 

poluentes no ambiente interior e o resultado da medição deve estar de 

acordo com os critérios indicados no quadro seguinte: 

Denominação dos poluentes Quantidade de poluentes no 

edifício 

Formaldeído livre (mg/m³) ≦ 0,08 

Benzeno (mg/m³) ≦ 0,09 

Amoníaco (mg/m³) ≦0,2 

Rádon (Bq/m³) ≦ 200 

TVOC (compostos orgânicos 

voláteis totais) (mg/m³) 

≦ 0,5 

13.5.  Segurança das obras durante novas construções, reconstruções, ampliações e 

decorações nas actuais instalações de ensino. 

a. Garantir o número suficiente de saídas de emergência e a sua desobstrução 

para a evacuação dos alunos e professores; 

b. Colocar tapumes ao longo da área do terreno das obras e proibir a 

aproximação dos alunos, para isolamento e protecção das restantes áreas 

da escola. Nos casos necessários, colocar plataformas, vedações ou 

coberturas para maior protecção e segurança das pessoas na escola; 

c. Se os andaimes estiverem perto dos edifícios escolares existentes, colocar 

tapumes, por debaixo dos andaimes, para vedar o acesso dos alunos; 

d. Assegurar uma localização isolada das entradas e saídas para o terreno das 

obras e para a escola. Se for inevitável transportar materiais e 

equipamentos pelas saídas da escola, tal deve ser efectuado fora do 

horário das aulas; 

e. Durante a execução das obras, deve-se estar atento à consistência dos 

edifícios e campos escolares. Se houver necessidade, colocar elementos 

provisórios de suporte. Cessar, temporariamente, a utilização dos espaços 

se houver perigo para os alunos; 

f. Reduzir a influência, na área da escola, das poeiras que devem ser 

eliminadas, utilizando água ou um sistema de ventilação e aspirador; 

g. A tecnologia e o processo de construção devem considerar a protecção 

ambiental e reduzir a poluição, sugerindo-se ter como referência as 

respectivas instruções da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; 
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h. As operações de demolição ou ampliação (tais como a construção de um 

piso adicional), que afectem a estrutura actual do edifício, devem ser 

efectuadas nas férias escolares, e não podem ser realizadas aulas ou 

actividades para alunos e professores no edifício em causa durante essas 

operações; 

i. Deve-se ter em atenção os ruídos. Os trabalhos mais ruidosos (tais como: 

cravar estacas ou demolição da estrutura) devem ser efectuados fora do 

horário das aulas. Para reduzir os ruídos, sugere-se modificar o projecto 

do terreno ou substituir as máquinas ruidosas por máquinas mais 

silenciosas, utilizar materiais de absorção acústica, alterar o processo de 

operações, utilizar óleo lubrificante e britador de óleo hidráulico, melhorar 

a preparação e manutenção dos equipamentos, etc.; 

j. O terreno das obras deve estar equipado com sistemas isolados de 

electricidade e de água, bem como, com casas de banho isoladas para não 

utilizar as da escola. Para assegurar a higiene do terreno, deve-se efectuar 

sempre a remoção dos lixos e águas estagnadas, evitando a proliferação de 

mosquitos; 

k. Colocar a maquinaria das obras num local adequado dentro do terreno, 

evitando influenciar o campo escolar (o pau de carga ou a lança da grua 

não podem passar por cima do campo escolar); 

l. A escola deve informar, previamente, os alunos e encarregados de 

educação sobre a disposição das obras da escola; 

m. A escola deve criar um grupo especializado de segurança para acompanhar, 

com o empreiteiro, os assuntos de segurança e higiene e garantir, em 

especial, o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 

de Julho – “Regulamento de Higiene e Segurança no Trabalho da 

Construção Civil”; 

n. A escola deve criar um mecanismo de comunicação para dar, à DSEJ, 

conhecimento de acidentes graves, podendo contactar com o Sr. Ho Pui 

Kei (tel.: 83972803) ou com o Sr. Chan Kong Wa (tel.: 83972804) da 

Divisão de Equipamentos Educativos. A escola deve entregar à DSEJ uma 

lista dos responsáveis para contacto sobre a situação das obras; 

o. Assegurar a realização das obras por um empreiteiro profissional e 

qualificado e a fiscalização das mesmas por um arquitecto / engenheiro. A 

instalação de pequenos equipamentos, também, deve ser realizada por 

pessoal profissional e qualificado. 

 

 

13.6. Acidentes 

Para além da prevenção de grandes desastres, o desenho e a instalação devem 
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evitar acidentes no uso diário. 

a. Deve evitar-se, ao máximo, cruzar os itinerários de fluxos de pessoas e de 

viaturas; 

b. Em lugares passíveis de haver choque grave de viaturas, como no final das 

encostas e nas curvas, devem ser instaladas barreiras reforçadas para 

protecção dos alunos; 

c. Para prevenir a queda dos alunos, os peitoris das janelas não podem ser 

inferiores a 0,9 m. A altura das barreiras não deve ser inferior a 1,10 m. O 

planeamento para as escadas e varandas não deve motivar, facilmente, as 

crianças a treparem, escorregarem ou a enfiarem a cabeça, por isso, as 

divisórias não devem ter uma distância superior a 0,12 m de distância; 

d. Nas salas do rés-do-chão não se devem colocar janelas a abrir para o 

exterior para não incomodarem quem passa. As janelas a abrir para os 

corredores não devem ter altura inferior a 2 metros para não causarem 

acidentes; 

e. Deve ser instalada rede metálica (ou outros dispositivos) para protecção 

do embate de objectos exteriores nos locais perto, por exemplo, dos 

campos desportivos. Estes dispositivos devem poder evitar a repercussão 

dos objectos exteriores (caso das bolas de futebol). Os vidros das janelas 

do rés-do-chão, 1.º e 2.º andares, que dão para os campos desportivos, 

devem resistir aos embates das bolas de futebol ou basquetebol; 

f. No pavimento interior não deve haver saliências e desdobramentos, nem 

superfície que cause, facilmente, escorregadelas. No exterior não deve 

haver diferentes alturas entre as plataformas se não existirem paredes 

baixas para se distinguirem; 

g. A escolha de material apropriado (não quebrável nem inflamável) é, 

também, uma forma de protecção dos alunos e equipamentos pedagógicos; 

h. A instalação de alguns dispositivos importantes de interruptores, tais como 

válvulas eléctricas, não deve estar acessível aos alunos; 

i. Os equipamentos do interior devem ser amovíveis e antiferruginosos, não 

devem ter pontas ou saliências; também têm de ser estáveis e equilibrados 

para o uso dos alunos. O mobiliário para o ensino infantil precisa de ter os 

cantos arredondados; 

j. Se precisar de instalar lâmpadas de desinfecção UV, o interruptor deve ser 

instalado, separadamente, do interruptor da lâmpada geral de iluminação e 

distinguido por um sinal de aviso ou texto; quando for usado, deve ser 

usado quando não há pessoas para evitar danos aos olhos e pele. 

 

 

13.7. Segurança dos laboratórios 

a. Os laboratórios devem ter instruções de segurança; 

b. Salvo se estiverem presentes professores, os alunos não podem, sem 
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autorização, entrar nos laboratórios, nem remover ou tirar objectos dos 

mesmos; 

c. Os professores devem usar deflectores de segurança no caso de realizarem 

experiências que possam causar reacções violentas ou exotérmicas, ou que 

tenham risco potencial quando se utilizem equipamentos de vidro em 

situação de pressão; 

d. Depois de utilizar produtos químicos, devem colocá-los, imediatamente, 

na posição original e as suas etiquetas devem estar viradas para fora para 

identificação. Os produtos químicos perigosos devem ser guardados em 

armário seguro e fechado, que esteja afastado de fontes de calor; 

e. Quando se aquecerem produtos químicos, se estes forem corrosivos ou de 

ácidos, devem usar-se óculos de segurança, que devem ser limpos, 

regularmente, com detergente ou desinfectante; 

f. Os professores de estudos científicos e o pessoal dos laboratórios devem 

conhecer bem as posições das instalações de segurança e dos interruptores 

de corte geral de abastecimento de gás e de electricidade dos laboratórios; 

g. Devem ser colocados, nos laboratórios, em lugares de fácil acesso, 

extintores adequados, baldes contra incêndios e um conjunto de materiais 

para tratamento do derrame de produtos químicos, indicando, claramente, 

as suas posições e procedendo-se, regularmente, à vistoria e manutenção, 

para poderem ser usados em qualquer momento; 

h. Criar instalações de chuveiro e lava-olhos de emergência; 

i. Os professores e alunos devem usar luvas cirúrgicas quando realizarem 

estudos de anatomia; 

j. O pessoal dos laboratórios deve conhecer bem as posições das instalações 

de segurança e dos interruptores de corte geral de abastecimento de gás e 

de electricidade dos laboratórios, bem como conhecer os respectivos 

métodos de utilização. Se for preciso evacuar o laboratório, devem 

desligar-se os interruptores de corte geral de abastecimento de gás e de 

electricidade; 

k. A caixa de primeiros socorros deve ser colocada num lugar de fácil acesso; 

l. Devem colocar-se em locais bem visíveis nos laboratórios, as medidas de 

emergência, o procedimento de evacuação e as plantas de evacuação. 

 

 

14. Saídas da escola 

Em primeiro lugar, as saídas da escola devem ser seguras, em especial, nas vias 

que os alunos, habitualmente, utilizam. Outra consideração importante é a rede de 
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transportes públicos que permita a chegada do transporte escolar, das viaturas que 

transportam alunos e de outras viaturas à área escolar. A ligação entre as zonas de 

entradas, o local de estacionamento e o local de tomada e largada dos alunos e a 

disposição do fluxo de pessoas, devem ser desafogados e seguros. É  habitual 

agrupar o máximo daquelas zonas na mesma área para evitar o aparecimento de 

muitas paredes, que criam uma sensação de aperto, e evitar a duplicação de 

funções. Quanto à zona administrativa: a disposição da secretaria, sala de recepção 

e gabinete do director também se processa da mesma forma. No piso de entrada, 

os espaços públicos devem ser abertos, ao máximo e ter iluminação e ventilação 

naturais e apropriadas. 

Tanto quanto possível o portão principal da escola não deve dar para a rua 

principal para salvaguardar a segurança dos alunos. 

Nas entradas e saídas devem ser instaladas grades de protecção para impedir que 

os alunos mais apressados, quando terminam as aulas, corram para a rua; este 

fenómeno é muito frequente depois das aulas, e a instalação destas barreiras ou 

grades de protecção nos passeios pode controlar esse fluxo. 

As saídas e as saídas de emergência devem ter sinalização visível, que seja, 

facilmente, compreendida e não cause hesitações nem confusão. Em cada ponto 

dos corredores, também, deve ser visível a indicação da saída mais próxima. É  

necessário existirem, em quaisquer zonas da escola, duas ou mais saídas. 

É  necessário haver uma saída independente, que dê, directamente, para o exterior 

da escola. 

15. Escadarias 

15.1. Escadas 

No planeamento dos itinerários para o fluxo de pessoas, uma das partes mais 

importantes são as escadas. Elas devem estar de acordo com as disposições 

gerais do tráfego, a distribuição da carga, a segurança, o fluxo de alunos nos 

intervalos, a prevenção do cruzamento de fluxos de pessoas, etc. O 

planeamento das escadas deve permitir o movimento fácil, rápido e seguro 

dos alunos. 

As escadas não só oferecem acesso para as pessoas se movimentarem entre 

diferentes andares como, também, para os alunos realizarem a mudança 

vertical de salas de aula, nos intervalos. Por isso, é muito importante que as 

escadas sejam planeadas para que os alunos, que transportam os seus livros, 

se possam movimentar à vontade. A medida recomendada é para que haja, 

entre os dois corrimãos, a largura de 1,3~1,5 metro. A estrutura das escadas 

deve ser à prova de fogo. As escadas devem dar, directamente, para o 

exterior e ter instalações para controlo de fumos e gases; a caixa da escada 

deve ser separada dos diferentes corredores ligados pela escada. 

Devem ser instalados corrimãos nos dois lados das escadas. Nas escadas para 

as instalações do ensino infantil é necessário instalar, adicionalmente, para as 

crianças, corrimãos mais baixos, nos dois lados. 
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N.º de 

alunos 

Item 

Inferior a 

300* 

Superior a 

300 
Observações 

Largura livre 

das escadas 

Não inferior a 

1,10 m 

Não inferior a 

1,35 m 

A largura livre das escadas não 

deve ser superior a 2,20 m e se 

for superior a 3 m convém 

instalar um corrimão no meio. 

É  preferível aumentar o número 

de escadas do que aumentar a 

largura para satisfazer a 

necessidade de fluxo de 

pessoas. 

15.2. Degraus das escadas 

Os degraus das escadas, dentro da escola, devem ter tamanho padronizado. 

Os tamanhos não normalizados aumentam o perigo de acidentes, tanto para 

as crianças como para os adultos. Além disso, os degraus devem ter fricção 

suficiente. 

Nível 

Itens 
Infantil Primário Secundário 

Altura do degrau 
Não inferior a 15 

cm 
14~16 cm 14~16 cm 

Largura do degrau 
Não inferior a 26 

cm 
28~30 cm 29~31 cm 

Inclinação da escada Inferior a 30º Inferior a 30º Inferior a 30º 

Cada lanço de escadas não deve ter mais que 16 degraus e menos de 3. 

16. Corredores 

O planeamento perfeito da escola deve prever corredores para os alunos se 

moverem livremente. Corredores estreitos limitam a liberdade de movimentos. 

As paredes dos corredores não devem ter objectos salientes. Para segurança dos 

alunos, os bebedouros, extintores, guarda-roupas, portas das salas, montras de 

exibição, etc., devem estar fixos e dentro das paredes. Também não é conveniente 

que haja janelas a abrir para os corredores. 

Os corredores devem ter boa capacidade de absorção acústica para reduzir o ruído 

nas entradas e devem, também, ter boa iluminação e medidas de emergência para 

situações em que a fonte de energia principal deixe de funcionar. A superfície do 

pavimento dos corredores deve ser durável, antiderrapante e de fácil reparação. 
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O comprimento máximo contínuo dum corredor não deve exceder 45-65 m e a sua 

largura livre deve ser superior a 1,8 m. Os corredores com largura livre de 1,8 m e 

comprimento igual ou superior a 25 m devem aumentar a largura até 2,5 m, em um 

quinto do seu comprimento, como espaço de movimento.  

Os corredores com salas de aula nos dois lados, de largura livre de 2,5 m e 

comprimento igual ou superior a 25m, devem aumentar a largura até 4 m, em um 

quinto do seu comprimento, como espaço de movimento. A altura das barreiras 

nos corredores não deve ser inferior a 1,1 m e as suas divisórias não devem ter 

uma distância superior a 0,12 m. 

17. Saídas e portas das salas de aula 

As salas com áreas superiores a 80 m² devem ter duas saídas. As outras salas, 

quando as condições o permitam, devem ter, preferencialmente, duas saídas. 

Sugere-se que a porta abra de dentro para fora. Não se pode esperar que os 

alunos, ao abrirem e fecharem as portas, tenham as devidas cautelas. Instalar a 

porta no interior e colocar na porta um vidro transparente pode evitar que a porta 

bata nos alunos. A posição dos vidros deve ser proporcional às diferentes alturas 

dos alunos. O emprego de vidro temperado ou vidro aramado de chumbo é mais 

seguro. 

Quando houver salas de aula em ambos os lados do corredor, deve-se evitar que as 

portas se abram, de forma oposta, no corredor, e as portas de duas salas de aula 

nunca podem ser adjacentes, no mesmo lado do corredor, para que os alunos não 

se concentrem nas saídas opostas ou adjacentes durante a evacuação, podendo 

resultar em problemas de segurança. 

18. Vedações 

Deve-se evitar o emprego de soluções perigosas, por exemplo, fixar, nos muros 

baixos, pedaços pontiagudos de vidro, grades com lanças e arame farpado. Para 

além do perigo físico, isto produz, psicologicamente, uma sensação de “prisão”, tal 

situação contraria o sentido da educação. 

Podem empregar-se vedações como ornamento ou ocultá-las para que tenham uma 

aparência natural. As vedações podem ser aproveitadas como parede num campo 

de jogos com bolas. 

As vedações formadas por parede de tijolos e rede de protecção dão a sensação de 

maior espaço e mais abertura, com melhor ventilação e iluminação naturais. No 

chão da base das vedações podem plantar-se arbustos como sebes, para reduzir a 

interferência dos ruídos do tráfego. 

 

19. Parque de estacionamento 

Se as escolas tiverem viaturas para transporte escolar, podem considerar o 

estabelecimento, no seu interior, de um parque de estacionamento para as viaturas, 
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para aliviar a pressão do congestionamento nas vias. O parque deve ser separado 

das zonas de actividades pedagógicas e recreativas. 

Deve considerar-se um acesso independente para o parque, bem como, estar 

atento ao espaço para manobra e ao fluxo eficiente das viaturas, devendo evitar-se, 

ao máximo, o cruzamento entre os fluxos de pessoas e de viaturas. O 

estacionamento pode ser instalado, também, na cave, mas deve ser considerada a 

presença das canalizações de ventilação e equipamentos contra incêndios para 

definir a altura livre da cave. 

20.  Concepção comum das instalações sem barreiras 

A construção escolar pertence ao equipamento público social, é preciso considerar 

o seu uso por deficientes (principalmente por utentes em cadeira de rodas). O seu 

planeamento deve prever um ambiente sem barreiras para que possam entrar e 

utilizar, facilmente, e sem perigo, as instalações. Devem ser cumpridos os termos 

da Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro, “Normas de supressão de barreiras 

arquitectónicas”, nas situações que reflectem, concretamente, o seguinte: 

20.1. Dentro da área da escola devem evitar-se as subidas ou o aparecimento de 

diferenças de altura e evitar a diferença de cotas no interior e exterior, caso 

contrário, é necessário instalar rampas de acesso, sendo a sua inclinação de 

1:12, largura de 1,2 metro, para oferecer um acesso sem barreiras; 

20.2. As portas devem ter largura suficiente para a passagem de cadeiras de rodas e 

não deve ser instalada soleira ou, se tal não for possível, deve ser feita em 

forma boleada; 

20.3. Com dois ou mais andares é preciso instalar um elevador para uso dos utentes 

de cadeira de rodas; 

20.4. Nas plataformas e lugares salientes devem utilizar-se cores vivas para as 

diferenciar; 

20.5. Instalações sanitárias para utentes em cadeira de rodas; 

20.6. Sugere-se que a altura dos balcões de atendimento para empréstimo e 

devolução de livros e outras instalações do mesmo tipo sejam acessíveis aos 

utentes de cadeira de rodas; 

20.7. Sugere-se que pódios e palcos possuam instalações adequadas para o acesso 

autónomo dos utentes em cadeira de rodas; 

As situações, acima mencionadas, são destinadas aos utentes de cadeira de 

rodas (pessoas com deficiências motoras), no entanto, quando for necessário, 

também se devem ter em consideração os deficientes visuais, auditivos e/ou 

mentais. Nestes casos pode ser consultada a legislação relativa a estas 

instalações. Para as pessoas com deficiência visual, podem ser consultadas as 

seguintes informações: 

20.8. Sugere-se a utilização de letras de tamanho grande, símbolos bem visíveis e 
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claros, sendo preferível utilizar símbolos internacionais unificados;  

20.9. Sugere-se, a partir da entrada principal, a existência de piso táctil para os 

balcões de atendimento, mapa táctil, lavatório sem barreiras mais perto, área 

de elevadores e as escadas; 

20.10.  O mapa táctil deve demonstrar os lugares da entrada principal, lavatórios 

públicos e as principais instalações públicas; 

20.11. Nas situações permitidas, recomenda-se que as instalações de acessibilidade 

e o meio ambiente da escola sejam desenhados e construídos, de acordo com 

os princípios gerais de desenho de acessibilidade, relacionados com a escola, 

contidos nas “Normas arquitectónicas para a concepção de design universal e 

livre de barreiras na RAEM”. 

21. Supervisão de equipamentos de elevador 

21.1. De acordo com as instruções da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 

Publicas e transportes, no que diz respeito a “Obras Particulares – Instruções 

para Apreciação, Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de 

Elevadores” e “Obras Públicas – Instruções para Apreciação, Aprovação, 

Vistoria e Operação dos Equipamentos de Elevadores” (referidas nos 

seguintes parágrafos como “Instruções”), a Escola ou o Empreiteiro, 

responsável pela reparação e manutenção, tem de entregar, anualmente, à 

DSEJ, a lista E3 - “Declaração dos dados dos equipamentos de elevadores” 

(uso exclusivo para declaração à entidade de licenciamento 

administrativo/entidade responsável pela administração dos equipamentos e 

com a titularidade destes/entidade responsável pelas obras públicas), a lista de 

itens E3 - “Empresa responsável pela instalação, conservação e reparação do 

equipamento de elevadores”, certificados de segurança de funcionamento de 

elevadores, relatório da inspecção anual dos elevadores e dois CD’s (principal 

e substituto para a garantia da precisão dos dados), com as informações 

relacionadas. 

 A Escola ou o Empreiteiro responsável tem de garantir a segurança do 

funcionamento de elevadores. Quanto ao funcionamento, reparação e manutenção 

de elevadores, deve-se cumprir os requisitos referidos nas “Instruções”, publicadas 

pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.  

 

Parte 5  

Guia para Prevenção de Desastres em Instalações de Hardware Escolares 

1. Objectivos 

Os objectivos deste guia incluem, principalmente, recomendações às escolas, 

relativas à inspecção e manutenção diária e inspecção e manutenção sazonal. As 

escolas devem realizar várias inspecções preventivas, de forma planeada e 

sistemática, às instalações e equipamentos escolares, fortalecendo a capacidade de 
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prevenção de desastres e reduzindo os danos causados aos professores, alunos e 

funcionários, de modo a assegurar, continuamente, um ambiente de ensino com 

qualidade. 

2. Conteúdo 

2.1. Gestão e planeamento de instalações e de equipamentos 

a. Planeamento da gestão e processo de implementação: a escola deve 

compilar uma lista, com todas as instalações e equipamentos, para 

identificar o número das instalações e sistemas e o valor da reposição (a 

escola é obrigada a avaliar a validade de todas instalações e sistemas), 

bem como guardar os manuais de operação e manutenção das 

instalações e equipamentos importantes (sistema de ar condicionado, 

etc.); 

b. Elaborar o escopo de manutenção das instalações e equipamentos: 

planear a inspecção e tipos de teste para instalações e equipamentos, 

planear métodos de manutenção, e a sua frequência, de instalações e 

equipamentos (como vários sistemas electromecânicos: sistemas de 

energia, sistemas de protecção contra incêndios, sistemas de 

abastecimento de água e drenagem etc.) e planear um método de 

avaliação das deficiências; 

c. Elaboração de planos de manutenção das instalações e equipamentos. A 

gestão de manutenção pode ser, basicamente, dividida em quatro 

categorias: manutenção periódica (por exemplo: semanal, mensal, 

semestral, anual, etc.), para avaliar e substituir, de forma abrangente, as 

peças danificadas e avariadas, manutenção preventiva (adoptar medidas 

preventivas contra falhas que possam afectar o funcionamento normal 

do equipamento), manutenção correctiva (reparar equipamentos e peças, 

incluindo a substituição de peças, melhoria do desenho, etc., com o 

objectivo de eliminar defeitos do equipamento ou falhas repetitivas, e 

assim recuperar e melhorar os equipamentos, para aumentar a fiabilidade 

futura e a facilidade de manutenção dos mesmos e pós-manutenção 

(reparação depois da falha, danos ou acidentes do equipamentos). 

 Elaborar um plano de manutenção de equipamentos tem por objectivo 

permitir à escola detectar problemas, através da realização de uma 

manutenção periódica ou manutenção preventiva, para garantir a 

segurança ambiental e o bom funcionamento das suas instalações. 

d. Elaborar procedimentos de manutenção para instalações e equipamentos: 

A escola deve elaborar um manual de orientação do procedimento 

operacional baseado no escopo e no plano de manutenção de instalações 

e equipamentos como mencionado acima. O objectivo é assegurar a 

consistência do processo de manutenção e atender às regras exigidas. 

Este conjunto de guias de procedimentos operacionais fornece 

referências ao pessoal interno de manutenção de instalações e 

prestadores de serviços terceirizados e permite que eles entendam os 

requisitos e padrões de serviço da escola. 
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2.2. Inspecção e manutenção diária 

Logo que a escola complete a gestão e planeamento das instalações e 

equipamentos dos edifícios escolares, é necessário fazer uma série de 

trabalhos de inspecção, manutenção e reparação diários nas instalações e 

equipamentos relevantes, para manter a segurança ambiental e o bom 

funcionamento da escola. O trabalho diário de inspecção e manutenção é a 

melhor forma de reduzir o impacto dos desastres nos edifícios escolares. 

Considerando que os trabalhos de manutenção e gestão de edifícios escolares 

de cada escola é efectuado, principalmente, pelos responsáveis das unidades 

de assuntos gerais das escolas, os funcionários responsáveis pela manutenção 

e reparação das instalações geralmente não possuem formação profissional 

em engenharia civil, construção ou manutenção de equipamentos. As tabelas 

seguintes foram elaboradas de forma a serem utilizadas por profissionais que 

não sejam engenheiros ou pessoas responsáveis, com o objectivo de ajudar o 

pessoal de gestão interna que realiza a inspecção e registos das várias 

instalações. Sempre que detectem problemas, devem planear e executar os 

respectivos trabalhos de manutenção, de acordo com a prioridade das 

situações. 

a. Estrutura do edifício 

Número Item da Inspecção Regras da 

Inspecção  

Situação da 

Inspecção 

Pessoal responsável 

1.  Estrutura do edifício 

(estrutura mista do solo, 

estrutura de aço, 

estrutura de madeira) 

Inspecção a 

cada seis 

meses 

(inspecção 

visual uma 

vez) 

A Inspecção 

profissional 

deve ser 

realizada a 

cada cinco 

anos. 

1.  A estrutura do 

edifício não 

apresenta rachas 

nem 

derramamento, 

nem danos 

provocados por 

térmitas 

2.  Não existe 

concreto 

quebrado ou 

ferrugem nas 

lajes, vigas e 

colunas 

3. Não existem 

rachas, 

descamação, 

nem fugas de 

água, 

abaulamento ou 

deformação 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

2.  Telhado Inspecção a 

cada seis 

meses 

1. A camada 

impermeável do 

telhado não 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 
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(inspecção 

visual) 

Além da 

inspecção 

periódica 

geral do 

telhado, 

prestar 

atenção às 

inspecções 

antes e depois 

da estação 

chuvosa e da 

ocorrência de 

tufões 

apresenta 

abaulamento, 

espuma, rachas 

ou descamação 

2. Os componentes 

do telhado estão 

firmes e não 

soltos. 

3. Os drenos do 

telhado devem 

ser limpos, 

livres de folhas 

sem sujidades 

que os 

bloqueiem, etc. 

(devem ser 

inspeccionados 

semanalmente) 

instalações 

3.  Parede exterior Inspecção a 

cada seis 

meses 

(inspecção 

visual) 

1. Não deve 

apresentar 

descamação, 

rachas, nem 

infiltração de 

água 

2. Não deve haver 

construção 

ilegal e deve 

apresentar-se 

limpa e sem 

danos 

3. Manter limpa, 

sem manchas 

nem ferrugem 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

4.  Parede interior da 

escola, plataforma 

(incluindo passagens, 

corredores, salões, 

escadas etc.) 

Inspecção a 

cada seis 

meses 

(inspecção 

visual). 

1. A parede interior 

da escola não 

deve apresentar 

abaulamento, 

rachas ou 

descamação no 

acabamento da 

plataforma 

2. A parede, o 

chão, as janelas 

e a estrutura do 

telhado estão 

completos, sem 

defeitos, nem 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 
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rachas  

3. Manter a parede 

limpa e clara 

5.  Portas e janelas Inspecção a 

cada seis 

meses 

(inspecção 

visual). 

1. As portas e 

janelas podem abrir 

e fechar 

normalmente e não 

apresentam danos 

2. A estrutura das 

janelas não 

apresenta danos, 

nem mau 

funcionamento ou 

partes soltas 

3. As portas e os 

vidros das janelas 

não apresentam 

partes soltas 

4. Manter as janelas 

limpas 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

6.  Componentes metálicos 

(cremalheiras de ar frio, 

escadas de ferro, 

corrimões de escadas, 

corrimões, etc.) 

Inspecção a 

cada seis 

meses 

(inspecção 

visual). 

1. Assegurar que os 

componentes 

metálicos não 

apresentam rachas, 

partes soltas nem 

ferrugem 

2. Os revestimentos 

anticorrosivos ou à 

prova de fogo dos 

componentes 

metálicos não se 

apresentam 

danificados 

3. Devem ser 

instalados, fixados 

e mantidos em boas 

condições de 

operação 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

b. Equipamento electromecânico 

Número Item da Inspecção Regras da 

Inspecção  

Situação da 

Inspecção 

Pessoal responsável 

1.  Sistema de ar Inspecção 

mensal 

1. O ar 

condicionado 

Pessoal da escola 

responsável pela 
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condicionado (inspecção 

visual) 

funciona 

normalmente 

2. O filtro deve ser 

limpo uma vez em 

cada duas semanas 

3. A torre de 

refrigeração 

funciona 

normalmente 

4. Não há fuga de 

água na torre de 

refrigeração nem 

nos tubos 

5. O filtro da 

unidade de 

tratamento de ar é 

mantido limpo e 

funciona 

normalmente 

6. A operação da 

bobina do 

ventilador é 

normal 

7. O fornecimento 

de material 

refrigerante é 

suficiente 

manutenção das 

instalações 

2.  Sistema de iluminação Inspecção 

mensal 

(inspecção 

visual). 

1. As lâmpadas 

funcionam 

normalmente 

2. A caixa de 

comutação está 

intacta e completa 

3. Não existem 

danos ou 

envelhecimento 

dos fios e canos 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

3.  Conjunto de geradores 

da electricidade 

Inspecção 

mensal  

1. A ligação 

eléctrica está 

conectada 

correctamente 

2. O grupo 

gerador funciona 

Engenheiro 

electrotécnico 

qualificado ou pessoal 

de manutenção de 

instalações escolares 

com qualificação para o 

efeito 
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normalmente 

3. O regulador de 

tensão funciona 

normalmente 

4. A lâmpada 

indicadora de 

fusível funciona 

normalmente 

5. O disjuntor 

funciona 

normalmente 

6. Não existem 

danos ou 

envelhecimento 

dos fios eléctricos 

4.  Sistema de pára-raios Inspecção 

anual 

1. Os eléctrodos de 

terra devem 

dissipar 

eficazmente o 

calor e a descarga 

de raios 

2. A conduta está 

ligada 

correctamente ao 

terminal 

3. O terminal de ar 

funciona 

normalmente e não 

apresenta danos ou 

envelhecimento 

Engenheiro 

electrotécnico 

qualificado ou pessoal 

de manutenção de 

instalações escolares 

com qualificação para o 

efeito 

5.  Gerador de emergência Inspecção 

mensal  

1. O sistema de 

baterias 

funciona 

normalmente e 

não apresenta 

sem corrosão. 

2. A lâmpada 

indicadora de 

fusível 

funciona 

normalmente 

3. O disjuntor 

funciona 

normalmente 

Engenheiro 

electrotécnico 

qualificado ou pessoal 

de manutenção de 

instalações escolares 

com qualificação para o 

efeito 
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4.  Não existem 

danos ou 

envelheciment

o dos fios 

eléctricos 

6.  Acessórios eléctricos Inspecção a 

cada seis 

meses  

1. Os acessórios 

eléctricos não 

estão 

danificados 

2. Os acessórios 

eléctricos 

funcionam 

normalmente 

3.  Não existem 

danos ou 

envelheciment

o dos fios e 

canos 

Engenheiro 

electrotécnico 

qualificado ou pessoal 

de manutenção de 

instalações escolares 

com qualificação para o 

efeito 

c. Equipamentos de instalações contra incêndios 

Número Item da 

Inspecção 

Regras da Inspecção  Situação da Inspecção Pessoal 

responsável 

1.  Consola de 

incêndio 

Inspecção mensal 1. Vários tipos de 

indicadores 

(incluindo fonte de 

alimentação e sinais) 

funcionam 

normalmente 

2. Todos os tipos de 

interruptores são abertos 

ou automáticos 

3. O interior da consola 

está limpo e sem pó 

4. A tensão de 

alimentação funciona 

normalmente 

5. A função de alarme 

funciona normalmente 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

2.  Sonda de fumo / 

térmica 

Inspecção a cada seis 

meses (Inspecção 

visual) 

1. O indicador vermelho 

do detector de fumos 

acende 

2. O indicador vermelho 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 
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do sensor de temperatura 

acende 

3. O indicador de alarme, 

na posição 

correspondente no 

alarme da área, acende 

3.  Portas de 

incêndio 

Inspecção a cada seis 

meses  

1. As portas de incêndio 

estão intactas e sem 

deformação 

2. As dobradiças das 

portas de incêndio estão 

em boas condições e 

moderadamente flexíveis  

3. As portas de incêndio 

podem ser abertas ou 

fechadas e devem estar 

em boas condições 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

4.  Sistema de 

extracção de 

fumos 

Inspecção a cada seis 

meses  

1. A superfície do 

exaustor não tem pó 

2. O indicador de 

potência do armário de 

controlo funciona 

normalmente 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

5.  Sistema de 

transmissão de 

emergência 

contra incêndio 

Inspecção mensal 1. Os sinais de 

alimentação principal e 

sinais de controlo do 

host funcionam 

normalmente 

2. Ajustar o botão de 

volume para o volume 

apropriado 

3. A conexão dos fios do 

alto-falante está fixada 

4. Todas as peças estão 

intactas e sem danos 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

6.  Equipamentos de 

extinção de 

incêndio 

(extintores de 

incêndio 

portáteis, 

mangueiras de 

incêndio, baldes 

Inspecção mensal 1. Os diferentes tipos de 

equipamentos de 

extinção de incêndio 

estão intactos e sem 

danos 

2. O extintor de incêndio 

portátil tem pressão 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 
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de incêndio, etc.) normal, sem danos nem 

fugas 

3. O extintor de incêndio 

em pó está dentro da 

validade  

4. Todos os tipos de 

equipamentos de 

extinção de incêndios 

devem ser colocados em 

locais adequados (deve 

manter-se uma distância 

que não exceda os 15 

metros entre qualquer 

ponto e o extintor de 

incêndio) 

7.  Sistema de  água 

para incêndio 

(incluindo: 

torneira de 

incêndio, 

mangueira de 

incêndio, 

irrigadores, etc.) 

Inspecção mensal 1. Não existem fugas nos 

tubos 

2. O eixo da bomba 

consegue girar de forma 

flexível 

3. Os irrigadores não têm 

óleo ou poeira na 

superfície 

4. A torneira e a 

garganta não apresentam 

danos nem fugas  

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

Observações: para além dos itens listados na tabela acima, as escolas devem 

estabelecer um plano de contingência de emergência (contra ao risco de incêndio) e 

realizar exercícios regulares e revisões. 

d. Sistema de abastecimento de água e drenagem 

Número Item a 

inspeccionar 

Regras da Inspecção  Situação da 

Inspecção 

Pessoal responsável 

1.  Canalização Inspecção anual 
(inspecção visual) 

1. Não há 

fuga de água 

nos tubos 

2. As bombas 

e válvulas 

funcionam 

normalmente 

3. O tanque 

de água 

Pessoal da escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 
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funciona 

normalmente 

2.  Sistema 

de 

abasteci

mento de 

água e 

drenage

m 

 

Inspecção anual 1. Verificar 

que não 

existe 

entupimento 

nas caixas de 

visita dos 

esgotos 

2. A tampa 

deve estar 

bem 

colocada e a 

saída das 

caixas de 

visita bem 

selada, sem 

vazamento 

de água ou 

gás 

Pessoal de escola 

responsável pela 

manutenção das 

instalações 

e. Sistema de transmissão de som / áudio 

Número Item a inspeccionar Regras da 

Inspecção  

Situação da 

Inspecção 

Pessoal 

responsável 

1.  Alto-falante Inspecção a cada 

seis meses  

1. Alto-falante 

funciona 

normalmente 

2. Não há dano ou 

envelheciment

o dos fios  

Pessoal da 

escola 

responsável 

pela 

manutenção 

das 

instalações 

2.  Microfone Inspecção a cada 

seis meses  

1. Microfone 

funciona 

normalmente 

2. Não há dano ou 

envelheciment

o dos fios do 

microfone 

Pessoal da 

escola 

responsável 

pela 

manutenção 

das 

instalações 

2.3. Inspecção e manutenção sazonais 

Em Macau, o período entre o mês de Maio e Outubro, todos os anos, 

corresponde à estação dos ciclones tropicais e, durante este período, os 

ciclones tropicais são acompanhados por rajadas e chuvas fortes. Quando um 

ciclone tropical se aproxima, o nível da água do mar sobe seis a dez metros 



GFE 2019/2020 / Cap. III Gestão Escolar 

VII.  Construção, equipamentos e segurança da escola 

 

 

mais do que o normal, causando, facilmente, inundações graves em algumas 

áreas baixas de Macau, o que pode resultar na perda de vidas e propriedades. 

Por isso, para além do trabalho de "inspecção e manutenção diária" acima 

mencionado, antes da chegada da estação dos ventos e das chuvas, 

especialmente antes de os ciclones tropicais chegarem a Macau, recomenda-

se que a escola preste mais atenção ao seguinte: 

a. Gestão de equipamentos e instalações (hardware): a primeira parte é 

sobre a gestão de edifícios e equipamentos dentro das escolas. 

Recomendamos que as escolas possam, de acordo com as suas próprias 

características (visto que os problemas enfrentados pelas escolas 

localizadas nas encostas de elevações, apartamentos ou áreas baixas são 

diferentes) e necessidades, reforçar ou reduzir os itens a seguir. 

- Localização da escola: escolas localizadas em áreas propensas a 

inundações devem planear, razoavelmente, a localização de instalações e 

equipamentos e tentar colocar equipamentos electrónicos, produtos 

electrónicos, equipamentos valiosos e itens que não sejam resistentes à 

água (como instrumentos valiosos, livros e material didáctico, etc.) em 

locais mais altos. Especialmente, em locais que podem sofrer de 

inundações e sejam mais perigosos, os materiais devem ser colocados 

num local onde a água não chegue, instalando um portão à prova de 

água ou preparando um saco de areia, de acordo com a situação real da 

escola; 

- Rota de evacuação: para garantir a evacuação de emergência e manter 

os caminhos livres, caso existam obstáculos, devem ser removidos o 

mais rápido possível; 

- Portas e janelas: devem inspeccionar o estado de abertura e fecho das 

portas e janelas da escola e aquelas não essenciais devem ser fechadas. 

Quando for necessário, devem pregar placas. Se estiverem danificadas 

ou não puderem ser fechadas, devem ser reparadas imediatamente. 

Grandes pedaços de vidro do chão ao tecto devem ser previamente 

cobertos com fita adesiva para evitar quebra durante ventos fortes. Se a 

saída da escola for feita por um portão eléctrico, devem manter o pessoal 

para abrir ou instalar um dispositivo automático que pode abrir a porta 

quando está sem energia, para evitar que a falta da energia afecte a 

evacuação das pessoas. 

- Vasos de plantas, árvores: os vasos de flores pendurados e vasos de 

plantas que se encontrem numa posição elevada, devem ser removidos 

para o interior. As árvores devem ser aparadas previamente e fixadas 

com suportes reforçados; 

- Objectos pendurados nas paredes exteriores: placas, fios, prateleiras de 

ar condicionado e artigos diversos pendurados nas paredes exteriores da 

escola, devem ser pregados ou removidos; 

- Instalações de retenção: as escolas localizadas perto de encostas devem 

prestar atenção ao deslizamento de terras e reparar previamente ou 
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reforçar as paredes e encostas de retenção e evacuar, o mais rápido 

possível, as pessoas em caso de perigo; 

- Iluminação de emergência: verificar os equipamentos de iluminação de 

emergência e reparar, o mais rápido possível, todos aqueles que não 

estiverem a funcionar; 

- Sistema de radiodifusão: verificar todo o sistema de transmissão e 

outros equipamentos relacionados, para facilitar a notificação rápida de 

todo o pessoal na escola em caso de desastre e para evacuar todas as 

pessoas para um local seguro; 

- Gerador de emergência: verificar se o gerador de emergências se 

encontra a funcionar normalmente e se o combustível é suficiente; 

- Drenagem: verificar se a vala e as instalações de drenagem estão 

bloqueadas e retirar os bloqueios da vala para evitar o entupimento e 

causar refluxo da água da chuva; se houver equipamento de 

bombeamento ou drenagem, verificar se está em funcionamento normal. 

Se não, devem enviar pessoal para reparar e prestar atenção à segurança 

do fornecimento de energia; 

- Porão (subsolo): antes da chegada dos tufões ou de chuvas fortes, os 

sacos de areia ou as comportas impermeáveis devem ser preparados na 

entrada do porão (subsolo) para evitar inundações. Ao mesmo tempo, 

devem confirmar os locais disponíveis para fuga, com antecedência e 

evacuar todo o pessoal e os estudantes para um local seguro, antes de 

inundar ou despejar água; 

- Equipamentos no campo de jogos ao ar livre: os equipamentos que 

forem facilmente danificados pelo tufão devem ser reforçados ou 

temporariamente colocados em local seguro; 

- Instalações no telhado ou na parte alta: torres de água de ferro ou de 

fibra de vidro, devem ser preenchidas com água para aumentar o seu 

peso, de modo a evitar que tombem devido a ventos fortes. Se houver 

outras instalações no telhado (antenas, alto-falantes, etc.), devem ser 

fixas e à prova de tufão ou desmontadas; 

- Obras: em caso de obras na escola, o empreiteiro deve tomar medidas 

de protecção contra o tufão (por exemplo: andaimes, lonas, fixação de 

cercas, etc.), confirmar o armazenamento e descarte adequados dos 

resíduos das obras e se a vala de drenagem, na área de trabalho, está 

desbloqueada. Deve encarregar os funcionários de verificar a finalização 

destes trabalhos; 

- Confirme se os equipamentos ou itens de resposta a emergências estão 

completos e preencha ou substitua os itens imediatamente se algum 

apresentar defeito ou dano. Se existir algum lugar que possa ser atingido 

por desastre, antes que o tufão ocorra, é necessário tomar medidas 

temporárias de contingência (sacos de areia, janelas fechadas ou áreas 
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designadas para proibir a entrada, remoção de objectos pendurados, 

etc.), para reduzir o impacto da tempestade. 

b. Recolha e processamento de informação (software): a segunda parte é 

sobre a recolha e processamento de informação. As escolas devem 

recolher as informações da localização geográfica, dados básicos, visão 

ambiental, configuração plana de cada andar do edifício, configuração do 

equipamento de emergência e análises da ocorrência e características de 

desastres, e avaliar os riscos dos instrumentos, equipamentos, instalações 

desportivas e edifícios relevantes, melhorar os itens perigosos, reduzir os 

riscos que possam advir de desastres e arquivar todos os registos para 

referência futura. Além das observações mencionadas, a recolha de 

informações deve também prestar atenção aos seguintes assuntos: 

- Colecção de notícias sobre tufões e tempestades: prestar atenção às 

informações sobre o tufão, nos sites da Televisão, da Rádio e da 

Meteorologia e se o governo anunciar a suspensão das aulas, manter 

uma comunicação estreita com a Direcção dos Serviços de Educação e 

Juventude; 

- As escolas devem estabelecer planos de evacuação de emergências (de 

acordo com a ventos fortes, inundações, tempestades, etc.), que devem 

incluir o estabelecimento de medidas preventivas, o desenvolvimento de 

planos de evacuação de emergência, o estabelecimento de equipas de 

gestão de crises, etc., para que o pessoal da escola conheça as suas 

tarefas e responsabilidades e execute, de forma correcta, o plano 

relevante. Quando ocorrer algum incidente, deve evitar-se a falta do 

controlo, o pânico ou o caos. Devem realizar-se, também, ensaios 

esporádicos; 

- Em caso de emergência, ligue para 999 (linha de emergência), 

28572222 (posto de bombeiros) ou 28573333 (posto de polícia de 

segurança pública) para pedir assistência. 

 

Parte 6 - Disposição 

Consoante os diferentes níveis de ensino, as instalações escolares devem estar 

equipadas com salas de aulas normais, salas de música (ensino primário), salas de artes 

(ensino primário), bibliotecas (salas de leitura), laboratórios (ensino secundário), salas 

de informática (salas de computadores), gabinete do director, salas de professores (salas 

de estar), salas do guarda ou portaria, oficina de saúdes, instalações sanitárias, 

arrecadações e restantes espaços da construção a serem instalados conforme as 

necessidades. 
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1. Requisitos dos espaços para o ensino secundário 

Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) 
Características / Observações 

1- Salas de 

aula 

normais 

50 ⚫ O cálculo da área das salas de aula deve basear-se 

no mínimo de 1,1 ~1,43 m² por aluno. Num edifício 

escolar novo, cada aluno ocupa 2 m². 

• A proporção do comprimento e largura das salas de 

aula deve ser de 3:2~4:3. 

• A largura livre das portas não deve ser inferior a 0,9 

m, e a altura livre superior a 2 m. 

• As portas devem incorporar vidros transparentes, 

em particular vidros temperados ou aramados de 

chumbo. 

• Deve haver iluminação e ventilação naturais. 

• A proporção da área de vidro das janelas para a do 

pavimento deve ser geralmente de 1/6~1/4. 

• As cores no interior das salas devem ser leves e 

claras. 

• A iluminação com 500 Lux (para a superfície de 

carteiras). 

• Não se assentam soleiras. 

• As fechaduras não se devem trancar no interior das 

salas de aula. 

• Devem ser instalados altifalantes, cortinas, tomadas 

eléctricas (para televisão, gravador de vídeo, 

projector, etc.). 

• A distância mínima entre as filas das cadeiras não 

deve ser inferior a 86 cm, enquanto as passagens 

longitudinais não deverão ser inferiores a 55 cm. A 

distância livre entre o extremo das carteiras e a 

parede ou a coluna saliente da parede interior ou os 

equipamentos/tubagens não deve ser inferior a 12 

cm. 

• A distância horizontal entre a borda anterior das 

carteiras da primeira fila e o quadro não deve ser 

inferior a 2 m, enquanto a distância horizontal entre 

a borda posterior das carteiras da última fila e o 

quadro não deve ser superior a 8,5 m. 

• O ângulo de visão horizontal do aluno, que se senta 

à margem da primeira fila, não dever ser inferior a 

30° para a borda do quadro. 

• Deve haver uma coxia mínima de 60 cm na parte 

posterior das salas de aula. 

• A altura mínima do quadro deve ser de 1 m e a sua 

largura mínima de 4 m. 

• A distância vertical entre a borda inferior do quadro 

e a superfície do estrado deve ser de 100 cm ~ 110 

cm. 

• A distância horizontal mínima entre cada extremo 
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Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) 
Características / Observações 

do estrado e as bordas do quadro não deve ser 

inferior a 20 cm. A largura mínima do estrado não 

deve ser inferior a 65 cm e a sua altura mínima de 

20 cm. 

• O quadro deve estar equipado com barra horizontal 

com ganchos e madeira macia para suspensão de 

mapas, ou ser quadro verde magnético. 

2 - 

Laboratórios 

 ⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ O ensino secundário deve possuir, em geral, 

laboratórios de química, física e biologia. Também 

podem existir laboratórios específicos ou combiná-

los conforme as necessidades de ensino e as 

condições das escolas. 

⚫ Distância livre mínima entre duas mesas de 

trabalho: não deve ser inferior a 60 cm para as 

mesas onde duas pessoas efectuam experiências 

num lado; não ser inferior a 130 cm para as mesas 

onde quatro pessoas efectuam experiências em dois 

lados; não ser inferior a 150 cm para as mesas onde 

mais de quatro pessoas efectuam experiências em 

dois lados. 

⚫ Distância livre mínima da passagem longitudinal 

central: não deve ser inferior a 60 cm para as mesas 

onde duas pessoas efectuam experiências num lado; 

não deve ser inferior a 90 cm para as mesas onde 

quatro pessoas efectuam experiências em dois 

lados. 

⚫ A distância horizontal entre a borda anterior das 

mesas da primeira fila e o quadro não deve ser 

inferior a 2,5 m, enquanto a distância horizontal 

entre a borda posterior das mesas da última fila e do 

quadro não deve ser superior a 11 m. 

⚫ O comprimento e largura mínimos da mesa para a 

demonstração do professor devem ser, 

respectivamente, de 2,4 m e de 0,6 m. 

⚫ O laboratório e as salas dependentes devem estar 

equipados, conforme as funções, com sistemas de 

abastecimento e drenagem de água, de ventilação e 

vários tipos de tomadas eléctricas. 

⚫ Deve existir no laboratório quadro preto/branco, 

estrado, varas de cortinas e ganchos para tela de 

projecção. 

⚫ Os pavimentos e as paredes devem ser revestidos de 

materiais laváveis e anticorrosivos a ácidos; o 

revestimento anticorrosivo a ácido nas paredes deve 

ter 2 m de altura. 

⚫ As portas devem abrir para o exterior. 

3- Laboratório  ⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 
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Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) 
Características / Observações 

de Química 

3.1 

Laborató

rio 

3.2 Sala de 

preparaçã

o e 

Arrecada

ção 

 

70 

30 

⚫ O laboratório químico deve ser separado das outras 

salas de aula normais. 

⚫ O cálculo da área do laboratório deve basear-se no 

mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ O laboratório deve ter salas de apoio para 

instrumentos e de preparação e a arrecadação para 

produtos farmacêuticos. 

⚫ Deve localizar-se no rés-do-chão e as suas janelas 

não devem dar para oeste ou sudoeste. 

⚫ A arrecadação de produtos farmacêuticos deve 

evitar a incidência directa da luz solar. 

⚫ Deve existir porta de ligação à sala de preparação. 

⚫ O laboratório pode instalar tubos para gás 

combustível, mas deve cumprir as normas dos 

actuais regulamentos de segurança do Território. 

⚫ Deve existir caixa de ventilação, em que se instala o 

equipamento de abastecimento e drenagem de água, 

à excepção das tomadas eléctricas, dos interruptores 

para iluminação e para gases combustíveis. 

⚫ Deve instalar-se um bico de lavagem para primeiros 

socorros nos acidentes urgentes. 

⚫ O exaustor deve ser instalado junto ao chão da 

parede exterior, com distância mínima de 30 cm 

entre o centro do exaustor e o chão. 

⚫ O exaustor deve ter guarda-ventos na parte do 

exterior do laboratório e grade de protecção na parte 

do interior. 

⚫ O sistema de climatização e a conduta de ventilação 

devem estar separados dos sistemas da escola. 

⚫ O mobiliário do laboratório deve ser bem escolhido, 

resistente a ácidos e alcalis e de fácil lavagem. 

⚫ Deve existir um dreno no chão para escoamento da 

água. 

⚫ As mesas de trabalho devem possuir tomadas 

eléctricas, interruptores de gases combustíveis e pia 

de despejos. 

⚫ As paredes do laboratório devem ter pelo menos 

uma hora de resistência efectiva ao fogo e ser 

separadas completamente do restante edifício 

escolar. As portas devem ter pelo menos meia hora 

de resistência efectiva ao fogo e com dispositivo 

automático para as fechar. 

⚫ As outras condições são iguais às das salas de aula 

normais. 

4- Laboratório 

de Física 

4.1 

Laborató

rio 

 

 

70 

30 

⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ O cálculo da área do laboratório deve basear-se no 

mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ Deve ter salas de apoio, tais como, sala de 

instrumentos e sala de preparação. 
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Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) 
Características / Observações 

4.2 Sala de 

preparaçã

o e 

Arrecada

ção 

⚫ Os laboratórios onde se efectuem experiências 

ópticas devem ser munidos de quebra-luz e terem 

uma câmara escura. 

⚫ Deve instalar-se iluminação parcial nas mesas de 

trabalho em que se efectuem experiências ópticas. 

⚫ As mesas de trabalho devem possuir tomadas 

eléctricas. 

⚫ As outras condições são iguais às das salas de aula 

normais. 

5- Laboratório 

de Biologia 

5.1 

Laborató

rio 

5.2 Sala de 

preparaçã

o e 

Arrecada

ção 

 

 

70 

30 

⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ O cálculo da área do laboratório deve basear-se no 

mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ Deve ter salas de apoio, tais como, sala de 

instrumentos, sala de espécimes, sala de modelos e 

sala de preparação. 

⚫ O espaço ou armário onde se conservam os 

espécimes deve estar afastado da incidência directa 

da luz solar, deve haver medidas de protecção da 

humidade, refrigerantes, de isolamento térmico e de 

desratização. 

⚫ Devem instalar-se nas mesas de trabalho tomadas 

eléctricas e pia de despejos. 

⚫ Deve instalar-se iluminação parcial nas mesas de 

trabalho equipadas com microscópios. 

⚫ Deve existir um dreno no chão para escoamento da 

água. 

⚫ As outras condições são iguais às das salas de aula 

normais. 

6- Salas de 

Informática 

(salas de 

computador

es) 

80 ⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ As salas devem ser instaladas como unidades 

pedagógicas independentes. 

⚫ As mesas para computador devem estar dispostas 

paralelamente à parede anterior ou ao longo das 

quatro paredes. 

⚫ A distância livre da passagem entre duas filas das 

mesas e a das passagens longitudinais não deve ser 

inferior a 70 cm. 

⚫ Devem instalar-se tomadas eléctricas nas mesas 

para computador. No caso de as mesas estarem 

paralelas à parede anterior, colocam-se calhas 

ocultas no chão para cabos eléctricos. 

⚫ Quadro independente de electricidade. 

⚫ O pavimento interior deve ser revestido de materiais 

que removam a electricidade estática. 

⚫ A sala deve dispor de medidas de protecção quando, 

na vizinhança, há fortes perturbações, no campo 

electromagnético. 

⚫ Deve instalar-se iluminação adequada para evitar a 
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Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) 
Características / Observações 

reflexão da luz nos ecrãs. 

⚫ Devem colocar-se quadro branco, cortinas e tela de 

projecção. 

7- Laboratório 

de Línguas 

80 ⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ O cálculo da área do laboratório de línguas deve 

basear-se no mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ O laboratório de línguas deve ter pequenas 

divisórias com isolamento acústico, com largura de 

76~90 cm, profundidade de 90 cm e altura de 137 

cm. As divisórias devem dar para o professor, para 

que os alunos o possam ver, directamente, de frente, 

através do material transparente, na parte superior. 

As paredes posteriores e tectos devem ter absorção 

acústica. 

⚫ As divisórias devem ser equipadas com 

auscultadores, microfones, gravadores, painel de 

controlo do som e volume, bem como com a tomada 

para auscultadores. 

8- Salas de 

Música 

8.1 Sala de 

aula 

8.2 

Arrecada

ção 

 

60 

10 

⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ A área e as condições gerais das salas de música são 

iguais às das salas de aula normais. Devem ter-se 

em atenção o isolamento e a absorção acústica para 

que a disposição da sala não produza ecos 

inadequados, evitando assim perturbar as outras 

salas de aula e a sala de professores. 

⚫ Devem ser construídos 2~3 degraus na sala, 

servindo como anfiteatro. 

⚫ Deve ter quadro com pauta de música e espaço 

destinado ao professor para demonstração e ensino 

de instrumentos de música. 

⚫ Deve ter uma arrecadação maior para 

armazenamento dos instrumentos musicais, 

devendo esta ter acesso à sala de aula. 

9- Sala de 

Artes 

9.1 Sala de 

aula 

9.2 

Arrecada

ção 

 

70 

6 

⚫ Num edifício escolar novo, a área é de 122,5 m². 

⚫ O cálculo da área da sala de artes deve basear-se no 

mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ Em geral, pode considerar-se a combinação da sala 

de artes com as salas de aula normais. No caso de 

serem isoladas, a área será, aproximadamente, de 

70~90 m². 

⚫ Deve ter iluminação uniforme proveniente de um 

lado (norte) ou iluminação do tecto, oferecendo 

também fontes de luz artificial com ângulo 

ajustável. 

⚫ O mobiliário deve estar disposto de forma flexível, 

permitindo que os professores coloquem os 

materiais destinados a dois ou mais temas, para que 

os alunos possam escolher livremente a posição e 
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ângulo convenientes. 

⚫ Deve haver acesso entre a arrecadação de materiais 

didácticos e a sala de artes. 

⚫ Deve ser instalada pia de despejos. 

10- 

Bibliotecas 

(Salas de 

Leitura) 

150 ⚫ Convém separar as salas de leitura para professores 

e para alunos, armazéns e secretaria administrativa 

(acumula o serviço de empréstimo). 

⚫ As salas de leitura devem ser localizadas em lugares 

mais silenciosos e ter comunicação fácil com as 

salas de aula. 

⚫ Deve ter iluminação e ventilação naturais. 

⚫ As portas devem abrir para o exterior. 

⚫ As salas de leitura para professores e para alunos 

devem ser separadas. 

⚫ O número de lugares na sala de leitura para 

professores deve ser 1/3 do número total de 

professores da escola. 

⚫ O número de lugares na sala de leitura para alunos 

deve ser 1/12 do número total de alunos da escola. 

⚫ Livros: não menos de 6.500; periódicos: não menos 

de 20 espécimes; elementos multimédia: não menos 

de 100 conjuntos; livros de referência: não menos 

de 200 (sugere-se que o volume de livros seja de 

15~20 livros por aluno; por cada m² convém ter 

500~700 livros). 

⚫ Ao planear o armazenamento devem ser tomadas 

medidas quanto à ventilação, protecção contra 

incêndios, humidade, insectos, ratos e luz solar. 

⚫ Deve reservar-se um lugar para instalar os 

equipamentos audiovisuais e informáticos para 

aprendizagem multimédia. 

11- Salas de 

História e 

Geografia 

-- ⚫ Deve considerar-se a combinação das salas de 

História e de Geografia numa sala única de História 

e Geografia. 

⚫ Convém ter salas de apoio para exibição e 

arrecadação, bem como reservar lugares para 

colocar instrumentos, mapas, objectos de exposição 

e amostras de rochas. 

⚫ Devem colocar-se tomadas eléctricas na mesa do 

professor, montando também cortinas e ganchos 

para tela de projecção na sala. 

⚫ Equipar-se com planetário simples e nas carteiras 

instalar-se iluminação parcial. 

12- Salas de 

Dança 

-- ⚫ Devem ter salas de apoio para arrecadar os 

equipamentos, vestiário, casas de banho e 

sanitários. 

⚫ Cada sala de dança não deverá ser ocupada por mais 

de 20 utentes. 
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⚫ Devem ter isolamento acústico. 

⚫ Na parede vertical oposta à janela onde entra a 

iluminação, deve ser montado um espelho com a 

altura de 2,1 m (incluindo o pedestal de aço). Nas 

outras três paredes devem ser montadas barras de 

altura ajustável e não inferior a 90 cm, a sua 

distância da parede não inferior a 40 cm. 

⚫ Deve haver boa ventilação e iluminação, as janelas 

são colocadas numa altura superior a 1,8 m na 

parede. 

⚫ Devem ser instaladas no interior lâmpadas de tecto, 

tomadas eléctricas e cortinas. 

2. Requisitos dos espaços para o ensino primário 

Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) Características/Observações 

1- Salas de 

aula 

normais 

50 ⚫ O cálculo da área das salas de aula deve basear-se no 

mínimo de 1,43 m² por aluno. Num edifício escolar 

novo, cada aluno ocupa 2,10 m². 

⚫ A proporção do comprimento e largura das salas de 

aula deve ser de 3:2~4:3. 

⚫ A largura e altura livres das portas não devem ser 

inferior a 0,9 m e 2 m, respectivamente. 

⚫ As portas devem incorporar vidros transparentes, em 

particular vidros temperados ou aramados de 

chumbo. 

⚫ Deve haver iluminação e ventilação naturais. 

⚫ A proporção da área de vidro das janelas para a do 

pavimento será, normalmente, de 1/6~1/4. 

⚫ As cores no interior das salas devem ser leves e 

claras. 

⚫ A iluminação é de 500 Lux (na superfície das 

carteiras). 

⚫ Não se assentam soleiras. 

⚫ As fechaduras não se devem trancar no interior das 

salas de aula. 

⚫ Devem ser instalados altifalantes, cortinas, tomadas 

eléctricas (para televisão, gravador vídeo, projector, 

etc.). 

⚫ A distância mínima entre as filas de cadeiras não 

deve ser inferior a 80 cm, enquanto as passagens 

longitudinais não devem ser inferiores a 55 cm. A 

distância livre entre o extremo das carteiras e a 

parede ou a coluna saliente da parede interior ou os 

equipamentos/tubagens não deve ser inferior a 12 

cm. 

⚫ A distância horizontal entre a borda anterior das 

carteiras da primeira fila e o quadro não deve ser 
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inferior a 2 m, enquanto a distância horizontal entre a 

borda posterior das carteiras da última fila e o quadro 

não deve ser superior a 8 m. 

⚫ O ângulo visual horizontal do aluno que se senta à 

margem da primeira fila não deve ser inferior a 30° 

para a borda do quadro. 

⚫ Deve existir uma coxia mínima de 60 cm na parte 

posterior das salas de aula. 

⚫ A altura mínima do quadro deve ser de 1 m e a sua 

largura mínima de 3,6 m. 

⚫ A distância vertical entre a borda inferior do quadro e 

a superfície do estrado deve ser de 80~90 cm. 

⚫ A distância horizontal mínima entre cada extremo do 

estrado e as bordas do quadro não deve ser inferior a 

20 cm. A largura mínima do estrado não deve ser 

inferior a 65 cm e a sua altura mínima de 20 cm. 

⚫ O quadro deve estar equipado com uma barra 

horizontal com ganchos e madeira macia para 

suspensão de mapas ou ser quadro verde magnético. 

⚫ Deve colocar-se em cada sala de aula das classes 

mais baixas do ensino primário um lavatório ou uma 

pia, para utilização dos alunos depois dos trabalhos 

manuais. 

2- Salas de 

Ciências 

Naturais 

2.1 Sala de 

aula 

2.2 

Arrecada

ção 

 

 

80 

10 

⚫ Ambiente apropriado (iluminação natural sem 

incidência directa da luz solar, iluminação junto do 

quadro e das mesas de trabalho e boa ventilação). 

⚫ Colocar pia de despejos, abastecimento e drenagem 

de água. Sistema de esgotos independente das outras 

canalizações (para poder escoar líquidos ácidos). 

⚫ Tomadas para corrente contínua e alterna. 

⚫ Os pavimentos devem ser revestidos de materiais 

laváveis e anticorrosivos a ácidos. 

⚫ As paredes devem ser revestidas de materiais 

anticorrosivos a ácidos com 2 m de altura. 

⚫ Ganchos no tecto para suspensão de equipamentos 

acessórios. 

⚫ As portas devem abrir para o exterior. 

⚫ Reforçar a ventilação e extracção de ar. 

⚫ O sistema de climatização deve ser independente dos 

outros sistemas da escola para evitar a propagação de 

maus cheiros e gases nocivos. 

⚫ O nível da iluminação artificial deve ser de 700 Lux. 

3- Salas de 

Informática 

(salas de 

computador

es) 

80 ⚫ As salas devem ser instaladas como unidades 

pedagógicas independentes. 

⚫ As mesas para computador devem estar dispostas 

paralelamente à parede anterior ou ao longo das 

quatro paredes. 

⚫ A distância livre da passagem entre duas filas das 
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mesas e a das passagens longitudinais não deve ser 

inferior a 70 cm. 

⚫ Devem instalar-se tomadas eléctricas nas mesas para 

computador. No caso das mesas estarem paralelas à 

parede anterior, colocam-se calhas ocultas no chão 

para cabos eléctricos. 

⚫ Quadro independente de electricidade. 

⚫ O pavimento interior deve ser revestido de materiais 

que removam a electricidade estática. 

⚫ A sala deve ter de medidas de protecção quando, na 

vizinhança, há fortes perturbações, no campo 

electromagnético. 

⚫ Deve instalar-se iluminação adequada para evitar a 

reflexão da luz nos ecrãs. 

⚫ Devem colocar-se quadro branco, cortinas e tela de 

projecção. 

4- Laboratório 

de Línguas 

80 ⚫ O cálculo da área do laboratório de línguas deve 

basear-se no mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ O laboratório de línguas deve ter pequenas divisórias 

com isolamento acústico, com largura de 76~90 cm, 

profundidade de 90 cm e altura de 137 cm. As 

divisórias devem dar para o professor, para que os 

alunos o possam ver, directamente, de frente, através 

do material transparente, na parte superior. As 

paredes posteriores e tectos devem ter absorção 

acústica. 

⚫ As divisórias devem ser equipadas com 

auscultadores, microfones, gravadores, painel de 

controlo do som e volume, bem como com a tomada 

para auscultador. 

5- Salas de 

Música 

5.1 Sala de 

aula 

5.2 

Arrecada

ção 

 

60 

10 

⚫ A área e as condições gerais das salas de música são 

iguais às das aulas normais. Devem ter-se em 

atenção o isolamento e a absorção acústica para que a 

disposição da sala não produza ecos inadequados, 

evitando assim perturbar as outras salas de aula e a 

sala de professores. 

⚫ Devem ser construídos 2~3 degraus na sala, servindo 

como anfiteatro. 

⚫ Deve ter quadro com pauta de música e espaço 

destinado ao professor para demonstração e ensino 

de instrumentos de música. 

⚫ Deve ter uma arrecadação maior para 

armazenamento dos instrumentos musicais, devendo 

esta ter acesso à sala de aula. 

6- Salas de 

Artes 

6.1 Sala de 

aula 

 

70 

6 

⚫ O cálculo da área da sala de artes deve basear-se no 

mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ Em geral, pode considerar-se a combinação da sala 

de artes com as salas de aula normais. No caso de 
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6.2 

Arrecada

ção 

serem isoladas, a área será de 70~90 m², 

aproximadamente. 

⚫ Deve ter iluminação uniforme proveniente de um 

lado (norte) ou iluminação do tecto, oferecendo 

também fontes de luz artificial com ângulo ajustável. 

⚫ O mobiliário deve estar disposto de forma flexível, 

permitindo aos professores colocarem os materiais 

destinados a dois ou mais temas, para que os alunos 

possam escolher livremente a posição e ângulo 

convenientes. 

⚫ Deve haver acesso entre a arrecadação de materiais 

didácticos e a sala de artes. 

⚫ Deve ser instalada pia de despejos. 

7- Bibliotecas 

(Sala de 

Leitura) 

120 ⚫ Convém separar as salas de leitura para professores e 

para alunos, armazéns e secretaria administrativa 

(acumula o serviço de empréstimo). 

⚫ As salas de leitura devem ser localizadas em lugares 

mais silenciosos e ter comunicação fácil com as salas 

de aula. 

⚫ Devem ter iluminação e ventilação naturais. 

⚫ As portas devem abrir para o exterior. 

⚫ As salas de leitura para professores e para alunos 

devem ser separadas. 

⚫ O número de lugares na sala de leitura para 

professores deve ser 1/3 do número total de 

professores da escola. 

⚫ O número de lugares na sala de leitura para alunos 

deve ser 1/20 do número total de alunos da escola. 

⚫ Livros: não menos de 4.000; periódicos: não menos 

de 10 espécimes; elementos multimédia: não menos 

de 100 conjuntos; livros de referência: não menos de 

100 (ou, sugere-se que o volume de livros seja de 

10~15 livros por aluno; por cada m² convém ter 

500~700 livros). 

⚫ Ao planear o armazenamento devem ser tomadas 

medidas quanto à ventilação, protecção contra 

incêndios, humidade, insectos, ratos e luz solar. 

⚫ Deve reservar-se um lugar para instalar os 

equipamentos audiovisuais e informáticos para 

aprendizagem multimédia. 

8- Salas de 

História e 

Geografia 

-- ⚫ Deve considerar-se a combinação das salas de 

História e de Geografia numa sala única de História e 

Geografia. 

⚫ Convém ter salas de apoio para exibição e 

arrecadação, bem como reservar lugares para colocar 

instrumentos, mapas, objectos de exposição e 

amostras de rochas. 

⚫ Devem colocar-se tomadas eléctricas na mesa do 
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professor, montando também cortinas e ganchos para 

tela de projecção na sala. 

⚫ Equipar-se com planetário simples e nas carteiras 

instalar-se iluminação parcial. 

9- Salas de 

Dança 

-- ⚫ Devem ter salas de apoio para arrecadar os 

equipamentos, vestiário, casas de banho e sanitários. 

⚫ Cada sala de dança não deverá ser ocupada por mais 

de 20 utentes. 

⚫ Devem ter isolamento acústico. 

⚫ Na parede vertical oposta à janela onde entra a 

iluminação, deve ser montado um espelho com a 

altura de 2,1 m (incluindo o pedestal de aço). Nas 

outras três paredes devem ser montadas barras de 

altura ajustável e não inferior a 90 cm, a sua 

distância da parede não inferior a 40 cm. 

⚫ Deve haver boa ventilação e iluminação, as janelas 

são colocadas numa altura superior a 1,8 m na 

parede. 

⚫ Devem ser instaladas, no interior, lâmpadas de tecto, 

tomadas eléctricas e cortinas. 

3. Requisitos dos espaços para o ensino infantil 

Espaço 
Á rea útil 

mínima (m²) 
Características/Observações 

1- Salas de 

aula 

normais 

50 ⚫ O cálculo da área das salas de aula deve basear-se no 

mínimo de 1,43 m² por aluno. Num edifício escolar 

novo, cada aluno ocupa 2,10 m². 

⚫ A proporção do comprimento e largura das salas de 

aula deve ser de 3:2~4:3. 

⚫ A largura e altura livres das portas não devem ser 

inferior a 0,9 m e 2 m, respectivamente. 

⚫ As portas devem incorporar vidros transparentes, em 

particular vidros temperados ou aramados de 

chumbo. 

⚫ Deve haver iluminação e ventilação naturais. 

⚫ A proporção da área de vidro das janelas para a do 

pavimento será, normalmente, de 1/6~1/4. 

⚫ As cores no interior das salas devem ser leves e 

claras. 

⚫ A iluminação é de 500 Lux (na superfície das 

carteiras). 

⚫ Não se assentam soleiras. 

⚫ As fechaduras não se devem trancar no interior das 

salas de aula. 

⚫ Devem ser instalados altifalantes, cortinas, tomadas 

eléctricas (para televisão, gravador vídeo, projector, 

etc.). 

⚫ A distância mínima entre as filas de cadeiras não 
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deve ser inferior a 80 cm, enquanto as passagens 

longitudinais não devem ser inferiores a 55 cm. A 

distância livre entre o extremo das carteiras e a 

parede ou a coluna saliente da parede interior ou os 

equipamentos/tubagens não deve ser inferior a 12 

cm. 

⚫ A distância horizontal entre a borda anterior das 

carteiras da primeira fila e o quadro não deve ser 

inferior a 2 m, enquanto a distância horizontal entre 

a borda posterior das carteiras da última fila e o 

quadro não deve ser superior a 8 m. 

⚫ O ângulo visual horizontal do aluno que se senta à 

margem da primeira fila não deve ser inferior a 30° 

para a borda do quadro. 

⚫ Deve existir uma coxia mínima de 60 cm na parte 

posterior das salas de aula. 

⚫ A altura mínima do quadro deve ser de 1 m e a sua 

largura mínima de 3,6 m. 

⚫ A distância vertical entre a borda inferior do quadro 

e a superfície do estrado deve ser de 80~90 cm. 

⚫ A distância horizontal mínima entre cada extremo do 

estrado e as bordas do quadro não deve ser inferior a 

20 cm. A largura mínima do estrado não deve ser 

inferior a 65 cm e a sua altura mínima de 20 cm. 

⚫ O quadro deve estar equipado com uma barra 

horizontal com ganchos e madeira macia para 

suspensão de mapas ou ser quadro verde magnético. 

⚫ Deve colocar-se um lavatório ou uma pia, para 

utilização dos alunos depois dos trabalhos manuais. 

2- Laboratório 

de Línguas 

80 ⚫ O cálculo da área do laboratório de línguas deve 

basear-se no mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ O laboratório de línguas deve ter pequenas divisórias 

com isolamento acústico, com largura de 76~90 cm, 

profundidade de 90 cm e altura de 137 cm. As 

divisórias devem dar para o professor, para que os 

alunos o possam ver directamente, de frente, através 

do material transparente, na parte superior. As 

paredes posteriores e tectos devem ter absorção 

acústica. 

⚫ As divisórias devem ser equipadas com 

auscultadores, microfones, gravadores, painel de 

controlo do som e volume, bem como com a tomada 

para auscultadores. 
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3- Salas de 

Música 

3.1 Sala de 

aula 

3.2 

Arrecada

ção 

 

60 

10 

⚫ A área e as condições gerais das salas de música são 

iguais às das aulas normais. Devem ter-se em 

atenção o isolamento e a absorção acústica para que 

a disposição da sala não produza ecos inadequados, 

evitando assim perturbar as outras salas de aula e a 

sala de professores. 

⚫ Devem ser construídos 2~3 degraus na sala, servindo 

como anfiteatro. 

⚫ Deve ter quadro com pauta de música e espaço 

destinado ao professor para demonstração e ensino 

de instrumentos de música. 

⚫ Deve ter uma arrecadação maior para armazenar os 

instrumentos musicais, devendo esta ter acesso à sala 

de aula. 

4- Salas de 

Artes 

4.1 Sala de 

aula 

4.2 

Arrecada

ção 

 

70 

6 

⚫ O cálculo da área da sala de artes deve basear-se no 

mínimo de 1,8 m² por aluno. 

⚫ Em geral, pode considerar-se a combinação da sala 

de artes com as salas de aula normais. Se forem 

isoladas, a área é, aproximadamente, de 70~90 m². 

⚫ Deve ter iluminação uniforme proveniente de um 

lado (norte) ou iluminação do tecto, oferecendo 

também fontes de luz artificial com ângulo ajustável. 

⚫ O mobiliário deve estar disposto de forma flexível, 

permitindo aos professores colocarem os materiais 

destinados a dois ou mais temas, para que os alunos 

possam escolher livremente a posição e ângulo 

convenientes. 

⚫ Deve haver acesso entre a arrecadação de materiais 

didácticos e a sala de artes. 

⚫ Deve ser instalada pia de despejos. 

5- Bibliotecas 

(Sala de 

Leitura) 

120 ⚫ Convém separar as salas de leitura para professores e 

para alunos, armazéns e secretaria administrativa 

(acumula o serviço de empréstimo). 

⚫ As salas de leitura devem ser localizadas em lugares 

mais silenciosos e ter comunicação fácil com as salas 

de aula. 

⚫ Devem ter iluminação e ventilação naturais. 

⚫ As portas devem abrir para o exterior. 

⚫ As salas de leitura para professores e para alunos 

devem ser separadas. 

⚫ O número de lugares na sala de leitura para 

professores deve ser 1/3 do número total de 

professores da escola. 

⚫ O número de lugares na sala de leitura para alunos 

deve ser 1/20 do número total de alunos da escola. 

⚫ No planeamento do armazenamento sugere-se que o 

volume de livros seja de 5~10 por aluno; por cada m² 

convém ter 500~600 livros. 
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⚫ Ao planear o armazenamento devem ser tomadas 

medidas quanto à ventilação, protecção contra 

incêndios, humidade, insectos, ratos e luz solar. 

⚫ Deve reservar-se um lugar para instalar os 

equipamentos audiovisuais e informáticos para 

aprendizagem multimédia. 

6- Salas de 

Dança 

-- ⚫ Devem ter salas de apoio para arrecadar os 

equipamentos, vestiário, casas de banho e sanitários. 

⚫ Cada sala de dança não deverá ser ocupada por mais 

de 20 utentes. 

⚫ Devem ter isolamento acústico. 

⚫ Na parede vertical oposta à janela onde entra a 

iluminação, deve ser montado um espelho com a 

altura de 2,1 m (incluindo o pedestal de aço). Nas 

outras três paredes devem ser montadas barras de 

altura ajustável e não inferior a 90 cm, a sua 

distância da parede não inferior a 40 cm. 

⚫ Deve haver boa ventilação e iluminação, as janelas 

são colocadas numa altura superior a 1,8 m na 

parede. 

⚫ Devem ser instaladas, no interior, lâmpadas de tecto, 

tomadas eléctricas e cortinas. 

4. Requisitos dos espaços para a administração escolar e outros lugares públicos 

Espaço Á rea útil 

mínima 

(m²) 

Características/Observações 

1- Gabinete do 

director 

9-12 ⚫ É um gabinete independente para trabalhar, receber 

visitas e/ou realizar reuniões. 

⚫ Situado ao lado da secretaria/sala de apoio 

administrativo. 

⚫ Equipado com telefone, fax e fotocopiadora. 

2- Secretaria / 

sala de apoio 

administrativ

o 

2.1 Secretaria 

2.2 Sala de 

arquivo 

 

 

20 

6 

⚫ Situada junto da entrada do estabelecimento escolar 

com balcão instalado de frente para a entrada. 

⚫ Equipada com telefone, fax, fotocopiadoras e controlo 

do toque sonoro para aulas. 

⚫ A sala de arquivo deve ter condições de maior 

segurança para a protecção contra roubos. 

⚫ Num edifício escolar novo, cada funcionário de apoio 

administrativo ocupa 5 m². 

3- Sala de 

professores, 

sala de estar 

-- 

 

⚫ A disposição da sala de professores deve ser favorável 

à preparação das aulas e às actividades de ensino. 

⚫ Num edifício escolar novo, cada professor ocupa 6 m². 

⚫ Em cada piso ou cada dois pisos do edifício 

pedagógico deve ser instalada sala de estar para os 

professores. 

⚫ As salas de professores e de estar devem ter lavatório, 
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Espaço Á rea útil 

mínima 

(m²) 

Características/Observações 

cabides, tomadas eléctricas e telefone. 

4 - Centro de 

recursos 

-- ⚫ O centro de recursos que é uma extensão das funções 

da biblioteca, através de tecnologias avançadas, 

proporciona informações audiovisuais, como cassetes, 

videocassetes, disquetes e CDs. 

5- Oficina de 

saúde 

12 ⚫ Situada junto dos espaços de actividades e da sala dos 

professores. 

⚫ Com ventilação e iluminação naturais. 

⚫ Com lavatório e tomadas eléctricas e de preferência 

com sanitário independente. 

6- Sala de 

assistente 

social / sala 

de 

aconselhamen

to 

-- ⚫ Gabinete independente para o serviço de 

aconselhamento. 

⚫ Deve evitar o distúrbio proveniente das salas de aula. 

⚫ Deve ter uma mesa e número adequado de cadeiras. 

7- Instalações 

sanitárias 

-- ⚫ Devem ser instalados sanitários em todos os andares 

da escola. 

⚫ As instalações sanitárias devem ter boa ventilação. O 

chão deve ter drenagem e ser de material 

antiderrapante, bonito e duradouro. À  entrada deve ser 

instalada uma antecâmara ou instalação de resguardo. 

⚫ Instalações sanitárias dos ensinos secundário e 

primário: por cada 20 alunas devem ser instaladas 

uma sanita e um lavatório; por cada 40 alunos devem 

ser instaladas uma sanita e um lavatório; um urinol 

para cada 50 alunos. 

⚫ Instalações sanitárias para o ensino infantil: por cada 

10 alunos devem ser instaladas uma sanita e um 

lavatório, número suficiente de urinóis ou mictórios 

colectivos. Pode ser sem separação de sexos, com ou 

sem portas nas divisões. Devem ser instalados quartos 

de banho, mas se as condições permitirem, os quartos 

de banho dos homens e das mulheres devem ser 

separadas. 

⚫ Altura a que devem ser colocados os urinóis: 36~45 

cm para o ensino primário, 50 cm para o ensino 

secundário, e 25~28 cm para o ensino infantil. 

⚫ Altura da colocação dos lavatórios: 50~68 cm para o 

ensino primário, 67~87 cm para o ensino secundário, e 

50 cm para o ensino infantil. 

⚫ Devem ser instalados sanitários independentes para os 

professores e situados perto das salas de professores; 

por cada 20 mulheres e por cada 40 homens, instalar 

uma sanita e um lavatório, e por cada 50 homens um 

urinol. 
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Espaço Á rea útil 

mínima 

(m²) 

Características/Observações 

⚫ Devem ser instalados sanitários para as pessoas 

deficientes. 

8- Refeitório 250 ⚫ Destinado a refeições, convívios e festas. 

⚫ Deve ter ventilação e iluminação naturais. 

⚫ Precisa de ter sistema de redução de luminosidade e 

equipamento de áudio; munido de equipamentos 

audiovisuais e recreativos. 

⚫ Deve ter iluminação artificial forte e sistema de 

ventilação reforçado; deve ter sistema de climatização. 

⚫ Pavimento feito com materiais de fácil limpeza. 

⚫ Deve ter várias saídas de emergência para facilmente 

chegar às zonas de segurança no exterior; as portas 

devem abrir para o exterior. 

⚫ O fluxo de pessoas entre a cozinha e o refeitório, os 

cheiros e o itinerário de transporte de géneros não 

podem perturbar a utilização normal das salas 

pedagógicas. 

9- Cozinha 

9.1 Cozinha 

9.2 Sala de 

preparação 

 

16 

8 

⚫ Deve preparar e fornecer em condições de higiene e 

rapidez elevado número de refeições e bebidas. 

⚫ Deve ter sistemas independentes e fortes de ventilação 

e extracção de ar e de fumos. 

⚫ Se houver esquentadores a gás, deve ser instalado um 

sistema automático independente para a extracção de 

fumos, com a eliminação directa para o exterior. 

⚫ Deve ter ligação directa para o exterior e separada das 

zonas pedagógica, recreativa e desportiva. 

⚫ Deve ter pia, abastecimento e drenagem de água; 

pratos e talheres suficientes para o número de 

utilizadores; o sistema de esgotos deve cumprir a 

legislação higiénica municipal em vigor. 

⚫ Deve ter refrigeradores e frigoríficos. 

⚫ Sugere-se a utilização de materiais e mobiliário de aço 

inoxidável para evitar a proliferação de baratas e a 

decomposição da madeira ou dos materiais 

semelhantes. 

⚫ O local para armazenar gás e combustíveis deve ser 

uma divisão independente, perto da cozinha mas com 

isolamento suficiente. Deve observar-se a legislação 

em vigor sobre a criação da respectiva instalação para 

garantir a segurança das pessoas que lá trabalham. 

⚫ Deve ter ligação directa com o refeitório, através de 

portas e de balcão, ou pode instalar-se uma sala de 

preparação com pia, abastecimento e drenagem de 

águas. 

⚫ Deve ter paredes, com pelo menos duas horas de 

resistência efectiva ao fogo, a separar totalmente a 

cozinha das outras partes da escola. As portas devem 
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Espaço Á rea útil 

mínima 

(m²) 

Características/Observações 

ter pelo menos meia hora de resistência efectiva ao 

fogo e dispositivos automáticos para as fechar. Se 

existir abertura entre a cozinha e o refeitório, a sua 

área não deve ser inferior a 0,20 m². 

10- 

Arrecadações 

10.1 

Equipame

ntos 

desportivo

s 

10.2 

Instrument

os 

pedagógic

os 

10.3 

Audiovisu

al 

10.4 Artigos 

de limpeza 

 

10 

 

6 

 

8 

3 

⚫ Devem ser instaladas quantidades adequadas de 

arrecadações para guardar instrumentos pedagógicos, 

equipamentos desportivos, artigos de limpeza, etc. 

⚫ Devem ter bom sistema de ventilação e extracção de 

ar. 
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Parte 7 - Campos desportivos 

Os campos desportivos da escola são considerados como parte integrante da aprendizagem 

dos alunos, ajudando-os no seu desenvolvimento físico e mental. A eficácia educativa da 

escola depende muito da existência e qualidade destes campos. Como é um espaço para 

desenvolver as capacidades e qualidades físicas, deve considerar-se em primeiro lugar que 

esteja instalado no exterior ou se estiver no interior deve ter iluminação e ventilação 

naturais. Podem dividir-se em campos de atletismo, de jogos de bola, de piscinas, de 

divertimentos, etc. 

Os campos desportivos devem estar integrados no complexo da escola. 

1. Campo para actividades no exterior 

As escolas com ensino secundário devem ter um campo de basquetebol normal e 

independente no exterior (24 x 13 metros). Os espaços entre os edifícios escolares e os 

campos ao ar livre devem ter zonas de amortecimento, estas podem ser zonas verdes 

e/ou de descanso. 

Dada a situação especial de Macau, os terraços dos edifícios também podem ser 

considerados para campos desportivos, mas devem-se tomar medidas de segurança. 

Se combinar dois ou mais níveis diferentes de ensino (como: infantil + primário, 

primário + secundário, infantil + primário + secundário), deve haver espaços e 

instalações independentes para cada nível. 

2. Campo para desportos no interior 

O espaço desportivo interior deve incluir campo para as actividades desportivas, 

arrecadação para equipamentos desportivos, sala de professores e vestiários 

masculinos e femininos. 

A área do campo desportivo interior tem como critério mínimo o campo de 

basquetebol para escola secundária (24 x 13 metros). 

O tipo de campo desportivo interior deve ser determinado pela dimensão e condições 

da escola, e convém que siga a tabela seguinte: 

Modalidad

e 

Tipo 

Á rea Altura livre Destino de utilização 

(m²) (metros) Escola primária Escola secundária 

    Pequeno 360 Não inferior a 6,0 Cabe 1~2 turmas -- 

Médio (A) 650 Não inferior a 7,0 -- Cabe 1~2 turmas 

Médio (B) 760 Não inferior a 8,0 -- Cabe 2~3 turmas 

   Grande 1000 Não inferior a 9,0 -- Cabe 3~4 turmas 

As instalações e equipamentos dos campos desportivos interiores devem ser 

determinados pelos requisitos pedagógicos e condições das escolas. 

Os parapeitos das janelas dos campos desportivos interiores não devem ser inferiores a 

2,1 m. Os vidros das portas e janelas e as luzes devem estar protegidas com rede de 

protecção ou resguardo. 
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O pavimento dos campos desportivos interiores não deve ser duro. As peças de apoio 

dos equipamentos fixos ao chão não devem ficar salientes no pavimento. 

A arrecadação dos equipamentos desportivos, a sala de professores e os vestiários 

devem ficar perto do campo desportivo. 

A disposição das portas da arrecadação deve ser fácil para o transporte dos 

equipamentos desportivos, na entrada e saída. 

3. Campo de recreio no terraço 

3.1. Normas da estrutura do campo 

O campo de recreio no terraço deve estar de acordo com as seguintes normas da 

estrutura: 

a. O terraço deve estar situado numa construção de betão armado; 

b. Deve ter pelo menos duas escadas próprias do terraço para o exterior do rés-

do-chão, com largura mínima de 1,05 m bem como dois corrimãos contínuos 

nos dois lados; 

c. No topo de todas as escadas deve haver um patamar que ligue ao terraço. 

Cada patamar deve ter largura igual à das escadas e profundidade mínima de 

1,5 m; 

d. A parede exterior que circunda o campo de recreio deve subir, formando uma 

protecção à volta do campo com altura não inferior a 1,2 m. Esta parede de 

protecção deve ter fixa, na face vertical interior ou na superfície do extremo 

interior, uma corrente metálica contínua ou uma grade metálica. A altura da 

parede protectora mais a grade metálica não deve ser inferior a 2,5 m e o 

design da grade metálica deve facilitar, em casos de emergência, a passagem 

dos bombeiros para o campo de recreio. 

3.2. Lotação de alunos permitida no campo de recreio no terraço 

O limite de lotação em quaisquer campos de recreio no terraço não pode nunca 

exceder uma pessoa por cada 2 m². 
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Parte 8 - Indicadores para instalações de ensino 

1. Os indicadores para as escolas de educação regular são os seguintes: 

Educação 

 regular 

Indicadores 

Ensino 

infantil 

Ensino 

primário 

Ensino 

secundário 

geral 

Ensino 

secundário 

* 

Ensino técnico-

profissional 

Nº de alunos por turma 25-35 25-35 25-35 25-35 -- 

Á rea de construção por aluno 
 

4 m² 

 

5 m² 

 

5,5 m² 

 

6,5 m² 

 

10 m² 

Á rea ocupada por aluno para 

actividades no exterior 

 

1 m² 

 

1,5 m² 

 

2 m² 

 

2,5 m² 

 

2 m² 

Proporção entre o n.º de 

campos e o de turmas 

1:4 

(140 m² 

/campo) 

1:8 

(270 m² 

/campo) 

1:10 

(315 m² 

/campo) 

1:10 

(315 m² 

/campo) 

1:10 

(315 m² /campo) 

Pisos de edifício autorizáveis 

a altura adequada permitida 

da sala de aula 

 
 

 

 

Não mais do que seis andares 

Notas: Se houver mais de um ciclo de educação na escola, o 

layout de andar de baixo a alto deverá ser a educação da 

infância, o ensino primário, o ensino secundário e o ensino 

do colégio. 
 

* Incluindo o ensino secundário geral e complementar. 

Obs.: (1) Num edifício escolar novo, a área de construção por aluno, do ensino 

secundário e do ensino técnico-profissional, é respectivamente de 13 m², a dos 

ensinos primário e infantil é de 10 m², e a do ensino especial é de 20 m²; a área 

das salas de aula por aluno, do ensino secundário, é de 2 m², e a dos ensinos 

primário e infantil é de 2,1 m². 

(2) Escolas com dois ou mais níveis de ensino devem calcular a área com os 

indicadores do mais elevado nível de ensino. 

2. Em relação às exigências do espaço e dos indicadores para instalações do ensino 

recorrente, pode consultar as mesmas exigências para a educação regular. 
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Parte 9 - Observações 

1. É necessário satisfazer as respectivas legislações em vigor, incluindo: 

Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho - “Regulamento de Segurança contra 

Incêndios”, e Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro - “Normas de supressão de barreiras 

arquitectónicas”. 

2. Se as normas, acima mencionadas, estiverem em contravenção com a legislação em 

vigor, prevalecem os termos da legislação. 

3. Estas normas são somente para referência, a DSEJ reserva-se o direito da decisão final. 

4. Se as condições permitirem, deve ser requerido à DSEJ o manual de requisitos básicos 

sobre o lote de terreno em causa. 

5. As presentes normas podem ser ajustadas de acordo com o desenvolvimento concreto 

da situação actual. 

 

⚫ No caso de dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, pode dirigir-se, 

directamente, à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.° andar, ou telefonar para a 

Divisão de Equipamentos Educativos, cujas informações de contacto se encontram no 

anexo do presente Guia. 
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B. Guia das instalações escolares 

 

Parte 1 - Princípios de elaboração 

 

1. As matérias reguladas pelo presente guia definem, sob o ponto de vista do ensino, as 

orientações para a construção do ambiente escolar e para o enriquecimento das 

instalações educativas para auxiliarem as escolas dos ensinos secundário, primário e 

infantil a realizarem os objectivos educativos; 

2. Espera-se que a elaboração do presente guia tenha uma função no enquadramento do 

desenvolvimento da Educação de Macau; 

3. Esta elaboração, para além dos princípios, acima mencionados, também se baseia em 

princípios práticos e viáveis; 

4. Os diversos equipamentos, listados neste guia, podem ser instalados de acordo com 

as necessidades concretas; 

5. Parte dos conteúdos dos diversos equipamentos nos espaços, referidos no presente 

guia, como superfícies e iluminações, já se encontram definidos na “A. - 

Construções Escolares” da “VII. Construção, equipamentos e segurança da escola” 

do Capítulo III. Quando utilizar este guia, pode ao mesmo tempo consultá-las. 

 

Parte 2 - Modo de aplicação 

 

1. O enriquecimento das instalações gerais das escolas deve considerar os princípios 

económicos, práticos e efectivos para apoiar, essencialmente, o ensino; 

2. Os equipamentos das escolas devem-se enquadrar nas alterações do ambiente e nas 

actuais necessidades do ensino e serem enriquecidos e, atempadamente, ajustados; 

3. Os equipamentos das escolas devem ver reforçadas tanto a sua administração como a 

manutenção, serem bem manobrados, terem flexibilidade de utilização e evitar a 

duplicação de aquisição; 

4. A instalação dos equipamentos pedagógicos deve favorecer os diferentes tipos de 

características dos alunos e ser compatível com as necessidades pedagógicas das 

disciplinas dos diferentes cursos; 

5. As escolas devem colaborar, estreitamente, com a comunidade em situações que não 

interfiram com o ensino normal, parte das suas instalações deve ser aberta ao 

máximo para uso das comunidades e as escolas devem, também, aproveitar os 

recursos da comunidade para amplificar o efeito do ensino. 

 

Parte 3 - Equipamentos nos espaços de ensino 

 

1. Salas de aulas normais 

1.1. Equipar cada aluno com um conjunto de carteira e cadeira, podendo ser um 

assento individual ou assento duplo; 

1.2. Instalar um quadro preto ou branco. A sua especificação e forma variam com o 

espaço da sala e as necessidades pedagógicas; 

1.3. A instalação do estrado depende do espaço da sala e das necessidades 

pedagógicas; 

1.4. Instalar um quadro de parede para servir de “espaço de aprendizagem” dos 

alunos; 

1.5. É necessário instalar nas paredes quadros fixos para colocação de tabelas, 

avisos, formulários e horários das aulas. 

1.6. Para corresponder à necessidade da pedagogia multimédia, devem instalar-se 

na escola tubos e equipamentos de televisão por cabo, sistema de difusão de 

som e sistema de rede informática; 
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1.7. Equipar-se com artigos de limpeza; 

1.8. Instalar  ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

1.9. A troca de ar fresco no interior (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora 

para cada pessoa. 

2. Salas de aulas especiais 

2.1. Laboratório de Química 

a. O laboratório de Química deve ser separado das salas de aulas normais. 

b. O laboratório deve ter salas de apoio para instrumentos, de preparação e 

arrecadação para produtos farmacêuticos, etc.; 

a) Sala para instrumentos: serve para guardar os vários instrumentos para 

experiências químicas. 

b) Sala de preparação: serve, em especial, para os trabalhos preparatórios 

das experiências. 

c) Arrecadação de produtos farmacêuticos: serve para armazenar vários 

produtos químicos (se não tiver arrecadação, deve ter um armário para 

guardar estes produtos dentro do laboratório). 

c. O laboratório pode ter instalado tubo para gás combustível, mas deve 

cumprir as normas dos actuais regulamentos de segurança do território; 

d. Deve ter caixa de ventilação, para instalar equipamento de abastecimento e 

drenagem de água, com excepção das tomadas eléctricas, dos interruptores 

para iluminação e para gases combustíveis; 

e. Deve instalar-se um bico de lavagem para primeiros socorros nos acidentes; 

f. O mobiliário do laboratório deve ser bem escolhido, resistente a ácidos e 

alcalis e de fácil lavagem; 

g. O pavimento do laboratório deve ter drenagem de água; 

h. As mesas de trabalho devem ter tomadas eléctricas, interruptores de gases 

combustíveis e pia de despejos; 

i. Deve instalar-se exaustor para extrair, rapidamente, o ar poluído de dentro 

do laboratório; 

j. Deve ter uma mesa de trabalho para a reparação dos aparelhos e para os 

trabalhos preparatórios; 

k. Ter mesas de trabalho, de vários tipos, para 2, 4, 6 e 8 alunos. Nas novas 

construções escolares a maior parte escolhe mesas para 2 pessoas, que 

oferecem vantagens de uso conveniente e disposição flexível. A sua 

largura é de 55-60cm e o comprimento de 110-120cm. Em média, cada 

aluno ocupa uma área de 3025-3600cm² da superfície da mesa. As 

especificações e forma das mesas dependem das necessidades pedagógicas; 

l. Ter mesa para a demonstração do professor, estrado e quadro preto ou 

branco. As suas especificações e formas, também, devem depender do 

espaço do laboratório, bem como das necessidades pedagógicas; 

m. Ter uma pia ou tanque de água; 

n. As paredes devem ter revestimento, com 2 m de altura, de materiais anti-

corrosivos a ácidos; devem, também, ter pelo menos uma hora de 

resistência efectiva ao fogo e ser separadas, completamente, do restante 

edifício escolar. As portas devem ter pelo menos meia hora de resistência 

efectiva ao fogo e com dispositivo automático para as fechar; 

o. Deve haver, pelo menos, uma pessoa especializada para, quando houver 

um acidente, tomar medidas de emergência e informar os respectivos 

departamentos para auxílio; 

p. Devem ser instalados, de acordo com a aplicação da tecnologia 

informática, cabos e equipamentos para computadores e sistema da rede 

informática; 
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q. Outros instrumentos químicos dependem das necessidades pedagógicas; 

r. Ter mapas relativos às experiências químicas; 

s. Devem ser elaboradas normas para o uso do laboratório; 

t. Instalar  ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

u. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17 m³/hora para 

cada pessoa. 

2.2. Laboratório de Física 

a. O laboratório de Física deve ser separado das salas de aulas normais; 

b. Deve ter salas de apoio para instrumentos e preparação. A sala para 

instrumentos: serve para guardar vários instrumentos para experiências 

físicas. A sala de preparação: serve, essencialmente, para os trabalhos 

preparatórios das experiências; 

c. O laboratório para experiências ópticas deve ter quebra-luz e câmara 

escura; 

d. E ter instalada iluminação parcial; 

e. Deve ter uma mesa de trabalho para reparação e afinação dos instrumentos; 

f. Ter mesas de trabalho, de vários tipos, para 2, 4, 6 e 8 alunos. Nas novas 

construções escolares a maior parte escolhe mesas para 2 pessoas, que 

oferecem vantagens de uso conveniente e disposição flexível. A sua 

largura é de 55-60cm e o comprimento de 110-120cm. Cada aluno ocupa, 

em média, uma área de 3025-3600cm² da superfície da mesa. As 

especificações e forma das mesas dependem das necessidades pedagógicas; 

g. Ter mesa para a demonstração do professor, estrado e quadro preto ou 

branco. As suas especificações e formas, também, devem depender do 

espaço do laboratório, bem como das necessidades pedagógicas; 

h. As mesas de trabalho devem ter tomadas eléctricas; 

i. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema da rede informática; 

j. As paredes devem ter revestimento, com 2 m de altura, de materiais anti-

corrosivos ácidos; 

k. Outros instrumentos para experiências de Física dependem das 

necessidades pedagógicas; 

l. Ter mapas relacionados com as experiências de Física; 

m. Devem ser elaboradas normas para o uso do laboratório; 

n. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

o. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.3. Laboratório de Biologia 

a. O laboratório de Biologia deve ser separado das salas de aulas normais; 

b. O laboratório deve ter salas de apoio para instrumentos, espécimes e 

modelos e para preparação. Sala para instrumentos: serve para guardar 

vários instrumentos para experiências de Biologia. Sala para espécimes e 

modelos: serve para expor e guardar vários espécimes e modelos 

biológicos. Sala de preparação: serve, essencialmente, para trabalhos 

preparatórios de experiências; 

c. Ter mesas de trabalho, de vários tipos, para 2, 4, 6 e 8 alunos. Nas novas 

construções escolares a maior parte escolhe mesas para 2 pessoas, que 

oferecem vantagens de uso conveniente e disposição flexível. A sua 

largura é de 55-60cm e o comprimento de 110-120cm. Em média, cada 

aluno ocupa uma área de 3025-3600cm² da superfície da mesa. As 

especificações e forma das mesas dependem das necessidades pedagógicas; 

d. Ter mesa para a demonstração do professor, estrado e quadro preto ou 
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branco. As suas especificações e formas, também, devem depender do 

espaço do laboratório, bem como das necessidades pedagógicas; 

e. Deve ter uma mesa de trabalho para produção, tratamento e reparação dos 

vários espécimes e modelos, bem como para produção dos mapas, etc.; 

f. Ter uma mesa de anatomia para o professor fazer experiências e 

dissecação de animais; 

g. Ter um mostruário para espécimes vegetais e animais; 

h. As mesas de trabalho devem ter tomadas eléctricas e pia de despejos; 

i. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

j. Deve instalar-se iluminação parcial nas mesas de trabalho equipadas com 

microscópios; 

k. O pavimento do laboratório deve ter drenagem de água; 

l. As paredes devem ter revestimento, com 2 m de altura, de materiais anti-

corrosivos ácidos; 

m. Equipar com outros instrumentos para experiências de Biologia, conforme 

as necessidades pedagógicas; 

n. Ter mapas relativos às experiências de Biologia; 

o. Devem ser elaboradas normas para o uso do laboratório; 

p. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

q. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.4. Laboratório de Ciências Naturais 

a. O laboratório de Ciências Naturais deve ser separado das salas de aulas 

normais; 

b. Ter carteiras e cadeiras para os alunos, cujas especificações e forma são 

determinadas pelas necessidades pedagógicas; 

c. Estar equipado com estrado e quadro preto ou branco, cujas especificações 

e forma são determinadas pelas necessidades pedagógicas; 

d. Deve ter uma mesa de trabalho para produção, tratamento e reparação dos 

vários espécimes e modelos, bem como para produção dos mapas, etc.; 

e. Ter instalada uma pia e abastecimento e drenagem de água; 

f. Sistema de esgotos independente das outras canalizações (para poder 

escoar líquidos ácidos); 

g. Tomadas para corrente contínua e alterna; 

h. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

i. Os pavimentos devem ser revestidos de materiais laváveis e anticorrosivos 

ácidos; 

j. As paredes devem ter revestimento, com 2 m de altura, de materiais anti-

corrosivos ácidos; 

k. Ter ganchos no tecto para suspensão de equipamentos acessórios; 

l. Outros aparelhos a fornecer conforme as necessidades pedagógicas; 

m. Dispor de mapas relacionados com as noções gerais da Natureza; 

n. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

o. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.5. Sala de Informática (sala de computadores) 

a. Ter computadores pessoais para cada aluno (incluindo para o professor), e 

número de impressoras a instalar conforme a necessidade, que devem estar 

ligadas em rede; 

b. De acordo com as necessidades, instalar sistema de difusão de som e 
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respectivos equipamentos periféricos, bem como, de acordo com as 

necessidades pedagógicas, criar um centro de recursos de pedagogia 

multimédia; 

c. Ter mesas para computador e cadeiras, em princípio um conjunto para 

cada computador; 

d. Ter, pelo menos, um quadro branco ou quadro mágico; 

e. Ter quadro eléctrico e rede eléctrica independentes; 

f. A sala deve ter projector e tela de projecção; 

g. Deve ter livros de referência de Informática e mostruário de componentes 

e acessórios; 

h. Deve ter desumidificador e aspirador para prolongar o tempo útil dos 

equipamentos; 

i. Pode considerar-se a utilização de pavimento elevado; 

j. Ter equipamento de climatização instalado; 

k. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa; 

l. Deve ter guarda de entrada ou sistema de protecção de segurança. 

2.6. Laboratório de Línguas 

a. O laboratório deve ser escolhido no lugar mais silencioso e de menos 

interferências de ondas eléctricas do estabelecimento escolar; 

b. O laboratório deve reforçar o isolamento acústico para não perturbar os 

outros espaços de ensino; 

c. O laboratório de línguas ter carteiras e cadeiras para professor e alunos; 

d. O laboratório de línguas deve ter pequenas divisórias com isolamento 

acústico, com largura de 76~90cm, profundidade de 90 cm e altura de 137 

cm. As divisórias devem dar para o professor, para que os alunos o possam 

ver, directamente, de frente, através do material transparente, na parte 

superior. As paredes posteriores e tectos devem ter absorção acústica; 

e. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

f. As divisórias devem ter com auscultadores, microfones, gravadores, painel 

de controlo do som e volume, bem como tomada para auscultador; 

g. Ter, pelo menos, um quadro branco ou quadro mágico; 

h. Outros utensílios a fornecer conforme as necessidades pedagógicas; 

i. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

j. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.7. Sala de Música 

a. A sala de música deve ser separada das outras salas de aulas normais; 

b. Devem ser construídos 2~3 degraus na sala, servindo como anfiteatro. As 

paredes devem ser mais grossas e o isolamento acústico deve ser feito com 

placas para absorção sonora; 

c. Deve ter um piano ou piano electrónico, bem como, de acordo com as 

necessidades, dispor de outros instrumentos musicais; 

d. Deve ter quadro com pauta de música e espaço destinado ao professor para 

demonstração e ensino dos instrumentos musicais; 

e. Ter estrado para dar aulas, para uso no canto coral ou para tocar os 

instrumentos musicais; 

f. Ter estrado de canto coral para apresentação de canções; 

g. Ter suportes para partituras de música, batuta, metrónomo, diapasão, etc.; 

h. Ter equipamentos para transmitir música, incluindo leitor de CD ou 

gravador e vários tipos de discos ou cassetes, para que os alunos possam 
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ouvir vários tipos de música; 

i. Deve ter materiais audiovisuais para o ensino da música; 

j. Quadros com conhecimentos básicos de música; 

k. Ter armários para guardar os instrumentos musicais; 

l. Ter, de acordo com as necessidades, uma arrecadação para guardar os 

instrumentos musicais chineses e ocidentais. Esta deve ter passagem para a 

sala de música; 

m. Ter uma secretária para o professor e carteiras para os alunos; 

n. No interior da sala devem ser colocados os retratos de alguns músicos; 

o. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

p. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.8. Sala de Artes 

a. Na sala de Artes deve haver especial atenção quanto à iluminação, que 

deve ser proveniente do norte; 

b. O mobiliário deve estar disposto de forma flexível, permitindo que o 

professor coloque o material destinado a dois ou mais temas para que os 

alunos possam escolher, livremente, a posição e ângulo convenientes; 

c. Ter uma secretária para o professor e carteiras para os alunos; 

d. Ter painéis, cavaletes e, de acordo com as necessidades, ter diferentes 

materiais para pintura, tais como moldes, figuras em gesso e outras formas 

sólidas; 

e. Ter vários tipos de pincéis, pigmentos e paletas; 

f. Ter várias ferramentas para produção, como tesouras, réguas metálicas e 

réguas artísticas; 

g. Ter mesas de trabalho para as aulas de trabalhos manuais; 

h. Adquirir os restantes utensílios conforme as necessidades; 

i. Ter um mostruário para exibir alguns dos trabalhos dos alunos; 

j. Ter equipamentos audiovisuais, como: diascópio, retroprojector, gravador 

de vídeo, televisão etc., e materiais didácticos complementares; 

k. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

l. A arrecadação de instrumentos de ensino deve ter passagem para a sala de 

Artes; 

m. Deve-se instalar pia para escoamento de água poluída; 

n. Ter quadros de alguns artistas; 

o. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

p. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.9. Sala de Dança 

a. Na parede vertical oposta à janela por onde entra a luz, deve ser montado 

um espelho com a altura de 2,1 m (incluindo o pedestal de aço). Nas outras 

três paredes devem ser montadas barras de altura ajustável e não inferior a 

90 cm. A sua distância da parede não deve ser inferior a 40 cm; 

b. Ter equipamentos para transmitir música, incluindo leitor de CDs ou 

gravador e vários discos ou cassetes, para que os alunos tenham músicas 

próprias para a aprendizagem e ensaio das danças; 

c. Convém instalar iluminação no tecto e tomadas eléctricas, cortinas, etc.; 

d. Convém construir pavimento elevado de madeira; 

e. Convém ter arrecadação para guardar equipamentos, vestiários, casas de 

banho, sanitários, etc.; 

f. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 
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g. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.10. Sala de História e Geografia 

a. A sala de História e Geografia, além de ter salas de mostruário e 

arrecadação, também pode ter espaços para colocar instrumentos, mapas, 

objectos de exposição, amostras de rochas, etc.; 

b. Devem ser escolhidas mesas de trabalho para experiências de Física para 

facilitar a observação, feita pelos alunos, dos variados modelos, amostras e 

os exercícios de Geografia; 

c. Ter armários para espécimes e mostruários; 

d. A secretária do professor deve ter tomadas eléctricas; 

e. A sala deve ter tela de projecção, gravador de vídeo e retroprojector, etc.; 

f. Ter um globo terrestre; 

g. Ter um planetário simples e as carteiras devem ter iluminação parcial; 

h. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.11. Sala de Economia Doméstica 

a. Conforme as necessidades concretas, adquirir equipamentos, utensílios e 

instrumentos de ensino para os variados programas; 

b. Equipar-se com as diferentes ferramentas necessárias; 

c. Ter mesas de trabalho (quantidade e tamanhos determinados pelo espaço 

disponível); 

d. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

e. Outras exigências, se pertinentes, iguais às das salas de aulas normais. 

2.12. Sala de Design 

a. Devem, de acordo com as necessidades reais, adquirir-se instrumentos de 

ensino, ferramentas, instrumentos, materiais e livros de design para os 

diferentes programas; 

b. Ter mesas de trabalho (quantidade e tamanhos determinados pelo espaço 

disponível); 

c. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

d. Outras exigências, se pertinentes, iguais às das salas normais de ensino. 

2.13. Sala de Carpintaria 

a. Ter mesas de carpinteiro (quantidade e tamanhos determinados pelo 

espaço disponível); 

b. Equipar-se com as necessárias ferramentas de carpintaria; 

c. Ter manual de segurança; 

d. Outras exigências, se pertinentes, iguais às das salas normais de ensino. 

2.14. Sala de electrotecnia 

a. Ter mesas de trabalho (quantidade e tamanhos determinados pelo espaço 

disponível); 

b. Equipar-se com as necessárias ferramentas de electricista; 

c. Ter manual de segurança; 

d. Outras exigências, se pertinentes, iguais às das salas normais de ensino. 

2.15. Sala de Reparação de Maquinaria 

a. Ter mesas de maquinista (quantidade e tamanhos determinados pelo 

espaço disponível); 

b. Equipar-se com as necessárias ferramentas para reparação; 

c. Ter manual de segurança; 

d. Outras exigências, se pertinentes, iguais às das salas normais de ensino. 
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2.16. Sala Polivalente 

a. O planeamento do espaço e a disposição dos equipamentos são flexíveis e 

dependem dos objectivos de utilização, destinatários, actividades e número 

de utentes; 

b. Pode ter divisórias e carteiras móveis para facilitar a disposição flexível e 

ágil, de acordo com os objectivos de utilização, destinatários, actividades e 

número de utentes; 

c. Ter arrecadação; 

d. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, 

cabos e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

e. Deve equipar-se, adequadamente, com sistema de áudio e amplificador de 

som, etc.; 

f. Outros equipamentos multifuncionais a fornecer dependem das 

necessidades pedagógicas; 

g. A sala deve ser instalada em local de fácil acesso e não perturbar os outros 

espaços de ensino; 

h. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

i. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.17. Dormitório para a sesta do ensino infantil 

a. O dormitório deve ser separado das outras salas de aulas e ter um ambiente 

sossegado; 

b. Ter boa ventilação e transmissão de luz; 

c. Ter camas; 

d. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas; 

e. A troca de ar fresco (volume de extracção) deve ser de 17m³/hora para 

cada pessoa. 

2.18. Sala de Aula para o Ensino Especial 

a. O planeamento do espaço é flexível e depende dos destinatários, tipo de 

ensino e número de alunos; 

b. Deve combinar-se com todas as instalações sem barreiras da escola, para 

facilitar o uso pelos deficientes físicos e mentais; 

c. Pode, de acordo com as necessidades, ter quadro preto (ou branco) e 

quadro mágico; 

d. Ter vários armários, de acordo com os destinatários e tipos de ensino; 

e. Ter carteiras e cadeiras, cuja quantidade e formato devem ser planeados 

conforme as necessidades do ensino especial; 

f. Instalar ar condicionado e ventoinhas eléctricas; 

g. Os restantes equipamentos devem ser instalados conforme a legislação 

para o ensino especial. 

 

Parte 4 - Equipamentos para o Espaço Administrativo 

 

1. Gabinete do Director 

1.1. Deve ter espaço para atendimento, sanitário e bebidas; 

1.2. Deve ter, conforme as necessidades, secretárias e cadeiras, mesas e cadeiras 

para a recepção de visitantes, armários para livros e para colocação de objectos, 

telefone, fax, fotocopiadora, quadro branco, bebedouro, etc.; 

1.3. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

2. Secretaria dos Assuntos Académicos / Sala de Apoio Administrativo 

2.1. Á reas do espaço interior: em princípio, cada uma é do tamanho da sala de aula 

normal, aumentando-se ou diminuindo-se, conforme as necessidades concretas; 
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2.2. Equipamentos: deve ter, de acordo com as necessidades, secretárias, cadeiras, 

computadores para trabalhos administrativos e equipamentos periféricos 

(incluindo mesas para computador e cadeiras), armários para documentos e 

livros, telefones, fax, fotocopiadora, quadro branco, bebedouro, etc.; 

2.3. A sala de arquivo deve ter condições de maior segurança para protecção contra 

roubos; 

2.4. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

3. Sala de Professores /Sala de Estar 

3.1. A disposição da sala de professores deve ser favorável à preparação das aulas e 

às actividades de ensino; 

3.2. Deve ter, de acordo com as necessidades, secretárias e cadeiras, computadores 

para trabalhos administrativos e equipamentos periféricos (incluindo carteiras e 

cadeiras), quadro de avisos, armários para guardar documentos e para livros, 

telefones, fax, fotocopiadora, quadro branco e bebedouro, etc.; 

3.3. A sala dos professores e a sala de estar devem ter bar, lavatório, cabides e 

tomadas eléctricas; 

3.4. Deve ser instalada perto dos sanitários para professores; 

3.5. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

4. Sala da Assistente Social /Sala de Aconselhamento 

4.1. Deve evitar o barulho proveniente das salas de aulas e ter disposição simples e 

tranquila; 

4.2. Secretária para o profissional de aconselhamento e mesa e cadeira para 

conversação individual; 

4.3. Armários para guardar documentos e para livros; 

4.4. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

5. Sala de Reuniões 

5.1. Ter mesas de reuniões e cadeiras, sistema de difusão de som e equipamentos 

electrónicos; 

5.2. Projector e tela de projecção enrolável; 

5.3. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

6. Sala da História da Escola 

6.1. Para ter ou exibir artigos históricos da escola, prémios, etc.; 

6.2. Ter armários móveis, armários de parede, mesas e cadeiras para reuniões, etc.; 

6.3. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

7. Centro de Recursos 

7.1. O Centro de Recursos tem funções mais amplas do que a biblioteca. Através de 

tecnologia moderna, fornece informações audiovisuais, tais como os média de 

audiocassete, videocassete, disquete e CD; 

7.2. Devem instalar-se, de acordo com a aplicação da tecnologia informática, cabos 

e equipamentos para computadores e sistema de rede informática; 

7.3. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

8. Sala do Guarda / Portaria 

8.1. A sala deve ter 2 m² de espaço de actividades para cada guarda em serviço e 

pode ajustar-se conforme as necessidades concretas; 

8.2. Ter secretária e cadeira, sistema de alarme contra incêndios, equipamentos de 

policiamento, sistema telefónico e quadro de controlo geral do sistema de 

vigilância digital; 

8.3. Convém instalar sanitário. 
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Parte 5 - Equipamentos para os espaços de serviço público 

 

1. Biblioteca (sala de leitura) 

1.1. A biblioteca (sala de leitura) deve ser instalada na zona central da escola, em 

sala alta e espaçosa, com luz suficiente e ambiente tranquilo; 

1.2. Convém separar as salas de leitura para professores e alunos, armazéns e 

secretaria administrativa (acumula o serviço de empréstimo); 

1.3. Estantes para livros: considerando as diferentes alturas dos alunos, instalam-se 

estantes abertas com acesso por um ou por ambos os lados; 

1.4. Quantidade de livros: 

a. Livros: para o ensino secundário, pelo menos 6.500 livros e para os 

ensinos primário e infantil, pelo menos 4.000 (ou sugere-se para o ensino 

secundário 15~20 livros por aluno, para o ensino primário 10~15 livros 

por aluno e para o ensino infantil 5~10 livros por aluno.) 

b. Periódicos: no mínimo, 20 espécimes para o ensino secundário e 10 para o 

ensino primário ou infantil; 

c. Elementos multimédia: no mínimo, 100 conjuntos para o ensino 

secundário e 100 conjuntos para o ensino primário ou infantil; 

d. Livros de referência: no mínimo, 200 para o ensino secundário e 100 para 

o ensino primário ou infantil. 

1.5. Mesas e cadeiras para leitura: o design das mesas e cadeiras deve estar de 

acordo com a ergonomia, bem como apropriados à estatura dos alunos de 

diferentes idades. As mesas e cadeiras devem estar colocadas nas salas de 

maneira adequada à circulação das pessoas; 

1.6. Balcão: dispor de sistema de administração de livros computorizado e espaço 

necessário para a operação de empréstimo e devolução de livros. Deve ficar 

perto da entrada para controlar o movimento dos leitores; 

1.7. Estantes para revistas: podem ser divididas em várias prateleiras para expor as 

diferentes revistas; 

1.8. Estantes para jornais: para expor vários jornais; 

1.9. Estante para exposição: para expor livros novos e a sua apresentação; 

1.10. Quadro mágico (ou quadro de avisos): para dar informações e colocação de 

cartazes; 

1.11. Mesas e cadeiras para a secretaria: devem ser suficientes para uso do pessoal 

da biblioteca (sala de leitura); 

1.12. Outros equipamentos: carrinho para transporte de livros, fotocopiadora, 

aspirador, etc.; 

1.13. Computadores: para o ensino secundário, seis computadores, e para os ensinos 

primário e infantil, três; 

1.14. Equipamentos electrónicos, informáticos e audiovisuais: ter equipamentos de 

ampliação sonora, de informática, de multimédia, etc.; 

1.15. Informações sobre livros: os livros, revistas, jornais, livros em áudio, etc., 

devem ser, anualmente, actualizados. Além da aquisição de livros adequados 

para os alunos das escolas secundárias e primárias, adquirir, também, livros 

sobre Educação para referência dos professores na elaboração dos materiais 

didácticos e na pedagogia; 

1.16. Ao planear o armazenamento dos livros, devem ser tomadas medidas quanto à 

ventilação, protecção contra incêndios, humidade, insectos, ratos e luz solar; 

1.17. Ter equipamentos de climatização (deve ter bons filtros de poeiras). 

2. Refeitório (cantina) 

2.1. Destinado a refeições, convívios e festas; 
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2.2. Instalar conforme as necessidades reais da escola, bem como utilizar outros 

espaços polivalentes para esta finalidade. A área do espaço interior dependerá 

do número de alunos e pessoal docente que, simultaneamente, o utiliza; 

2.3. Ter mesas, cadeiras, talheres e louças que correspondam ao número de utentes, 

quadro de avisos, artigos de limpeza e outros equipamentos; 

2.4. O pavimento deve ser revestido de material de fácil limpeza e manutenção; 

2.5. Deve ter bebedouros e lavatórios; 

2.6. Deve ter sistema de redução da luminosidade e sistema áudio; com 

equipamentos audiovisuais e recreativos; 

2.7. Instalar ar condicionado ou ventoinhas eléctricas. 

3. Cozinha 

3.1. A área deve ser proporcional ao refeitório (normalmente é de 1/3); 

3.2. Os materiais das paredes, portas e janelas devem estar de acordo com os 

termos do regulamento contra incêndios; 

3.3. As paredes devem ser, completamente, cobertas de azulejos para facilitar a 

limpeza em casos de sujidade e gordura; 

3.4. O pavimento deve ser coberto com material não perecível, antiderrapante, 

durável, de fácil lavagem e duro; 

3.5. Instalar chaminé ou extractor de fumos; 

3.6. Instalar lava-louça e abastecimento e escoamento de água. Se possível, deve 

instalar-se esgoto independente da água residual e caixa de visita para 

filtragem de gorduras; 

3.7. Ter utensílios para cozinhar e para o serviço de refeições, frigoríficos, armários 

de cozinha, despensa, etc.; 

3.8. Adquirir outros tipos de utensílios de cozinha conforme as necessidades; 

3.9. Sugere-se a utilização de materiais e mobiliário de aço inoxidável para evitar a 

proliferação de baratas e o apodrecimento da madeira ou de materiais 

semelhantes; 

3.10. O gás e combustíveis devem estar armazenados numa divisão independente, 

perto da cozinha, mas com isolamento suficiente para impedir por completo as 

consequências do perigo de fuga de gases combustíveis; 

3.11. Pode instalar-se tubo para gás combustível, mas as normas dos actuais 

regulamentos de segurança do território devem ser cumpridas; 

3.12. Deve ter paredes, com pelo menos 2 horas de resistência efectiva ao fogo, a 

separar, totalmente, a cozinha das outras partes da escola. As portas devem ter 

pelo menos meia hora de resistência efectiva ao fogo e dispositivos 

automáticos para as fechar. Se houver abertura entre a cozinha e o refeitório, a 

sua área não deve ser inferior a 0,20 m²; 

3.13. Se o armazenamento do gasóleo e petróleo for superior a 20 litros ou quando a 

utilização do gás combustível for superior a 2 garrafas de 11 kg, deve requerer-

se a autorização dos serviços competentes; 

3.14. Deve estabelecer-se as normas para a utilização da cozinha; 

3.15. Deve ter boa ventilação e boas condições. 

4. Sanitários 

4.1. Devem instalar-se sanitários masculinos e femininos, separados, para o pessoal 

docente e alunos; 

4.2. Os sanitários para ambos os sexos, nas escolas secundárias e primárias, devem 

ser instalados separadamente, para o ensino infantil pode ser sem separação de 

sexos, nem portas nas divisões, mas devem ser instalados quartos de banho; 

4.3. As instalações sanitárias devem ter boa ventilação. O chão deve ter drenagem e 

ser de material antiderrapante, bonito e duradouro. À  entrada deve ser instalada 

uma antecâmara ou instalação de resguardo; 
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4.4. Os sanitários para ambos os sexos devem ter lavatórios, espelhos, suportes de 

papel higiénico, ganchos de roupa, cestos para papel higiénico, etc.; 

4.5. Podem escolher-se sanitas ou retretes turcas; 

4.6. Podem instalar-se retretes com autoclismo e urinóis com descarga automática 

ou com fluxómetro; 

4.7. Devem instalar-se sanitários para uso do pessoal deficiente, considerando o 

cumprimento da respectiva legislação sobre instalações desta natureza; 

4.8. Instalações sanitárias dos ensinos primário e secundário: uma sanita e um 

lavatório por cada 20 alunas ou por cada 40 alunos e um urinol por cada 50 

alunos; 

4.9. Instalações sanitárias do ensino infantil: uma sanita e um lavatório para cada 

10 alunos e número suficiente de urinóis ou mictórios colectivos; 

4.10. Os sanitários públicos devem ter sinalização adequada. 

5. Oficina de saúde 

5.1. Deve ter lavatório, tomadas eléctricas, e sanitário independente; 

5.2. Ter uma marquesa; 

5.3. Ter uma caixa de primeiros socorros com ligaduras de tecido, ligaduras 

elásticas, alfinetes, curativos médios e pequenos, pensos rápidos, adesivo largo, 

termómetro, pomada e líquido anti-sépticos, terebintina, algodão medicinal, 

tesouras pequenas, alicate, luvas, saco de gelo, etc. 

6. Arrecadação 

6.1. Deve ter arrecadações suficientes para guardar os instrumentos de ensino, 

equipamentos desportivos, artigos de limpeza, etc.; 

6.2. O espaço da arrecadação dependerá das características dos materiais a guardar, 

da quantidade e, conforme as necessidades concretas, é ajustável; 

6.3. Deve cumprir as normas técnicas de construção e as medidas contra incêndios. 

7. Espaço do parque de estacionamento 

7.1. Se o espaço o permitir, as escolas podem construir parques de estacionamento 

à superfície ou na cave; a disposição do parque à superfície deve considerar a 

sua permeabilidade, bem como não reduzir em excesso as zonas verdes; 

7.2. O parque à superfície deve ter um sistema eficiente de drenagem; 

7.3. O trânsito dentro do espaço escolar deve ser separado para as pessoas e 

viaturas. A visibilidade nos acessos das viaturas, para garantir a segurança, 

deve ser grande. 

 

Parte 6 - Instalações nos espaços exteriores 

 

1. Campo de Atletismo 

1.1. O campo de atletismo ideal deve ter uma pista de 400 metros ou, pelo menos, 

uma pista de 200 metros ou mais. Se as condições do terreno não o permitirem, 

é preferível ter uma pista recta; 

1.2. A orientação principal da pista deve ser norte-sul para evitar que a luz solar 

esteja de frente nas corridas; 

1.3. O campo de saltos deve ter caixa de areia e tábua de chamada; 

1.4. O campo para lançamentos, como o do peso, disco, etc., deve ser instalado 

conforme as necessidades pedagógicas; 

1.5. O campo de atletismo deve ter sistemas eficientes de drenagem e de rega. 

2. Campo para Actividades no exterior 

2.1. Os espaços entre os edifícios escolares e os campos ao ar livre devem ter zonas 

de amortecimento. Estas podem ser zonas verdes e/ou de descanso; 

2.2. Devido à situação especial de Macau, os terraços dos edifícios podem ser 

utilizados para campos desportivos, mas deve prestar-se atenção à segurança; 
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2.3. Se se combinar dois ou mais níveis diferentes de ensino (como: infantil + 

primário, primário + secundário, infantil + primário + secundário), deve haver 

espaços e instalações independentes para cada nível. 

3. Campo Desportivo 

3.1. A disposição do campo desportivo é feita conforme as necessidades e os 

interesses dos alunos; 

3.2. Pode planear-se a integração conjunta dos campos de basquetebol, voleibol e 

badmínton num campo polivalente; 

3.3. A orientação do campo deve ser norte-sul para evitar que a luz solar prejudique 

uma das equipas no jogo; 

3.4. Á reas de referência para os campos de basquetebol, voleibol e badmínton: 

 

Campo 
Comprimento x 

largura (m) 

Á rea líquida 

(m²) 
Obs. 

Basquetebol 28 x 15 420 Campo de basquetebol 

normal 

Voleibol 18 x 9 162 Campo de voleibol 

para 6 jogadores 

Badmínton 13,4 x 6,1 81,7 - 

 

4. Piscina 

4.1. A piscina é utilizada, principalmente, pedagogicamente, sendo a competição 

secundária, por isso o seu planeamento deve ser feito de acordo com as 

capacidades de natação, sexo e anos de escolaridade dos utentes; 

4.2. No planeamento da piscina deve estar-se atento à separação das zonas secas e 

das molhadas; 

4.3. A profundidade das piscinas deve seguir os seguintes critérios: para o ensino 

primário, a profundidade mínima é 0,8 m e a máxima 1,2 m; para o ensino 

secundário, a profundidade mínima é 0,9 m e a máxima 1,4 m; 

4.4. O tamanho normal da piscina é de 25 metros com 5 pistas. Se as condições o 

permitirem, pode construir-se uma de 50 metros com 8 pistas; 

4.5. As instalações de apoio incluem sala de gestão, vestiários, arrecadações, 

sanitários, equipamentos de filtragem e purificação de água, equipamentos 

electromecânicos de esterilização, etc. 

5. Campo de recreio no terraço 

5.1. O campo de recreio no terraço deve estar de acordo com as seguintes normas 

da estrutura: 

a. O terraço deve estar situado numa construção de betão armado; 

b. Deve ter pelo menos duas escadas próprias do terraço para o exterior do 

rés-do-chão, com largura mínima de 1,05 m, bem como dois corrimãos 

contínuos nos dois lados; 

c. No topo de todas as escadas deve haver um patamar que ligue ao terraço. 

Cada patamar deve ter largura igual à das escadas e profundidade mínima 

de 1,5 m; 

d. A parede exterior à volta do campo de recreio deve subir, formando uma 

protecção em redor do campo com altura não inferior a 1,2 m. Esta parede 

de protecção deve ter fixa, na face vertical interior ou na superfície do 

extremo interior, uma corrente metálica contínua ou uma grade metálica. A 

altura da parede protectora mais a grade metálica não deve ser inferior a 

2,5 m e o design da grade metálica deve facilitar, em caso de emergência, 

a passagem dos bombeiros para o campo de recreio. 

5.2. O limite não pode exceder uma pessoa por cada 2 m². 
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6. Zona para Actividades Recreativas 

6.1. No planeamento integral do campo escolar devem ser providenciadas zonas 

recreativas, como tanques de água, zonas verdes, caramanchões, esculturas, 

etc., para a escola ter espaços para actividades complexas, de escuteiros, de 

associações e da comunidade, etc.; 

6.2. O planeamento das zonas recreativas pode combinar espaços verdes, passeios e 

espaços de jardinagem. Dentro das zonas deve-se plantar árvores, flores e 

ervas, promovendo a harmonia psicológica; 

6.3. Para facilitar a manutenção das instalações nas zonas recreativas e as devidas 

funções educativas, as zonas devem ter abastecimento de água e electricidade e 

equipamentos contra incêndios; 

6.4. Deve instalar-se bebedouros e lavatórios; 

6.5. O pavimento deve ser de material antiderrapante. 

7. Zona de Equipamentos de Recreio 

7.1. A disposição dos equipamentos de recreio deve, em primeiro lugar, ponderar a 

segurança, desde o planeamento, a qualidade do material, o espaço, o local, etc. 

As instalações devem ter medidas de segurança para protecção necessária dos 

alunos nas suas actividades; 

7.2. A escolha destes equipamentos deve estar de acordo com a idade física, 

necessidades psicológicas, sexo e altura dos alunos; 

7.3. Os equipamentos de recreio podem ser instalados numa zona ou em zonas 

separadas, mas não devem ficar muito longe das salas de aulas para evitar a 

sua baixa taxa de utilização; 

7.4. Os equipamentos para as classes mais adiantadas podem ser combinados com 

o treino físico, transformando o local numa zona para educação física em 

círculo; 

7.5. Deve-se marcar em cada equipamento as inscrições das normas e instruções de 

utilização; 

7.6. Quando os equipamentos ou a zona não estiverem em condições devem ser, 

imediatamente, encerrados, afixando-se aviso, devendo ser reparados ou 

desmontados o mais rapidamente possível; 

7.7. Todos os equipamentos, instalações e espaços de actividades devem ser 

periódica e eventualmente inspeccionados e devidamente registados para 

facilitar a revisão e melhoramento; 

7.8. Os equipamentos de recreio são os seguintes: 

a. Equipamentos móveis: baloiço, prancha vai-vém, cavalo de baloiço, arre-

burrinho, carrossel, etc.; 

b. Equipamentos fixos: escorrega, trepa-trepa, escada de equilíbrio, barra fixa, 

barras paralelas, trave de equilíbrio, etc. 

8. Zona de educação ecológica 

8.1. Conforme as necessidades pedagógicas, a escola pode aproveitar o terreno 

desocupado, quintal já existente, jardim e terreno florestal para cultivar flores, 

ervas, árvores e arbustos, ou ter jardim aquático, aquário, tanque pequeno, 

observatório meteorológico, etc.; 

8.2. Para satisfazer as necessidades pedagógicas, podem criar-se na zona de 

educação ecológica alguns pequenos animais e aves domésticas, pássaros e 

peixes. Deve estar-se atento aos seus comportamentos habituais e providenciar, 

um ambiente seguro e higiénico para a sua criação. 

9. Zona de Espera para os Pais 

9.1. A escola deve, conforme as necessidades concretas, ter uma zona de espera 

para os pais nas horas de início e fim das aulas, para deixarem e levarem os 

seus filhos. 
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9.2. Deve manter-se a livre circulação do fluxo de pessoas na zona e estar atento à 

segurança do trânsito. 

 

Parte 7 - Instalações Acessórias 

 

1. Instalações para Fornecimento de Electricidade 

1.1. Ter suficientes tomadas eléctricas para os equipamentos pedagógicos e para as 

instalações gerais; 

1.2. Os equipamentos fixos devem ter tomadas próprias de acordo com a sua 

potência; 

1.3. As instalações para fornecimento de electricidade devem ter suficientes 

dispositivos de protecção para a sua segurança de uso; 

1.4. Convém ter controlos centrais da energia eléctrica; 

1.5. Devem-se instalar cabinas independentes dos quadros eléctricos; 

1.6. É proibido instalar tubos para cabos eléctricos nas escadas de emergência e nos 

corredores de protecção contra fumo. 

2. Equipamentos de Climatização 

2.1. Potência do ar condicionado: instalar por cada 100 pés quadrados de superfície 

um ar condicionado de 1 cavalo; 

2.2. Indicador de temperatura interior: nos espaços de ensino ter equipamentos de 

climatização artificial, cujo objectivo é criar um ambiente propício para o 

ensino e aprendizagem. Quanto ao controlo da temperatura e humidade, pode 

tomar-se como referência os seguintes critérios: 

 

Temperatura - 22º C a 26º C 

Humidade relativa - 60% a 75% 

 

3. Equipamentos de telecomunicações 

Satisfazendo as necessidades pedagógicas multimédia, construir e integrar a televisão 

por cabo, rede informática e sistema audiovisual instantâneo. 

4. Equipamentos de Protecção Contra Incêndios 

4.1. A planta de construção do edifício escolar deve cumprir a legislação relativa à 

construção e à prevenção de incêndios; 

4.2. Deve instalar-se sistema de alarme contra incêndios e equipamentos de 

salvação; 

4.3. A canalização do abastecimento de água para combate a incêndios deve ser 

instalada no espaço destinado à tubagem, evitando incorporá-la dentro das 

estruturas do edifício para não estragar a sua estrutura de suporte; 

4.4. O espaço destinado à tubagem deve ter especial atenção para evitar a 

propagação do fogo para outros andares, por isso deve ter função de 

isolamento da propagação do fogo; 

4.5. Não devem ser fechadas a cadeado as portas contra fogo e as vias de 

evacuação devem manter-se desobstruídas; 

4.6. Em todos os andares, colocar em lugar bem visível extintores de incêndios, 

perto dos locais onde, facilmente, podem ocorrer incêndios e noutros lugares 

com acessos apropriados. A distância de qualquer ponto para os extintores não 

deve exceder os 15 m. Deve haver quantidade suficiente de extintores, bem 

como ser efectuada, regularmente, a sua inspecção e substituição dos seus 

químicos; 

4.7. Deve instalar-se sinalização apropriada e indicações de segurança no 

estabelecimento escolar e nos espaços públicos; 

4.8. O sistema de alarme, os equipamentos de extinção de incêndios e o sistema de 
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protecção contra incêndios devem estar instalados de acordo com a respectiva 

legislação, e deve ser, regularmente, efectuada a sua reparação e manutenção 

para evitar que, em caso de incêndio, não funcionem bem; 

4.9. Instalar iluminação de emergência que funcione automaticamente quando a 

iluminação normal deixar de trabalhar. Sugere-se que seja feita a sua inspecção 

periódica (inspeccionar, pelo menos uma vez por mês, o seu funcionamento 

normal); 

4.10. Nunca, sem autorização, fazer construções adicionais ou alterar as divisões da 

construção nem alterar à vontade os equipamentos de protecção contra 

incêndios. 

5. Instalações de Abastecimento e Drenagem de Á guas 

5.1. O sistema de abastecimento de água deve ter suficiente volume de água e 

pressão. O sistema de drenagem deve ser bem projectado para um bom 

escoamento da escola. Deve instalar-se um sistema de abastecimento de água 

potável que satisfaça as normas higiénicas; 

5.2. O depósito da água deve ser, suficientemente, forte para resistir aos tremores. 

5.3. A canalização de abastecimento de água do edifício deve ser instalada dentro 

dos espaços destinados à tubagem; empregar tubos exteriores, evitando 

incorporá-los dentro das estruturas para não estragar a sua estrutura de suporte. 

6. Sistema de Vigilância e Segurança 

6.1. Para segurança dos professores, alunos e trabalhadores e dos bens da escola, 

esta deve, de acordo com as condições e necessidades reais, instalar em locais 

apropriados equipamentos de vigilância e segurança, combinados com 

patrulhas do pessoal para garantir a segurança das instalações escolares; 

6.2. Os equipamentos de vigilância e segurança devem ser instalados conforme as 

condições e necessidades da escola, escolhendo-se um ou mais tipos dos 

dispositivos seguintes: 

a. Sistema central de vigilância. 

b. Sistemas de alarme e de alerta. 

c. Sistema de prevenção de roubos e intrusão. 

d. Sistema de segurança. 

7. Instalações e Equipamentos sem Barreiras 

7.1. A escola deve cumprir a legislação da construção civil e da protecção dos 

deficientes mentais e físicos na montagem das instalações e equipamentos para 

construir um campo escolar sem barreiras; 

7.2. O planeamento e disposição da construção escolar e suas instalações acessórias 

Têm de garantir a segurança e utilização dos alunos com ligeiras deficiências 

corporal, visual ou auditiva; 

7.3. Dentro da área da escola devem evitar-se as elevações ou o aparecimento de 

diferenças de altura, e no interior e exterior evitar a diferença de cotas. Caso 

contrário, é preciso haver rampas de acesso, sendo a sua inclinação de 1:12, e 

largura de 1,2 metro, para oferecer um acesso sem barreiras; 

7.4. As portas devem ser largas para a passagem de cadeiras de rodas e não deve 

ser instalada soleira. Se tal não for possível, deve ser feita em forma boleada; 

7.5. A altura das fechaduras e maçanetas das portas devem ser de 80~100 cm; 

7.6. As escolas com dois ou mais andares devem instalar elevadores para os utentes 

de cadeira de rodas; 

7.7. Nas plataformas e lugares salientes devem ser empregues cores vivas para os 

diferenciarem; 

7.8. Ter sanitários para os utentes de cadeira de rodas; 

7.9. Ter outras instalações que facilitem o acesso aos deficientes físicos (como 

entradas, saídas e passagens). 
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Parte 8 - Gestão e manutenção das instalações e equipamentos 

Esta parte tem como objectivo colaborar com a escola para a revisão, melhoramento e 

desenvolvimento do ambiente escolar e dos equipamentos, bem como incentivar a escola 

a realizar trabalhos de aperfeiçoamento e manutenção, de forma a manter, continuamente, 

um ambiente escolar de qualidade. 

1. Objectivo: 

1.1. Elaboração do planeamento de gestão das instalações e equipamentos da escola; 

1.2. Gestão das instalações e equipamentos da escola e método de inspecção ao 

local, incluindo os componentes da construção do edifício, os sistemas dos 

equipamentos electromecânicos, de extinção e alarme contra incêndio, de 

abastecimento e drenagem de água, de segurança, de difusão de som e 

audiovisual, bem como a manutenção, gestão e inspecção de outras instalações 

e equipamentos da escola. 

2. Planeamento de gestão e processo de execução: 

2.1. Elaboração da perícia patrimonial e duma lista integrada das instalações e 

equipamentos: 

A escola deve elaborar a lista de todas as instalações e equipamentos para 

examinar a quantidade de bens e dos sistemas e o valor de substituição, sendo 

necessário, também, guardar bem os manuais de operação e manutenção dos 

equipamentos e instalações importantes (por exemplo, o sistema de ar 

condicionado). 

2.2. Definição de manutenção das instalações e o seu âmbito: 

a. Definir as necessidades e a frequência de manutenção das instalações 

(instalações electromecânicas como: ar condicionado, instalações 

eléctricas e equipamentos contra incêndio, etc.); 

b. Definir a revisão e o tipo de exame das instalações e equipamentos; 

c. Definir o método de avaliação dos defeitos das instalações e equipamentos 

(construção e sistemas). 

2.3. Elaboração da proposta de manutenção das instalações e equipamentos: 

A gestão de manutenção pode ser dividida, basicamente, em quatro tipos: 

manutenção periódica, preventiva, correctiva e posterior. 

a. Manutenção periódica: realizar, periodicamente, uma avaliação global e 

substituir os componentes avariados e danificados; 

b. Manutenção preventiva: adoptar medidas preventivas e precaucionais para 

as falhas afectadas ao funcionamento normal dos equipamentos; 

c. Manutenção correctiva: reparar os equipamentos e componentes, incluindo 

a substituição das peças e o aperfeiçoamento do planeamento, eliminando 

defeitos ou falhas repetidas dos equipamentos, para que se faça a reparação 

e melhoramento, de modo a aumentar a confiabilidade e manutenibilidade 

futuras dos equipamentos; 

d. Manutenção posterior: fazer reparação quando houver falhas, danos ou 

acidentes nas operações dos equipamentos. 

A proposta de manutenção das instalações e equipamentos define que as 

escolas, através da manutenção periódica ou preventiva, descubram os 

problemas e façam a manutenção, para garantir a segurança e o bom 

funcionamento do ambiente escolar. 
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2.4. Definição do procedimento de reparação das instalações e equipamentos 

De acordo com a proposta e âmbito, acima referidos, a escola deve estabelecer 

um manual de instruções do procedimento operacional padrão, como forma de 

garantir a consistência do procedimento de manutenção e atingir os critérios 

definidos. Este manual de instruções dá referências ao pessoal de manutenção 

das instalações internas e aos contratadores dos serviços terceirizados, para que 

conheçam as exigências e critérios dos serviços da escola. 

2.5. Planeamento e operação de manutenção das instalações e equipamentos 

a. Peças de reposição de manutenção e gestão do seu armazenamento 

(hardwares): esta parte concentra-se, principalmente, nos hardwares, 

como a substituição dos componentes defeituosos do sistema e a gestão do 

armazenamento das peças. A escola deve assegurar a aquisição necessária 

de todas as peças a repor e um número para armazenamento, de forma a 

satisfazer as necessidades do uso diário e a garantir que o funcionamento 

da escola não seja afectado. A escola pode, objectivamente, tomar 

referências dos registos de manutenção dos anos anteriores, bem como das 

informações dos manuais de operação e manutenção fornecidos pelos 

fabricantes dos equipamentos originais. No planeamento deve-se prestar 

atenção ao facto de que um excesso de peças de reposição ocupa mais 

espaço, levando a uma menor utilização desse espaço. Caso os itens de 

manutenção tenham uma administração de serviços terceirizados, é 

necessário que se exija aos contratadores a garantia de armazenamento 

suficiente das peças de reposição; 

b. Gestão da reparação e manutenção das instalações e equipamentos 

(softwares) 

A primeira parte é a gestão da reparação e manutenção da escola – a escola 

pode determinar o pessoal e os equipamentos necessários para a gestão da 

reparação e manutenção da escola; 

A segunda parte é a reparação e manutenção dos serviços terceirizados – a 

escola pode considerar a contratação de empreiteiros qualificados para 

fornecer e realizar as diversas gestões dos serviços. As normas e as formas 

dos serviços podem ser definidas na base do protocolo do nível de serviço 

entre a escola e o empreiteiro, bem como do manual de procedimento do 

funcionamento padrão do empreiteiro. 

2.6. Considerações sobre a gestão da reparação e manutenção das instalações e 

equipamentos 

a. Consideração sobre o custo; 

b. Recursos de trabalho (se há ou não pessoal adequado suficiente no 

mercado); 

c. Nível profissional do pessoal, da escola ou do exterior, destinado à 

reparação e manutenção; 

d. Apoio de serviços profissionais; 

e. Nível de serviço, controle de qualidade e gestão. 

 

3. Métodos e critérios de inspecção ao local para as instalações e equipamentos da 

escola 

Considera-se que a gestão da manutenção dos edifícios escolares das várias escolas é 

efectuada por uma sua unidade de serviços gerais. No entanto, o pessoal responsável 
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pela gestão da reparação não possui, geralmente, habilitação profissional em 

engenharia e construção civil ou em reparação de equipamentos. A tabela seguinte é 

elaborada do ponto de vista do pessoal não profissional da engenharia e pessoal de 

empreendimento, para colaborar com o pessoal da gestão da manutenção das 

instalações internas da escola para proceder à verificação regular dos equipamentos e 

para fazer o seu registo. Caso sejam encontrados problemas, deve realizar-se a 

reparação planeada de acordo com a ordem de prioridade. 

3.1. Estrutura da construção dos edifícios 

N.º Item 
Frequência da 

revisão 
Critérios da revisão 

Pessoal que 
executa 

1 Estrutura da 
construção 
(estrutura de 
betão, de aço, de 
madeira) 

Uma inspecção 
(visual) a cada 
seis meses 
(deve-se realizar 
uma inspecção 
profissional de 
cinco em cinco 
anos). 

1. Estrutura da construção sem fendas, 
sem descolamento, nem ferrugem ou 
ataque das formigas-brancas. 

2. Pavimentos, vigas, e pilares sem queda 
de betão, vista do varão ou ferrugem. 

3. Tecto sem rachas, queda, nem 
infiltração de água, saliências ou 
desfiguração. 

Pessoal escolar 
responsável 
pela reparação 
das instalações 

2 Telhado Inspecção 
(visual) a cada 
seis meses. O 
telhado, além da 
inspecção-geral 
periódica, deve 
ser sujeito a uma 
inspecção 
principal antes e 
depois da época 
das chuvas e 
tufões. 

1. Sem edificações ilegais. 
2. Camada de impermeabilização sem 

saliências, espuma, rachas ou quedas. 
3. Componente sólida do telhado sem 

fugas 
4. Algerozes do telhado devem estar 

limpos, sem folhas ou acumulação de 
sujidade que impeça a drenagem (deve 
ser feita inspecção semanal) 

Pessoal escolar 
responsável 
pela reparação 
das instalações 

3 Paredes exteriores Inspecção 
(visual) a cada 
seis meses. 

1. Revestimento sem queda, fendas nem 
infiltrações 

2. Sem edificações ilegais e as linhas de 
canto devem ser ordenadas 

3. Limpas, sem manchas ou ferrugem. 

Pessoal escolar 
responsável 
pela reparação 
das instalações 

4 Paredes interiores 
da escola e 
plataformas 
(incluindo locais 
de acesso, 
corredores, átrio e 
escadas) 

Uma inspecção 
(visual) por cada 
seis meses. 

1. Paredes interiores da escola e 
revestimento das plataformas sem 
saliências, rachas e quedas 

2. Construção de paredes, pavimentos, 
janelas e tecto falso deve estar 
completa, sem defeitos ou rachas 

3. Limpas e refrescantes 

Pessoal escolar 
responsável 
pela reparação 
das instalações 

5 Portas e janelas Inspecção a cada 
seis meses. 

1. Funcionamento normal dos fechos e 
aberturas das portas e janelas, sem 
danos 

2. Sem danos, avarias ou fugas na 
construção das janelas 

3. Sem danos ou fugas nos vidros das 
portas e janelas 

4. Janelas devem ser mantidas limpas 

Pessoal escolar 
responsável 
pela reparação 
das instalações 

6 Componentes 
metálicos 
(suportes para ar 
condicionado, 
escada de ferro, 
corrimão e 
balaustradas) 

Inspecção 
(visual) a cada 
seis meses. 

1. Componentes metálicos sem 
rachaduras, fugas nem ferrugem 

2. Sem desgastes nas protecções 
anticorrosivas e contra incêndio dos 
componentes metálicos 

3. Deve manter-se uma instalação segura 
e em bom funcionamento 

Pessoal escolar 
responsável 
pela reparação 
das instalações 
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3.2. Equipamentos electromecânicos 

N.º Item Frequência da 
inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 
executa 

1 Sistema de ar 
condicionado 

Uma inspecção 
por mês. 

1. Funcionamento normal do ar condicionado 
2. O filtro do ar condicionado deve ser lavado 

uma vez de duas em duas semanas 
3. Funcionamento normal da torre de 

resfriamento de água 
4. Sem infiltração na torre de resfriamento de 

água e nos acessórios e tubos respectivos 
5. Manter a limpeza e funcionamento normal 

do filtro das unidades de tratamento de ar 
6. Bom funcionamento dos ventilo-

convectores 
7. Fornecimento suficiente de refrigerante 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

2 Sistema de 
iluminação 

Uma inspecção 
(visual) por 
mês. 

1. Funcionamento normal dos equipamentos 
de iluminação 

2. Boa integridade da caixa de interruptores 
3. Sem danos e envelhecimento nos fios 

eléctricos e tubos 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

3 Grupos 
electrogeradores 

Uma inspecção 
por mês. 

1. Ligação correcta dos aparelhos eléctricos 
2. Funcionamento normal dos grupos de 

electrogeradores 
3. Funcionamento normal dos reguladores de 

voltagem 
4. Funcionamento normal das lâmpadas 

indicadoras de fusível 
5. Funcionamento normal dos disjuntores 
6. Sem danos e envelhecimento nos fios 

eléctricos 

Engenheiro 
electromecânico 
qualificado ou 
pessoal 
responsável pela 
reparação das 
instalações 
escolares que 
possua as 
necessárias 
capacidades 

4 Sistema de pára-
raios 

Uma inspecção 
por ano. 

1. O eléctrodo de terra deve descarregar 
eficazmente o calor e os raios 

2. Ligação correcta das condutas com os 
bornes 

3. Funcionamento normal dos terminais do ar 
sem danos nem envelhecimento 

Engenheiro 
electromecânico 
qualificado ou 
pessoal 
responsável pela 
reparação das 
instalações 
escolares que 
possua as 
necessárias 
capacidades 

5 Electrogerador 
de emergência e 
reserva 

Uma inspecção 
mensal. 

1. Funcionamento normal do sistema de 
bateria sem corrosão 

2. Funcionamento normal das lâmpadas 
indicadoras de fusível 

3. Funcionamento normal dos disjuntores 
4. Sem danos ou envelhecimento nos fios 

Engenheiro 
electromecânico 
qualificado ou 
pessoal 
responsável pela 
reparação das 
instalações 
escolares que 
possua as 
necessárias 
capacidades 
 
 
  

6 Acessórios Inspecção a 1. Sem danos nos acessórios eléctricos Engenheiro 
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N.º Item Frequência da 
inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 
executa 

eléctricos cada seis 
meses. 

2. Funcionamento normal dos acessórios 
eléctricos 

3. Sem danos ou envelhecimento nos fios 
eléctricos e tubos 

electromecânico 
qualificado ou 
pessoal 
responsável pela 
reparação das 
instalações 
escolares que 
possua as 
necessárias 
capacidades 
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3.3. Instalações e equipamentos de protecção contra incêndios 

N.º Item Frequência da 
inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 
executa 

1 Consola de 
protecção 
contra incêndio 

Inspecção uma 
vez por mês. 

1. Funcionamento normal das várias 
lâmpadas indicadoras (incluindo o 
fornecimento de energia e de sinal) 

2. Os vários interruptores devem estar 
ligados ou no estado automático 

3. Interior da consola limpo e sem pó 
4. Funcionamento normal do fornecimento 

de energia e de voltagem 
5. Funcionamento normal da função de 

alarme 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

2 Detectores de 
fumo / térmicos 

Inspecção de seis 
em seis meses. 

1. Indicador vermelho dos detectores de 
fumo ligado 

2. Detectores térmicos 
3. Indicadores convencionais na central de 

alarmes por zonas ligados 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

3 Portas corta-
fogo 

Uma inspecção 
por mês. 

1. Portas corta-fogo sem danos nem 
distorção 

2. Integridade das dobradiças de mola com a 
elasticidade adequada 

3. Saídas de emergência desobstruídas e 
portas corta-fogo com fecho e abertura 
livre 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

4 Sistema de 
evacuação de 
fumos 

Uma inspecção 
por mês. 

1. Sem poeira na superfície dos ventiladores 
da saída dos fumos 

2. Funcionamento normal dos indicadores 
de energia no armário de controlo 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

5 Sistema de 
transmissão do 
sinal de 
incêndio 

Uma inspecção 
por mês. 

1. Funcionamento normal dos sinais de 
energia e de controlo na central do 
sistema 

2. Volume adequado ajustado pelas teclas de 
volume 

3. Integridade dos componentes, sem danos. 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

6 Equipamentos 
de combate a 
incêndio 
(extintor 
portátil, 
mangueira de 
incêndio, balde 
de incêndio, 
etc.) 

Uma inspecção 
por mês. 

1. Integridade dos equipamentos de combate 
a incêndio, sem danos 

2. Pressão normal dos extintores portáteis, 
sem danos ou infiltrações 

3. Pó do extintor de incêndio dentro do 
prazo de validade 

4. Colocação dos equipamentos de combate 
a incêndio em lugar adequado (a distância 
entre qualquer ponto e o extintor deve ser 
inferior a 15 metros) 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

7 Sistema de 
extinção por 
água (incluindo 
boca de 
incêndio, 
carretel da 
mangueira, etc.) 

Uma inspecção 
de seis em seis 
meses. 

1. Sem infiltrações na canalização 
2. Rotação flexível dos mancais das bombas 

de água 
3. Sem mancha de óleo ou poeira na 

superfície dos rociadores de incêndio 
4. Sem danos ou infiltrações nas bocas de 

incêndio e no carretel da mangueira 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

Além dos itens listados, na tabela anterior, a escola deve elaborar um plano de 

contingência em caso de emergência e fazer, regularmente, exercícios e revisões. 
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3.4. Sistema de abastecimento e de drenagem da água 

N.º  Item Frequência da 
inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 
executa 

1 Sistema de 
canalização 

Uma inspecção 
(visual) por ano. 

1. Sem infiltração na canalização 
2. Funcionamento normal da bomba e da 

válvula 
3. Funcionamento normal do reservatório 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações. 

2 Sistema de 
abastecimento e 
de drenagem da 
água 

Uma inspecção 
por ano. 

1. Sem bloqueio na caixa de visita / câmara 
de visita 

2. Tampa da caixa de visita / câmara de 
visita bem fechada, sem infiltração de 
água nem gases 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

 

3.5. Sistema de segurança 

N.º Item Frequência da 
inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 
executa 

1 Equipamentos 
de segurança 

Inspecção a 
cada seis 
meses. 

1. Funcionamento normal dos equipamentos 
de segurança 

2. Funcionamento normal de imagens e zoom 
3. Conexão correcta das ligações dos 

equipamentos de segurança 
4. Sem desgaste nos fios de conexão e 

eléctricos 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

2 VCR e 
gravadores de 
vídeo 

Inspecção a 
cada dezoito 
meses. 

1. Funcionamento normal 
2. Com capacidade para gravar, pelo menos, 

um mês de vídeo. 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

3 Sistemas de 
cartão-chave, de 
controlo de 
acesso e de 
leitor de cartão 
inteligente 

Inspecção a 
cada seis 
meses. 

1. Funcionamento normal do sistema de 
controlo de acesso 

2. Funcionamento normal do sistema de 
cartão-chave 

3. Os sistemas de cartão-chave, de controlo 
de acesso e de leitor de cartão inteligente 
registam, correctamente, os dados 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

 

3.6. Sistemas de difusão de som / audiovisual 

N.º Item Frequência da 
inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 
executa 

1 Alto-falante Inspecção a cada 
seis meses. 

1. Funcionamento normal do alto-falante 
2. Sem danos ou envelhecimento nos fios do 

alto-falante 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

2 Microfone Inspecção a cada 
seis meses. 

1. Funcionamento normal do microfone 
2. Sem danos ou envelhecimento nos fios do 

microfone 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações 

3 Megafone Inspecção a cada 
seis meses. 

1. Funcionamento normal do megafone 
2. Sem danos ou envelhecimento nos fios do 

megafone 

Pessoal escolar 
responsável pela 
reparação das 
instalações. 
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3.7. Instalações do espaço escolar 

N.º Item Frequência da 

inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 

executa 

1 Salas de aula Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal e sem danos no 

mobiliário das salas de aula, como as 

mesas e cadeiras, o quadro preto / branco 

e os equipamentos do projector 

2. Funcionamento normal do estrado, sem 

danos 

3. Boa ventilação das salas de aula 

4. Arrumadas e limpas 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 

2 Laboratórios Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal e sem danos no 

mobiliário dos laboratórios, como as 

mesas e cadeiras e o quadro preto / 

branco 

2. Funcionamento normal e sem danos nos 

equipamentos dos laboratórios, nos 

instrumentos de ensino e nos projectores 

3. Funcionamento normal das instalações de 

abastecimento e drenagem da água 

4. Boa ventilação dos laboratórios 

5. Arrumados e limpos 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 

3 Sala de desporto Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal e sem danos nas 

instalações desportivas, nas instalações 

para exercício físico e nos equipamentos 

de jogo. 

2. Boa ventilação da sala de desporto. 

3. Arrumada e limpa 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 

4 Oficina de 

saúde 

Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal e sem danos 

no mobiliário da oficina de saúde, 

como as mesas e cadeiras e a cama 

de doente 

2. Materiais de primeiros socorros 

suficientes e, regularmente, repostos 

3. Boa ventilação da oficina de saúde 

4. Arrumada e limpa 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 

5 Sala de 

computadores 

Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal e sem danos no 

mobiliário, como as mesas e cadeiras, as 

lâmpadas, os computadores e os 

equipamentos do projector. 

2. Sem tomadas de energia sobrecarregadas 

3. Sem danos ou envelhecimentos nos fios 

eléctricos. 

4. Arrumada e limpa 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 

6 Biblioteca Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal e sem danos no 

mobiliário da biblioteca, como as mesas e 

cadeiras, as estantes para livros e os 

computadores. 

2. Boa iluminação e ventilação da biblioteca 

3. Arrumada e limpa 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 
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N.º Item Frequência da 

inspecção 

Critérios da revisão Pessoal que 

executa 

7 Refeitório/ 

cozinha 

Inspecção de seis 

em seis meses. 

1. Sem danos no mobiliário do refeitório, 

como as mesas e as cadeiras. 

2. Funcionamento normal e sem danos nos 

equipamentos de refrigeração e 

congelamento. 

3. Esterilização regular dos equipamentos 

da cozinha 

4. Equipamentos da cozinha limpos e em 

boas condições sanitárias. 

5. Funcionamento normal do sistema da 

canalização de abastecimento e drenagem 

da água; sem bloqueio na caixa de visita / 

câmara de visita 

6. Tampa da caixa de visita / câmara de 

visita bem fechada e sem infiltração de 

água nem gases 

7. Sem fugas nos tubos e equipamentos do 

gás 

8. Boa ventilação do refeitório e da cozinha, 

que devem estar arrumados, em boas 

condições sanitárias, limpos e sem maus 

cheiros. 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações 

8 Sanitários Inspecção a cada 

seis meses. 

1. Funcionamento normal, sem danos, 

rachas ou infiltrações nos equipamentos 

sanitários, como sanitas, urinóis / 

mictórios colectivos, lavatórios, torneiras, 

chuveiros e contentores. 

2. Revestimentos dos sanitários, como o 

pavimento e as paredes, limpos, em boas 

condições sanitárias, e sem danos ou 

rachas 

3. Sem infiltração ou danos no sistema de 

canalização de abastecimento e drenagem 

da água 

4. Boa ventilação, devem estar arrumados, 

em boas condições sanitárias e sem maus 

cheiros 

5. Boa iluminação 

Pessoal escolar 

responsável pela 

reparação das 

instalações. 

 

Parte 9 – Orçamento de reparação e manutenção dos equipamentos e sua substituição 

1. Objectivo: 

1.1. Definir o orçamento da reparação e manutenção dos equipamentos e instalações; 

1.2. Elaborar o planeamento periódico da reparação e manutenção, para substituir os 

equipamentos que atingem o fim útil de vida. 

2. Orçamento e planeamento da reparação e manutenção dos equipamentos e instalações 

2.1. Planeamento da substituição, reparação e manutenção dos equipamentos e 

instalações (hardwares) 

a. A parte dos hardwares no planeamento de substituição, reparação e 

manutenção dos equipamentos e instalações está abrangida por todos os 

equipamentos e sistemas utilizados na escola. A escola pode integrar todos os 

equipamentos e instalações importantes numa lista, detalhada, de bens de 

equipamentos, que inclua todas as componentes e peças importantes de cada 
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sistema, tais como o congelador, a torre de resfriamento, o ventiloconvector, 

bombas de água, válvula, ares condicionados com operação independente e o 

seu painel de controlo no sistema de ventilação e climatização; o sistema de 

alarme automático no sistema de protecção contra incêndios, incluindo os 

detectores de fumo / térmicos, o painel de controlo, etc.; os vários sistemas de 

extinção: bocas de incêndio, carretéis da mangueira e vários extintores, etc.; e, 

também, os sistemas de drenagem de água, de circuito fechado de televisão, 

de controlo de acesso e de aparelhos electrónicos (incluindo lâmpadas, 

indutores, vários painéis de controlo dos aparelhos electrónicos e sala das 

máquinas, etc.). Devem ser, também, incluídos os vários instrumentos e 

sistemas pedagógicos; 

b. A lista dos equipamentos pode incluir os modelos, a sua posição, a sua 

quantidade e especificações, por exemplo a frequência recomendável de 

manutenção e a vida útil previsível. De acordo com a sua vida útil previsível, 

as escolas podem estimar melhor o custo da substituição, com vista a inseri-lo 

no plano do orçamento de reparações e manutenção; 

c. No que diz respeito à aquisição dos equipamentos, geralmente presta-se mais 

atenção aos preços e à qualidade, ignorando a sua vida útil. Em muitos casos, 

é possível que o custo de aquisição seja mais baixo, mas a vida útil seja mais 

curta, ou que alguns componentes importantes precisem de substituição com 

um custo alto depois de pouco tempo de serviço. E, em comparação com o 

custo total durante o seu tempo útil de vida, ficam provavelmente mais caros 

do que os equipamentos com um custo de aquisição inicial mais elevado. 

2.2. Gestão e manutenção dos equipamentos e instalações (softwares) 

a. Inclui trabalhos de limpeza e higiénicos dos equipamentos, protecção contra 

insectos, recolha e tratamento do lixo, arborização, vários certificados e 

licenças necessários para o funcionamento (ex.: protecção contra incêndios, 

elevadores, etc.), serviço de segurança, serviços terceirizados (ex.: protecção 

contra incêndios, ventilação e climatização e aparelhos electrónicos, etc.) e os 

trabalhos levados a cabo pelo pessoal da escola (ex.: contínuos, canalizadores 

/ electricistas, etc.); 

b. O serviço de reparação e manutenção inclui os serviços terceirizados e os que 

são fornecidos pelo pessoal da escola. De acordo com as “Instruções de 

gestão dos equipamentos da escola”, esta pode determinar o modelo de 

serviço necessário conforme as situações específicas (ex.: quais os serviços 

que devem ser terceirizados e quais os que devem ser realizados pelo pessoal 

da escola). Quanto aos custos, a escola deve determinar todos os custos do 

plano de orçamento, tanto directos como indirectos; 

c. O custo directo dos serviços internos abrange o custo do pessoal de 

manutenção da escola e os equipamentos supernumerários para a reparação 

de alguns sistemas e componentes, tais como: escadotes, rampas, chaves de 

parafusos, etc. Os custos dos serviços e dos equipamentos devem ser 

incluídos no orçamento de manutenção; 

d. O custo directo dos serviços terceirizados é o valor do contrato que se paga ao 

contratador, considerando-se como custo indirecto os recursos humanos dos 

trabalhos administrativos da gestão do contrato de manutenção. 

2.3. Consideração sobre a volatilidade dos preços durante a vida útil dos 

equipamentos e instalações 

Por causa dos custos de reparação e manutenção dos equipamentos e instalações, 

durante a sua vida útil, o orçamento precisa de um planeamento permanente e a 
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escola deve considerar a previsão sobre a inflação, abrangendo-a na análise dos 

custos durante o período útil de vida. Se houver condições, as escolas podem 

criar um fundo de contingência (Sinking Fund) em que se insiram o cálculo dos 

custos todos os componentes principais que seja preciso mudar durante o 

período de vida útil dos equipamentos e instalações, ou o custo total da 

substituição de equipamentos quando estes terminarem o seu período útil de vida. 

O fundo de contingência tem muitas vantagens, a mais indicada é que, no 

cálculo da sua vida útil, as escolas já sabem a vida útil dos equipamentos e 

instalações e o momento de grandes investimentos para os mesmos. É  ideal, caso 

as escolas tenham a intenção de elaborar a sua preparação com antecedência. 

 

 

Parte 10 – Inspecção da estrutura do edifício escolar 

1. Objectivo: 

Coordenar com o grupo de gestão dos equipamentos e instalações, o pessoal e os 

utentes do edifício, dentro da área da escola, para que conheçam, eficazmente, a 

importância da inspecção regular da estrutura, bem como saberem como a executar 

para manter a sustentabilidade da construção da escola. 

2. Método de inspecção da estrutura do edifício escolar 

2.1. Proceder a uma inspecção da estrutura do edifício escolar de cinco em cinco 

anos. Para a realizar, a escola deve recrutar um engenheiro civil, reconhecido 

pelo Governo, que vai verificar e identificar, inicialmente, de forma visual, e 

apresentar o relatório da inspecção e um parecer de melhoramento depois da 

conclusão. Se descobrir um possível grande problema na estrutura da construção 

durante a inspecção visual, o engenheiro civil deve sugerir à escola uma 

inspecção global e completa por parte de um laboratório profissional, para 

encontrar a fonte do problema e fazer uma proposta de melhoramento da obra 

da estrutura. 

2.2. Itens da inspecção da estrutura do edifício escolar 

a. Análise e avaliação detalhadas sobre a estrutura interna; 

b. Situação actual do muro de suporte e mudança topográfica circundante; 

c. Se há ou não distorção nas várias estruturas da construção; 

d. Se há ou não deterioração dos materiais da construção; 

e. Se há ou não perigo no tecto falso interior ou nos objectos decorativos e de 

suspensão da construção; 

f. Se há ou não desvio do uso pretendido da estrutura actual ou do espaço da 

construção; 

g. Se há ou não excesso causador de sobrecarga em todos os espaços de uso 

definido, tal como a sala das máquinas; 

h. Se há ou não uma influência negativa na estrutura da construção causada por 

aumento ou mudança legal; 

i. Estudo da influência na estrutura da construção sobre o aumento do sistema 

de protecção ambiental na obra de melhoramento, tal como o sistema de 

reciclagem da água da chuva, o jardim no telhado, etc.; 

j. Descoberta de defeitos na estrutura e efeitos ligados a esse tipo de defeitos; 

k. Pressão causada por má estrutura; 

l. Influências na estrutura provocadas por factores ambientais adversos, tais 

como chuva ácida, tempo frio extremo, etc. O engenheiro civil deve fazer 
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uma avaliação profissional e, se encontrar algum sinal de deterioração ou 

qualquer defeito estrutural, deve sugerir a adopção de medidas através de um 

relatório profissional – por exemplo, a recuperação necessária ou a 

investigação completa sobre a estrutura, etc. 

3. Inspecção visual da estrutura da construção 

3.1. Uma inspecção visual de rotina da estrutura da construção de cinco em cinco 

anos; 

3.2. A área da inspecção visual da estrutura da construção deve abranger o seguinte: 

a. Inspecção do projecto, obras e informações da reparação dessa construção; 

b. Estado da construção do betão (aparência das rachas, e mesmo vista do varão 

causada por quedas); 

c. Descoberta de enferrujamento na treliça de aço ou na consola; 

d. Descoberta de fracturas de cisalhamento ou de fendas diagonais na estrutura 

principal; 

e. Aparência de racha no vestíbulo de betão em consola, e mesmo vista do varão 

causada por quedas); 

f. Rachadura estrutural causada por excesso de carga; 

g. Quedas, vista do varão ou infiltração de betão do muro de suporte; 

h. Ataque de formigas brancas na estrutura de madeira (incluindo o palco do 

auditório / palco de espectáculos); 

i. Verificação da estabilidade estrutural dos painéis decorativos da parede, e das 

paredes metálicas / de vidro; 

j. Verificação da relação entre a integridade estrutural e infiltrações no telhado e 

paredes exteriores; 

k. Verificação de todos os componentes da construção em suspensão, tais como 

tecto falso, lustres, decorações em suspensão, etc.; 

l. Verificação de todos os postes de iluminação, hastes de bandeira, placas de 

direcção, muros da construção ou outros componentes fixados por pilares 

metálicos na área de construção; 

m. No processo de verificação, reconhecimento dos factos que possam ter 

influência na estrutura; 

n. Situação depois das edificações sofrerem com vibração/terramoto. 

4. Investigação global da estrutura da construção 

Se forem descobertos problemas estruturais sérios durante a inspecção estrutural visual, 

o engenheiro civil deve sugerir à escola que encomende, a um laboratório profissional, 

uma inspecção global e completa à estrutura, para encontrar a fonte dos problemas e 

fornecer uma proposta de melhoramento da obra da estrutura. 

5. Acompanhamento após a investigação estrutural 

A escola deve consultar, seriamente, as sugestões do relatório da inspecção estrutural 

da construção apresentado pelo engenheiro civil, bem como as referidas na inspecção 

global. De acordo com essas sugestões, deve realizar um ordenamento e 

aperfeiçoamento conforme a sua urgência e importância. 

 

⚫ No caso de dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, podem-se dirigir, 

directamente, à sede da DSEJ, Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.° andar, Macau ou 

telefonar para a Divisão de Equipamentos Educativos, cujas informações de contacto 

se encontram no anexo do presente Guia. 
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C. Orientações sobre procedimentos e fiscalização dos concursos públicos para 

realização de obras em edifícios escolares e para aquisição de equipamentos 

1. Concurso público e sua fiscalização 

Para garantir a utilização adequada dos recursos e aumentar a transparência na 

atribuição de fundos pelo Governo, a escola deve realizar o concurso público e a 
consulta escrita, de acordo com as directrizes constantes neste capítulo. 

1.1. Concurso público: 

Requerimento de financiamento do ano lectivo: se a escola pretender requerer 

um subsídio para realizar obras no edifício escolar ou para adquirir 

equipamentos, num montante superior a, respectivamente, $2.500.000,00 patacas 

ou $7.500.000,00 patacas, tem de realizar um concurso público, publicar o 

anúncio do mesmo nos jornais, escolher a empresa mais adequada e submeter o 

resultado do concurso, para efeitos de registo (anexos 1A, 1B ou 1C). 

1.2. Consulta Escrita: 

Se a escola solicitar financiamento para realizar obras no edifício escolar ou para 

adquirir equipamentos, sendo o montante das obras de $150.000,00 patacas a 

$2.500.000,00 patacas ou o montante da aquisição dos equipamentos de 

$15.000,00 patacas a $750.000,00 patacas, tem de efectuar uma consulta escrita 

a, pelo menos, três empresas, para escolher a empresa mais adequada, e 

submeter o resultado do concurso, para efeitos de registo (anexos 2A, 2B ou 

2C). 

1.3. Fiscalização: 

No caso de o subsídio requerido para a realização das obras ser superior a 

$2.500.000,00 patacas, para assegurar que a qualidade das obras do edifício 

escolar, subsidiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo, corresponde à 

concepção e à qualidade autorizadas, a escola tem de nomear uma empresa de 

consultadoria para coordenar e fiscalizar a respectiva realização e submeter, 
periodicamente (mensalmente), à DSEJ, um relatório de execução da obra; 

1.4. Notas para o concurso público 

Se a escola necessitar de fazer um concurso público, para realizar as obras do 

edifício escolar ou para adquirir equipamentos, deve previamente informar a 

DSEJ; a DSEJ vai organizar os departamentos responsáveis por este tipo de 

assuntos para que os mesmos possam explicar, detalhadamente, à escola os 

códigos de integridade e alertar para os pontos do concurso público que 

requerem uma maior atenção. 

Após conclusão do concurso, e por uma questão de justiça, os concorrentes não 

poderão proceder a quaisquer alterações, de quantidades ou preços, das cotações 

constantes no projecto apresentado durante a fase de selecção das propostas. 

Na fase da procura de empresas, a escola deve distribuir os diversos trabalhos do 

projecto de construção da escola por diferentes empresas ou pessoal, 

dividindo-os, por exemplo, em “projecto”, “construção”, “consultores de 
construção profissional”, etc. 
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2. Disposições legais obrigatórias e princípios 

2.1. Â mbito de aplicação 

A “Lei de Prevenção e Repressão da Corrupção no Sector Privado” tem como 

objectivo tipificar os crimes de corrupção no sector privado (caso das escolas 

privadas), o regime da sua prevenção e a atribuição de competências, neste 

âmbito, ao Comissariado contra a Corrupção. 

2.2. Princípio da concorrência leal 

É  obrigatório que a escola e os indivíduos ou empresas concorrentes cumpram o 

princípio da concorrência leal. Constitui concorrência desleal todo o acto de 

concorrência que, objectivamente, se revele contrário às normas e aos usos 
honestos da actividade económica; 

Quanto aos casos típicos de concorrência desleal, podem consultar-se os artigos 

159.º a 169.º do Código Comercial. 

2.3. Deveres funcionais 

São os que devem ser cumpridos no exercício de determinada actividade por 

imposição legal ou por acto jurídico entre as partes. A violação destes deveres 

para obter benefícios ilícitos pode constituir acto de corrupção activa ou passiva 
no sector privado. 

2.4. Exercício do direito de queixa 

O acto de corrupção activa ou passiva geral no sector privado é um crime 

semi-público, o seu procedimento penal depende de queixa. De acordo com esta 

lei, para se responsabilizar, criminalmente, o infractor, o ofendido (geralmente é 

o empregador ou o mandante) deverá sempre apresentar a respectiva queixa 

junto das autoridades de investigação criminal para que estas possam dar início à 

instauração do processo; 

No acto de corrupção activa ou passiva, no caso da aquisição de bens e serviços 

em que o financiamento tenha, no todo ou em parte, origem pública, susceptível 

de provocar situações de concorrência desleal, ou ser idóneo a causar um 

prejuízo à saúde ou segurança de terceiros, o seu procedimento penal não 

depende da queixa e é um crime público; qualquer pessoa, para além do 

ofendido, poderá denunciar o crime junto das autoridades. Se esses casos forem 

descobertos pelas mesmas, é possível instaurar o processo por sua própria 
iniciativa; 

Quanto ao exercício do direito de queixa, consulte os artigos 105.º a 109.º do 

Código Penal. 

Devido ao procedimento da aquisição ou da adjudicação de obras das escolas 

privadas financiadas ser aplicável aos dispostos acima referidos, se a escola 

souber da respectiva infracção, tem a obrigação de a denunciar às autoridades 
competentes. 

2.5. Data de entrada em vigor 
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A lei de “Prevenção e Repressão da Corrupção no Sector Privado” entrou em 

vigor no dia 1 de Março de 2010. 

3. Conflito de interesses e regime de impedimento 

3.1. Conflito de interesses 

a. O conflito de interesses consiste na divergência entre os interesses pessoais e 

os interesses da escola, em situações em que, por exemplo, o pessoal da 

escola intervenha no procedimento da aquisição ou da adjudicação das obras; 

b. Esses interesses incluem os interesses patrimoniais ou não patrimoniais seus, 

dos seus familiares ou parentes, dos amigos, da instituição associativa de que 

faz parte ou daqueles com quem mantém relações de intimidade pessoal. 

3.2. Tratamento do conflito de interesses 

O trabalhador da escola, que participa no processo de aquisição ou adjudicação 

de obras e que tem uma relação de interesse com a empresa concorrente, deve 

entregar à escola, por sua iniciativa, a declaração de rendimentos; 

A escola, conforme as circunstâncias concretas do conflito de interesses do 

trabalhador que participa no processo de aquisição ou adjudicação de obras, tem 

o direito de decidir sobre a dispensa da intervenção deste trabalhador. 

3.3. Regime de impedimentos 

“Impedimento” significa que, durante o processo de aquisição ou de adjudicação 

de obras da escola, se o trabalhador que participa no mesmo tiver uma situação 

de conflito de interesses, este deve pedir escusa, evitando colocar-se num 

conflito de papéis ou numa situação confusa. O objectivo é assegurar que a 

escola efectue o processo de aquisição ou adjudicação de obras com 

imparcialidade e isenção. (Ex.: um trabalhador da escola é membro da comissão 

de selecção e uma das empresas concorrentes é do seu cônjuge, parente ou afim 
em linha directa ou até ao 3.º grau da linha colateral); 

O trabalhador participante, que se encontra nas situações de escusa acima 

mencionadas, deve comunicá-lo à escola, evitando a violação das orientações da 
escola ou a suspeição do exterior sobre a sua imparcialidade; 

Para assegurar a imparcialidade e legalidade dos procedimentos, é necessário 

que a escola defina normas mais específicas para o regime de impedimentos. 

Portanto, recomendamos à escola que estabeleça um conjunto de orientações 

para os trabalhadores poderem consultar. 

3.4. Responsabilidade jurídica 

Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 19/2009 (Prevenção e Repressão da 

Corrupção no Sector Privado),  “Quem, exercendo funções, incluindo as de 

direcção ou administração, para uma qualquer entidade do sector privado, ainda 

que irregularmente constituída, que por si ou, mediante o seu consentimento ou 

ratificação, por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, 

sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 

promessa, como contrapartida de acto ou omissão que constitua uma violação 

dos seus deveres funcionais, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena 
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de multa”. 

Exemplo: 

A escola onde CHI-IEONG trabalha necessita de adquirir um conjunto de 

computadores portáteis. Recentemente, o colega responsável convidou vários 

fornecedores a entregar propostas e CHI-IEONG vai participar nos trabalhos de 

selecção das propostas. 

Nesse dia, CHI-IEONG recebeu um telefonema do irmão mais velho da sua 

mulher WAI-MEI, informando-o de que a sua empresa de informática também 

foi convidada para o concurso. Ele quer este negócio, portanto, telefonou 
propositadamente a CHI-IEONG para este lhe dar mais atenção. 

CHI-IEONG ficou muito preocupado e, quando chegou a casa, queixou-se à 

mulher: “Também o quero ajudar, pois os produtos da sua empresa têm 

qualidade e um preço adequado. Além disso, ao colaborar com um fornecedor 

conhecido, acredito que haja mais garantias nos serviços pós-venda”. 

WAI-MEI não entendeu e retorquiu: “Se dizes que a empresa dele tem as 
condições adequadas, qual é o problema?”.  

CHI-IEONG respondeu-lhe: “O problema é que eu tenho uma relação de 

parentesco com ele!”. E explicou: “As nossas famílias têm contacto diário e uma 

relação íntima. Se a sua proposta for a seleccionada, receio que as pessoas 

pensem que eu o favoreci. Além disso, a lei contra a corrupção no sector privado 

já entrou em vigor e, embora eu não receba quaiquer benesses do teu irmão, a 

situação envolve um problema de conflito de interesses. Isso preocupa-me, pois 
se não pedir escusa, posso envolver-me em acções judiciais!” 

WAI-MEI disse-lhe: “Que eu saiba, os serviços públicos têm um regime de 

impedimento. Quando os funcionários públicos têm um conflito de interesses, 

devem cumprir, rigorosamente, o regime e comunicar o facto ao seu superior, e 

talvez não possam participar em acções e procedimentos administrativos em que 

tenham conflitos de interesses. Porém, a “Lei de Prevenção e Repressão da 

Corrupção no Sector Privado” não define qualquer regulamento nesse âmbito 

para os trabalhadores do sector privado, as instituições privadas podem decidir 

conforme as necessidades reais.” 

CHI-IEONG: “Ah, é assim. Em Macau há muita gente para pouca terra, por isso 

as ligações interpessoais são muito estreitas. Quando fazemos aquisições, há 

sempre situações de conflito entre os interesses pessoais e os interesses da escola. 

Por causa disso não podemos fazer aquisições nas empresas de amigos ou 

familiares?” 

WAI-MEI: “O conflito de interesses propicia a prática de actos de corrupção, 

fraude e abuso de poder em proveito próprio. No aspecto da escola, esta pode 

fazer alguns trabalhos para a gestão do seu pessoal. Por exemplo, exigir que em 

determinadas situações os trabalhadores declarem os seus rendimentos à escola. 

Quando o trabalhador pensa que há conflito de interesses, deve declará-lo à 

escola por sua própria iniciativa. Assim, os interesses da escola e a honra do 

trabalhador podem ser protegidos, beneficiando ambos.” 

CHI-IEONG acenou e concordou: “Embora a escola não tenha um regulamento 
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sobre a declaração de rendimentos, eu já decidi, amanhã vou comunicar à escola 

a relação de parentesco com o teu irmão, para a escola decidir se participo, ou 

não, nos trabalhos de selecção. Além do mais, vou recomendar à escola que 

consulte o regime de impedimento dos serviços públicos. Acredito que, assim, 

haverá uma maior protecção dos interesses dos trabalhadores e dos 

empregadores.” 

4. Tratamento da aceitação de vantagens 

4.1. O que são vantagens 

As “vantagens” podem ser patrimoniais e não patrimoniais, como por exemplo 

prendas, dinheiro, hospitalidades, remunerações, comissões, descontos, regalias, 

transportes e alojamento, serviços, tratamento preferencial, prioridade, 
facilidades, etc. 

4.2. Princípios de tratamento da aceitação de vantagens 

a. A “Lei de Prevenção e Repressão da Corrupção no Sector Privado” e o 

“Código Penal” não podem ser violados; 

b. As orientações internas da escola devem ser cumpridas; 

c. Durante os processos de aquisição ou adjudicação de obras, os trabalhadores 
da escola devem evitar aceitar quaisquer vantagens; 

d. Se tiver quaisquer dúvidas sobre o tratamento da aceitação de vantagens, 

deve pedir instruções à escola; 

e. A escola, de acordo com as circunstâncias concretas do conflito de interesses 

do trabalhador que participa no processo de aquisição ou adjudicação de 

obras, tem o direito de decidir sobre a dispensa da intervenção do mesmo 
trabalhador. 

4.3. Responsabilidade jurídica 

Nos termos do n.º 1, do artigo 3.º, da da Lei n.º 19/2009 (Prevenção e Repressão 

da Corrupção no Sector Privado), “Quem, exercendo funções, incluindo as de 

direcção ou administração, para uma qualquer entidade do sector privado, ainda 

que irregularmente constituída, que por si ou, mediante o seu consentimento ou 

ratificação, por interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, 

sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 

promessa, como contrapartida de acto ou omissão que constitua uma violação 

dos seus deveres funcionais, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena 
de multa”.  

Exemplo: 

A Mary e a Milly trabalham na mesma escola. Certo dia, almoçaram com o 

marido da Mary, o David. De uma forma ou de outra, a conversa versou sobre as 
preparações do jantar de aniversário da escola, desse ano. 

A escola realiza, anualmente, um jantar, para assinalar o seu aniversário, com a 

presença de todos os seus trabalhadores e respectivos familiares; durante o jantar, 

há espectáculos e um sorteio. Este ano, Mary foi nomeada coordenadora. Porém, 

quando se referiu a essa actividade, de semblante carregado, disse: “Milly, no 
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ano passado, foste tu a coordenadora, o jantar foi um grande sucesso, a comida 

era de boa qualidade, os espectáculos foram excelentes e o sorteio foi o ponto 
alto da noite, os colegas divertiram-se muito. Mas, este ano...” 

Milly ouviu e perguntou: “Este ano és tu a coordenadora, por isso, podes fazer 

referência ao programa do ano passado, não podes?” 

“Posso, mas o orçamento deste ano não aumentou e não me atrevo a pedir a um 

patrocinador a oferta de prendas para o sorteio e bebidas. Nesta situação, com 

tão poucos recursos, como posso atingir um nível igual ao do ano passado?” - 
respondeu Mary com preocupação. 

David perguntou: “Como poderias? Não deve haver problema, certo?” 

Mary explicou a sua preocupação: “Tu não sabes? A Lei de Prevenção e 

Repressão da Corrupção no Sector Privado já está em vigor, se receber 

patrocínios e ofertas, como nos anos anteriores, eu e a escola poderemos estar a 

violar essa lei.” 

Depois de a ouvir, David sorriu e disse: “Preocupas-te demasiado! Recentemente, 

vi, na televisão, o representante do CCAC a explicar a Lei. Ele disse, claramente, 

que, no sector privado, o tratamento dos patrocínios e ofertas dos fornecedores 

não é regulado pela Lei. O sector privado pode decidir de acordo com a sua 

estratégia de negócio.” 

Mary hesitou e perguntou: “Ah! É assim?” 

Milly juntou-se e explicou: “Também acho que te preocupas demasiado! O chefe 

Chan disse-me que a escola já tem um conjunto de orientações sobre tratamento 

de patrocínios e ofertas de fornecedores. Só temos de explicar, com clareza, as 

orientações aos fornecedores e informar a escola dos detalhes de todos os 

patrocínios; assim, já não teremos problemas e evitamos que os outros pensem 

que houve favorecimento de fornecedores e corrupção. Porque não te inteiras das 

as orientações internas da nossa escola?” 

Despreocupada, Mary retorquiu: “É assim? Sinto-me mais aliviada!”  

 

5. Dever de Sigilo 

5.1. Dever de Sigilo 

a. Os trabalhadores das escolas particulares devem guardar segredo profissional 

quanto às informações confidenciais de que tenham conhecimento durante os 

processos de aquisição ou de adjudicação de obras; 

b. O trabalhador da escola privada que, sem consentimento das empresas 

concorrentes, se aproveitar, indevidamente, de um segredo respeitante a 

actividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia, de que tenha 

tomado conhecimento na execução dos processos de aquisição ou de 

adjudicação de obras, e provocar deste modo prejuízo a outra pessoa ou ao 
Território, incorre no crime de aproveitamento indevido de segredo. 

5.2. Chamada de atenção aos trabalhadores da escola 
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a. Os trabalhadores da escola não podem revelar informações confidenciais, de 

que tenham tomado conhecimento, ou que lhes tenham sido confiadas no 

exercício da aquisição ou da adjudicação de obras, nem usar essas 

informações para fins impróprios, sob pena de incorrerem em 

responsabilidade criminal, sem prejuízo da responsabilidade civil que ao 

caso couber; 

b. Para evitar a fuga de informações, ao tratar de informações ou documentos 

no exercício da aquisição ou da adjudicação de obras, os trabalhadores da 

escola devem ter em atenção os seguintes pontos: 

a) Ao tratarem de documentos confidenciais, podem colocar uma placa de 

identificação “confidencial” sobre a secretária, para que os outros colegas 

saibam e se afastem; 

b) Se os documentos confidenciais forem electrónicos, podem adicionar 
uma senha para os proteger; 

c) Enviar os documentos confidenciais em envelope fechado e com o 

carimbo “confidencial” para serem identificados; 

d) Os trabalhadores devem manter os documentos confidenciais bem 

guardados, não os deixando ao alcance de outros. Devem guardá-los, 

sempre, de forma adequada (na gaveta da secretária ou no ficheiro), para 
evitarem a fuga de informações confidenciais; 

e) Os trabalhadores da escola que tratem de documentos confidenciais, caso 

saibam da perda ou fuga das informações ou dos documentos 
confidenciais, devem, de imediato, comunicá-lo à escola. 

5.3. Responsabilidade jurídica 

a. Nos termos do artigo 189.º, do Código Penal, o crime de violação de segredo 

é punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 240 dias; 

b. Nos termos do artigo 190.º, do Código Penal, o crime de aproveitamento 

indevido de segredo é punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa 

até 240 dias. 

 

Referências 

6. Procedimentos do Concurso Público 

Para as escolas se inteirarem do funcionamento dos concursos públicos, recomenda-se 

a consulta dos procedimentos de realização do concurso público, que está dividido nas 

seguintes fases: 

6.1. Fase de preparação 

a. Definição das especificações relativas aos produtos a adquirir (ex.: requisitos 
de qualidade, segurança e aspectos técnicos); 

b. Definição do programa do concurso e caderno de encargos; indicacão, no 

programa do concurso, dos documentos a entregar pelos concorrentes, sem 
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os quais não serão admitidos a concurso (ex.: falta de documentos relativos 

ao montante global do concurso, tabela geral de preços de execução da obra, 

lista de preços dos projectos da obra, caução, etc.; nesta situação, as 

propostas não poderão ser admitidas e os documentos não poderão ser 
apresentados complementarmente). 

O conteúdo do programa do concurso inclui os formatos, tipos e métodos de 

entrega dos documentos exigidos no concurso. 

O conteúdo do caderno de encargos inclui as disposições ou cláusulas a que 

se deve obedecer durante a construção da obra ou o empreendimento da 

aquisição de serviços. 

c. Fixação dos critérios de selecção (ex.: definir a ordem de prioridade dos 

critérios com base na sua importância, respectivas percentagens e sistema de 

bonificação e desconto na pontuação);  

d. Criação da Comissão de Abertura de Propostas e da Comissão de Selecção; 

e. O número de membros da Comissão de Abertura de Propostas e da Comissão 
de Selecção pode ser superior a 3 (de preferência em número ímpar); 

f. Elaboração dos regulamentos sobre o funcionamento das Comissões 

(nomeadamente para regulamentar a constituição da Comissão, o número de 

membros e a sua proporção, o quórum, formas e processo de votação, 

direitos e deveres dos membros, regime de impedimentos, regime de 

substituição dos membros, formas de elaboração e aprovação das actas das 

reuniões, etc.); 

g. Pode ser solicitada a comparência de especialistas nas reuniões das 
Comissões para emissão de pareceres; 

h. Garantir que os documentos definidos para o concurso não sejam objecto de 

fugas de informação (incluindo as informações da avaliação e das 
especificações relativas aos produtos a adquirir). 

6.2. Fase de abertura do concurso 

a. Necessidade de publicar o anúncio do concurso nos jornais. O anúncio deve 

incluir informações sobre local, dia e hora limite de entrega das propostas, o 

prazo de validade das propostas, o local, o dia e a hora do acto público, etc. 

Referência detalhada (anexos 3A, 3B ou 3C); 

b. Se for necessário definir as condições para a qualificação dos concorrentes, 

tais como a experiência em obras semelhantes, estado financeiro ou tamanho 

da empresa, etc., as respectivas disposições devem ser claramente indicadas 
no anúncio; 

c. Durante a abertura do concurso, não pode haver eliminação de concorrentes. 

A selecção das propostas deve começar depois do acto público; 

d. As informações relativas ao concurso devem ser fornecidas a todos os 

concorrentes (ex.: programa do concurso, caderno de encargos e conteúdo 

das obras ou dos equipamentos a adquirir), nomeadamente no que respeita 

aos critérios gerais de avaliação (qualidade, preço, prazo de entrega, 
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capacidade técnico-profissional, apoio técnico pós-entrega, fornecimento de 

peças sobressalentes e acessórios, os respectivos preços, etc.). As 
informações fornecidas devem ser iguais para todos os concorrentes; 

e. Garantir que os concorrentes dispõem de um tempo razoável para 

prepararem as propostas (o prazo do concurso deve ser fixado entre 20 e 90 

dias, de acordo com a dimensão e a complexidade da obra ou dos 

equipamentos a adquirir); 

f. Registar, detalhadamente, os esclarecimentos dos concorrentes e as suas  
respostas sobre as consultas; 

g. Garantir a confidencialidade do conteúdo das propostas entregues pelos 

concorrentes. Recomendamos que a cotação seja entregue, pelos 
concorrentes, em envelope opaco e selado; 

h. Depois de esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos vários concorrentes, o 

conteúdo desses esclarecimentos deve ser dado a conhecer aos restantes 

concorrentes, sempre que as informações se revelem úteis à elaboração das 

propostas; quando necessário, o prazo de entrega das propostas pode ser 
prorrogado.  

 

Exemplo 1 - Critérios de apreciação para obras: 

Critérios de apreciação (recomendáveis) das propostas e respectivos 

factores de ponderação: 

Preço razoável: 50%; 

Prazo de execução razoável: 10%; 

Materiais: 20%; 

Plano de trabalhos: 5%;  

Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%. 

Plano de segurança dos trabalhos: 5% 

(Os critérios de apreciação e respectivos factores de ponderação podem 

ser ajustados conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem 

do preço razoável não deve ser inferior a 50%.) 

 

Exemplo 2 - Critérios de avaliação para obras com projecto de concepção 

Critérios de avaliação (recomendáveis) de propostas e respectivos 
factores de ponderação: 

Preço razoável: 35% 

Projecto de concepção: 30% 

Prazo de execução razoável: 10% 
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Materiais: 10% 

Plano de trabalhos: 5% 

Experiência e qualidade em obras semelhantes: 5% 

Plano de segurança dos trabalhos: 5% 

(Os critérios de apreciação e respectivos factores de ponderação podem 

ser ajustados conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem 
do projecto de concepção não deve ser superior a 30%). 

 

6.3. Fase de acto público 

a. A cerimónia do acto público deve ser aberta a concorrentes e seus 

representantes. O dia, a hora e o local da cerimónia devem estar indicados no 
anúncio do concurso; 

b. Proceder ao acto público conforme o modo e os critérios pré- estabelecidos; 

c. Evitar a atribuição de tarefas de outras fases aos membros da comissão de 

abertura ou de selecção das propostas; 

d. Registo integral do procedimento relativo à abertura de propostas, devendo 

ser lavrada acta da sessão do acto público, na qual devem constar o prazo de 

execução, o preço da proposta e a lista dos concorrentes admitidos, 

admitidos condicionalmente e não admitidos (Anexo 4). Os membros da 

comissão devem rubricar cada uma das páginas dos documentos de cada 

uma das proposta do concurso, garantindo que as informações importantes 

das mesmas não são substituídas/alteradas e assegurando o princípio da leal 
concorrência. 

e. Antes do final da cerimónia, deve proceder-se à leitura da lista dos 

concorrentes admitidos, admitidos condicionalmente e não admitidos. No 

caso de qualquer concorrente reclamar, a entidade adjudicante deve tomar a 

decisão final de aceitar, ou não, conforme o programa pré-estabelecido do 
concurso. 

f. Relativamente aos concorrentes admitidos condicionalmente, a entidade 

adjudicante deve publicar, em simultâneo, os documentos que esses 

concorrentes devem entregar e o respectivo processo (por exemplo, o prazo e 

o número de vezes em que deverão entregar os documentos), e informar que, 
se a entrega não for efectuada, a proposta não é admitida. 

6.4. Fase de selecção 

a. Os procedimentos relativos à selecção devem ser justos para todos os 

concorrentes, sem abusos de poder nem favoritismos; 

b. Poderá ser seleccionada a proposta mais adequada aos interesses da escola, 

tendo em conta, nomeadamente, os critérios de “preço adequado ao valor do 

produto” e “escolha por preço razoável”, etc.; 

c. Cumprimento rigoroso do modo e dos critérios de selecção pré-estabelecidos, 
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que não poderão ser alterados ou eliminados, de forma arbitrária; 

d. Registo integral dos procedimentos da selecção, designadamente, critérios de 

selecção utilizados, formas e resultado das votações, e resultado final 
(anexos 1A, 1B ou 1C). 

6.5. Fase de adjudicação 

a. Notificar o adjudicatário e os concorrentes preteridos do resultado da 

adjudicação; 

b. Apresentar, ao Fundo de Desenvolvimento Educativo, o relatório, que deverá 

incluir os pontos essenciais de cada uma das fases acima mencionadas, bem 

como as razões da selecção do adjudicatário (ex.: preço, qualidade, prazo de 
entrega, etc.). 

6.6. Outros 

a. Se a escola quiser requerer um subsídio para realizar as obras do edifício 

escolar ou a aquisição de equipamentos num montante superior a, 

respectivamente, $2.500.000,00 patacas ou $750.000,00 patacas, mas sendo 

a construção ou a aquisição faseadas, por motivos razoáveis, para cada fase 
ou montante tem de efectuar concurso público; 

b. A escola deve criar um mecanismo de recurso para o concurso público. Se 

houver alguma disputa, os concorrentes podem recorrer para a entidade 
titular da escola. 

7. Fiscalização da obra pela empresa de consultadoria 

7.1. Objectivos 

a. Coordenar e fiscalizar o desenvolvimento da obra; 

b. Garantir que a obra está de acordo com a qualidade estabelecida e com o 

projecto original. 

7.2. Empresa de consultadoria 

a. A consultadoria fica, de uma maneira geral, a cargo de uma empresa, cuja 

atribuição principal é assegurar que os trabalhos executados pelo empreiteiro 

se encontram em conformidade com os definidos no projecto e no 

andamento pré-estabelecido, relatar ao dono da obra o andamento da mesma, 

etc.; 

b. A equipa de trabalho, variável conforme a dimensão da obra, pode incluir: 

arquitectos, engenheiros civis, engenheiros electromecânicos, orçamentistas 

e fiscais de obras de construção civil. 

7.3. Conteúdo funcional 

a. Participação no plano geral da obra; 

b. Coordenação e controlo da execução da obra; 

c. Fiscalização administrativa e financeira. 
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7.4. Coordenação e controlo da execução da obra 

a. Coordenação e relacionamento entre projectista, dono da obra e empreiteiro, 

durante a execução da obra; 

b. Vistoria periódica ao estaleiro da obra; 

c. Aprovação das amostras dos materiais e dos projectos de montagem 

fornecidos pelo empreiteiro, de acordo com os requisitos do planeamento e a 

proposta de adjudicação, nomeadamente os aspectos relacionados com a 

construção, componentes electromecânicos, sistema de abastecimento e 

drenagem de águas, instalações de climatização, equipamentos contra 
incêndios, etc.; 

d. Emissão de parecer sobre a segurança do estaleiro, métodos de execução, 

formas de revestimento, modos de montagem, etc., no decorrer da execução 
da obra; 

e. Comparência na reunião periódica (semanal) do estaleiro, para resolução dos 

problemas técnicos e apresentação do relatório de execução mensal (a escola 

deve apresentar a respectiva cópia à DSEJ), devendo esse relatório conter os 

seguintes itens: 

a) Estado de funcionamento do estaleiro; 

b) Actas das reuniões; 

c) Problemas técnicos por resolver e respectivas soluções; 

d) Situação da aprovação dos materiais e dos projectos de montagem em 

termos de construção, componentes electromecânicos, sistema de 

abastecimento e drenagem das águas, instalações de climatização e 
equipamentos contra incêndios; 

e) Gestão do processo – situação de adiamento da obra; 

f) Situações administrativas e financeiras, e de alteração do valor da obra; 

g) Recepção da obra, etc. 

7.5. Gestão do processo 

a. Inspecção diária do estaleiro da obra, para garantir o andamento dos 

trabalhos em conformidade com as exigências da proposta de adjudicação; 

b. Acompanhamento e coordenação de todas as situações que possam provocar 
o adiamento da obra; 

c. Colaboração no acompanhamento e fiscalização do fornecimento de 

materiais. 

7.6. Fiscalização administrativa e financeira 

a. Emissão de pareceres sobre as alterações do valor da obra e apoio na 
aprovação dos trabalhos adicionais apresentados pelo empreiteiro; 

b. Apoio na medição e na aprovação dos custos da obra; 
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c. Apresentação do relatório síntese da medição financeira. 

7.7. Recepção da obra 

a. Preparação da recepção da obra e apresentação do relatório dos defeitos da 

obra, de acordo com as exigências na documentação do concurso da obra; 

b. Acompanhamento dos trabalhos de reparação após a recepção da obra. 
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Anexos do concurso público para obras de edifício escolar ou aquisição de 

equipamentos 

 

Anexo 1A 

“Empreitada de ________” 

Acta da Reunião de Selecção 

 

Data: (data e hora) p. ex.: __ (dia) de _____ (mês) de _____ (ano) (____-feira), pelas ___ 

horas 

Local: (gabinete ou sala de reunião no interior) 

Presenças: Presidente da Comissão de Selecção: ___________; vogais: ________, 

________ 

 

1. A Comissão de Selecção recebeu da Comissão de Abertura de Propostas ___ 

propostas, cujos preços e prazos de execução da obra são os seguintes: 

 

No. Empresas concorrentes 

Preço da 

proposta 

(patacas) 

Prazo de 

execução da 

obra (dias) 

1 Construtor civil _______   

2 Companhia de Engenharia ________, Limitada   

3 Companhia ________, Limitada   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Confirmação dos critérios de apreciação de propostas 

Os critérios de apreciação de propostas estão de acordo com os preestabelecidos no 

programa do concurso público e são os seguintes: 

(Os critérios de apreciação e os respectivos factores de ponderação podem ser 

ajustados conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem do preço 

razoável não deve ser inferior a 50%) 

Critério de apreciação (recomendável) Factor de ponderação 

- Preço razoável:  50%; 

- Prazo de execução razoável: 10%; 

- Material: 20%; 

- Plano de trabalhos: 5%; 

- Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%; 

- Plano de segurança do trabalho 5% 

A comissão, de acordo com os critérios acima mencionados, avaliou todas as 

empresas concorrentes e registou as pontuações obtidas e a sua fundamentação de 

apreciação (nota). 
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3. Conclusão da apreciação das propostas 

Em relação às pontuações obtidas pelas empresas concorrentes, a empresa ______ 

obteve a pontuação global mais alta. Nestes termos, a Comissão de Selecção 

decidiu-se pela adjudicação da obra à empresa _______, com o valor de ________ 

(_______ patacas) e o prazo de execução da obra de ____ dias. 

 

Comissão de Selecção 

 

Presidente Vogal Vogal 

 

__________________ _________________ __________________ 

(nome do presidente) (nome do vogal) (nome do vogal) 

 

 

_______________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

Nota: o registo de pontuações obtidas deve ser entregue juntamente com esta acta da 

reunião à DSEJ. 

 

 



GFE 2019/2020 / Cap. III Gestão Escolar 

VII. Construção, equipamentos e segurança da escola 

  

Anexo 1B 

“Empreitada de Concepção ___________” 

Acta da Reunião de Selecção 

 

Data: (data e hora) p. ex.: __ (dia) de _____ (mês) de _____ (ano) (____-feira), pelas ___ 

horas 

Local: (gabinete ou sala de reunião no interior) 

Presenças: Presidente da Comissão de Selecção: ___________; vogais: ________, 

________ 

 

1. A Comissão de Selecção recebeu da Comissão de Abertura de Propostas __ propostas, 

cujos preços e prazos de execução da obra são os seguintes: 

No. Empresas concorrentes 

Preço da 

proposta 

(patacas) 

Prazo de 

execução da 

obra (dias) 

1 Construtor civil _______   

2 Companhia de Engenharia ________, Limitada   

3 Companhia ________, Limitada   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Confirmação dos critérios de apreciação de propostas 

Os critérios de apreciação de propostas estão de acordo com os preestabelecidos no 

programa do concurso público e são os seguintes: 

(Os critérios de apreciação e os respectivos factores de ponderação podem ser 

ajustados conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem do projecto de 

concepção não deve ser superior a 30%) 

Critério de apreciação (recomendável) Factor de ponderação 

- Preço razoável:  35% 

- Projecto de concepção: 30% 

- Prazo de execução razoável: 10% 

- Material: 10% 

- Plano de trabalhos: 5% 

- Experiência e qualidade em obras semelhantes: 5%. 

- Plano de segurança do trabalho: 5% 

A comissão, de acordo com os critérios acima mencionados, avaliou todas as 

empresas concorrentes e registou as pontuações obtidas e a sua fundamentação de 

apreciação (nota). 
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3. Conclusão da apreciação das propostas 

Em relação às pontuações obtidas pelas empresas concorrentes, a empresa ______ 

obteve a pontuação global mais alta. Nestes termos, a Comissão de Selecção 

decidiu-se pela adjudicação da obra à empresa _______, com o valor de ________ 

(_______ patacas) e o prazo de execução da obra de ____ dias. 

 

Comissão de Selecção 

 

Presidente Vogal Vogal 

 

__________________ _________________ __________________ 

(nome do presidente) (nome do vogal) (nome do vogal) 

 

 

_______________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: o registo de pontuações obtidas deve ser entregue juntamente com esta acta da 

reunião à DSEJ. 
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Anexo 1C 

 “Aquisição de ___________ - Fornecimento e instalação” 

Acta da Reunião de Selecção 

Data: (data e hora) p. ex.: __ (dia) de _____ (mês) de _____ (ano) (____-feira), pelas ___ 

horas 

Local: (gabinete ou sala de reunião no interior) 

Presenças: Presidente da Comissão de Selecção: ___________; vogais: ________, 

________ 

 

1. A Comissão de Selecção recebeu da Comissão de Abertura de Propostas __ propostas, 

cujos preços e prazos de entrega dos equipamentos são os seguintes: 

No. 
Empresas concorrentes 

Preço da proposta 

(patacas) 

Prazo de entrega dos 

equipamentos (dias) 

1 Empresa ________   

2 Empresa ________   

3 Companhia ________, Limitada   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Confirmação dos critérios de apreciação de propostas 

Os critérios de apreciação de propostas estão de acordo com os pré-estabelecidos no 

programa do concurso público e são os seguintes: 

(Os critérios de apreciação e os respectivos factores de ponderação podem ser 

ajustados conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem do preço 

razoável deve ser de 30% a 50%) 

Critério de apreciação (recomendável) Factor de ponderação 

- Preço razoável: 45% 

- Qualidade dos equipamentos: 30% 

- Prazos de entrega e de instalação: 5% 

- Manutenção pós-venda: 15% 

- Experiência da empresa: 5% 

A comissão, de acordo com os critérios acima mencionados, avaliou todas as 

empresas concorrentes e registou as pontuações obtidas e a sua fundamentação de 

apreciação (nota). 
 

3. Conclusão da apreciação das propostas 

Em relação às pontuações obtidas pelas empresas concorrentes, a empresa ______ 

obteve a pontuação global mais alta. Nestes termos, a Comissão de Selecção 

decidiu-se pela adjudicação do fornecimento dos equipamentos e da sua instalação 

_______________ à empresa _______, com o valor de ________ (_______ patacas) 

e o prazo de entrega de ____ dias. 
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Comissão de Selecção 

 

Presidente Vogal Vogal 

 

__________________ _________________ __________________ 

(nome do presidente) (nome do vogal) (nome do vogal) 

 

 

_______________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: o registo de pontuações obtidas deve ser entregue juntamente com esta acta da 

reunião à DSEJ. 
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Anexo 2A 

 

Registo da selecção da proposta 

“Empreitada de ___________________” 

 

1. Data de consulta de preços: dia ____ de _________de ________ 

2. Dia e hora limite para entrega das propostas: dia ___ de ____de ____, até às ______ 

horas 

3. A seguir está a lista das empresas a consultar, dos seus preços e prazos de execução: 

 

No. Nome da empresa a consultar 

Preço da 

proposta 

(patacas) 

Prazo de 

execução da 

obra (dias) 

1    

2    

3    

4. Depois da deliberação, a respectiva obra é adjudicada à empresa 

________________________. 

5. Critérios e fundamentações da adjudicação 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: Este registo de avaliação deve ser entregue juntamente com a proposta da empresa 

adjudicatária à DSEJ 
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Anexo 2B 

 

Registo da selecção da proposta 

“Empreitada de Concepção ___________________” 

 

1. Data de consulta de preços: dia ____ de _________de ________ 

2. Dia e hora limite para entrega das propostas: dia ___ de ____de ____, até às ______ 

horas 

3. A seguir está a lista das empresas a consultar, dos seus preços e prazos de execução: 

 

No. Nome da empresa a consultar 

Preço da 

proposta 

(patacas) 

Prazo de 

execução da 

obra (dias) 

1    

2    

3    

4. Depois da deliberação, a respectiva obra é adjudicada à empresa 

________________________. 

5. Critérios e fundamentações da adjudicação 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: Este registo de avaliação deve ser entregue juntamente com a proposta da empresa 

adjudicatária à DSEJ 
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Anexo 2C 

 

Registo da selecção da proposta 

“Aquisição de ___________________ - Fornecimento e Instalação” 

1. Data de consulta de preços: dia ____ de _________de ________ 

2. Dia e hora limite para entrega das propostas: dia ___ de ____de ____, até às ______ 

horas 

3. A seguir está a lista das empresas a consultar, dos seus preços e prazos de entrega: 

 

No. Nome da empresa a consultar 

Preço da 

proposta 

(patacas) 

Prazo de 

entrega 

(dias) 

1    

2    

3    

4. Depois da deliberação, a respectiva obra é adjudicada à empresa 

________________________. 

5. Critérios e fundamentações da adjudicação 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: Este registo de avaliação deve ser entregue juntamente com a proposta da empresa 

adjudicatária à DSEJ 
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Anexo 3A 

Anúncio (nota) 

Concurso Público 

para “Empreitada de (construção, requalificação ou remodelação) __________” 

 

1. Entidade adjudicante: (denominação da escola ou da entidade titular) 

2. Modalidade de concurso: concurso público 

3. Local de execução da obra: (endereço do estaleiro) 

4. Objecto da empreitada: (breve descrição da empreitada) 

5. Prazo máximo de execução: _____ dias 

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das propostas é de ____ dias 

7. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: 

Local: (endereço completo) 

Dia e hora limite: (indicar a data e hora) p. ex.: dia ____ de ______ de 20___ 

(________-feira), até às ___ horas (o prazo de apresentação deve ser fixado entre 20 

e 90 dias, de harmonia com o volume e a complexidade da obra, a partir da data do 

anúncio). 

8. Local, dia e hora do acto público: 

Local: (endereço da realização do acto público) 

Data e hora: (indicar a data e hora) p. ex.: dia ____ de ______ de 20___ 

(________-feira), até às ___ horas (convém ser o 1.º dia útil depois do prazo de 

entrega das propostas). 

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes ao acto público de 

abertura de propostas para esclarecerem as eventuais dúvidas surgidas nos 

documentos apresentados no concurso. 

9. Local, dia e hora para exame dos documentos relativos ao concurso: 

Local: (endereço completo) 

Data: do dia da publicação do presente anúncio até à véspera do acto público do 

concurso. 

Hora: (a dispor pela escola) 

As cópias do processo do concurso podem ser obtidas através de pedido escrito 

dirigido a esta escola, e serão entregues no prazo de ___ dias, a contar da data de 

entrega do referido pedido, contra o pagamento de $ _____ (_____ patacas) por 

exemplar. 

10. Critérios de apreciação (recomendáveis) de propostas e respectivos factores de 

ponderação: 

- Preço razoável: 50%; 

- Prazo de execução razoável: 10%;  

- Material: 20%; 

- Plano de trabalhos: 5%; 

- Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%; 

- Plano de segurança do trabalho 5% 

(Os critérios de apreciação e respectivos factores de ponderação podem ser ajustados 

conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem razoável do preço não 

deve ser inferior a 50%.) 

11. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes deverão comparecer _______ (local indicado), a partir do dia ____ 
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de ______ de _____ (dia da publicação do anúncio nos jornais), inclusive, e até à 

data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 

esclarecimentos adicionais. 

 

__________(denominação da escola), ao(s) dia(s) ____ de ______ de _____. 

 

Declaração: Em relação ao anúncio de concurso público publicado por esta escola no dia 

____ de ______ de ____, as datas para exame dos documentos relativos ao 

concurso, para entrega das propostas e para o acto público serão prolongadas 

até às datas acima mencionadas nos números 7 a 9. As empresas concorrentes 

que apresentaram a documentação para o mesmo concurso não necessitam de 

pedir ou entregá-la de novo. 

(No caso da escola precisar de publicar novamente o anúncio por causa 

de o primeiro anúncio não ter sido publicado de acordo com este modelo, 

o novo anúncio deve conter a declaração acima mencionada.) 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: No concurso público podem ser exigidas às empresas concorrentes uma caução 

provisória para a garantia da proposta e uma caução definitiva para a garantia da 

empreitada. 
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Anexo 3B 

Anúncio (nota) 

Concurso Público para Empreitada de 

“Concepção (e construção, requalificação ou remodelação) __________” 

 

1. Entidade adjudicante: (denominação da escola ou da entidade titular) 

2. Modalidade de concurso: concurso público 

3. Local de execução da obra: (endereço do estaleiro) 

4. Objecto da empreitada: (breve descrição da empreitada) 

5. Prazo de execução: 

O prazo máximo de elaboração do projecto de concepção é de ___ dias. 

O prazo máximo de execução da empreitada é de _____ dias. 

O prazo máximo total é de ____ dias. 

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das propostas é de ____ dias 

7. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: 

Local: (endereço completo) 

Dia e hora limite: (indicar a data e hora) p. ex.: dia ____ de ______ de 20__ 

(________-feira), até às ___ horas (o prazo de apresentação deve ser fixado entre 20 

e 90 dias, de harmonia com o volume e a complexidade da obra, a partir da data do 

anúncio). 

8. Local, dia e hora do acto público: 

Local: (endereço da realização do acto público) 

Data e hora: (indicar a data e hora) p. ex.: dia ____ de ______ de 20__ 

(________-feira), até às ___ horas (convém ser o 1.º dia útil depois do prazo de 

entrega das propostas). 

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes ao acto 

público de abertura de propostas para esclarecerem as eventuais dúvidas surgidas 

nos documentos apresentados no concurso. 

9. Local, dia e hora para exame dos documentos relativos ao concurso: 

Local: (endereço completo) 

Data: do dia da publicação do presente anúncio até à véspera do acto público do 

concurso. 

Hora: (a dispor pela escola) 

As cópias do processo do concurso podem ser obtidas através de pedido 

escrito dirigido a esta escola, e serão entregues no prazo de ___ dias, a contar da 

data de entrega do referido pedido, contra o pagamento de $ _____ (_____ patacas) 

por exemplar. 

10. Critérios de apreciação (recomendáveis) de propostas e respectivos factores de 

ponderação: 

- Preço razoável: 35% 

- Projecto de concepção: 30% 

- Prazo de execução razoável: 10%  

- Material: 10% 

- Plano de trabalhos: 5% 

- Experiência e qualidade em obras semelhantes: 5% 

- Plano de segurança do trabalho: 5% 

(Os critérios de apreciação e respectivos factores de ponderação podem ser ajustados 
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conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem do projecto de 

concepção não deve ser superior a 30%.) 

11. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes deverão comparecer _______ (local indicado), a partir do dia ____ 

de ______ de _____ (dia da publicação do anúncio nos jornais), inclusive, e até à 

data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 

esclarecimentos adicionais. 

 

__________(denominação da escola), ao(s) dia(s) ____ de ______ de _____. 

 

Declaração: Em relação ao anúncio de concurso público publicado por esta escola no dia 

____ de ______ de ____, as datas para exame dos documentos relativos ao 

concurso, para entrega das propostas e para o acto público serão prolongadas 

até às datas acima mencionadas nos números 7 a 9. As empresas concorrentes 

que apresentaram a documentação para o mesmo concurso não necessitam de 

pedir ou entregá-la de novo. 

(No caso da escola precisar de publicar novamente o anúncio por causa 

do primeiro anúncio não ter sido publicado de acordo com este modelo, o 

novo anúncio deve ter a declaração acima mencionada.) 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: No concurso público podem ser exigidas às empresas concorrentes uma caução 

provisória para a garantia da proposta e uma caução definitiva para a garantia da 

empreitada. 
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Anexo 3C 

Anúncio (nota) 

Concurso Público para a Aquisição de “ __________- Fornecimento e Instalação” 

 

1. Entidade adjudicante: (denominação da escola ou da entidade titular) 

2. Modalidade de concurso: concurso público 

3. Local de entrega: (endereço para a instalação) 

4. Objectivo da aquisição: (breve descrição da aquisição) 

5. Prazo máximo de entrega: ____ dias 

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das propostas é de ____ dias 

7. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: 

Local: (endereço completo) 

Dia e hora limite: (indicar a data e hora) p. ex.: dia ____ de ______ de 20__ 

(________-feira), até às ___ horas (o prazo de apresentação deve ser fixado entre 20 

e 90 dias, de harmonia com o volume e a complexidade da obra, a partir da data do 

anúncio). 

8. Local, dia e hora do acto público: 

Local: (endereço da realização do acto público) 

Data e hora: (indicar a data e hora) p. ex.: dia ____ de ______ de 20__ 

(________-feira), até às ___ horas (convém ser o 1.º dia útil depois do prazo de 

entrega das propostas). 

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes ao acto público de 

abertura de propostas para esclarecerem as eventuais dúvidas surgidas nos 

documentos apresentados no concurso. 

9. Local, dia e hora para exame dos documentos relativos ao concurso: 

Local: (endereço completo) 

Data: do dia da publicação do presente anúncio até à véspera do acto público do 

concurso. 

Hora: (a dispor pela escola) 

As cópias do processo do concurso podem ser obtidas através de pedido escrito 

dirigido a esta escola, e serão entregues no prazo de ___ dias, a contar da data de 

entrega do referido pedido, contra o pagamento de $ _____ (_____ patacas) por 

exemplar. 

10. Critérios de apreciação (recomendáveis) de propostas e respectivos factores de 

ponderação: 

- Preço razoável: 45%; 

- Qualidade dos equipamentos: 30%; 

- Prazos de entrega e de instalação: 5%; 

- Manutenção pós-venda: 15%; 

- Experiência da empresa: 5%. 

(Os critérios de apreciação e respectivos factores de ponderação podem ser ajustados 

conforme as situações concretas. No entanto, a percentagem razoável do preço deve 

ser de 30% a 50%) 

11. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes deverão comparecer _______ (local indicado), a partir do dia ____ 

de ______ de _____ (dia da publicação do anúncio nos jornais), inclusive, e até à 

data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 
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esclarecimentos adicionais. 

 

__________(denominação da escola), ao(s) dia(s) ____ de ______ de _____. 

 

Declaração: Em relação ao anúncio de concurso público publicado por esta escola no dia 

____ de ______ de ____, as datas para exame dos documentos relativos ao 

concurso, para entrega das propostas e para o acto público serão prolongadas 

até às datas acima mencionadas nos números 7 a 9. As empresas concorrentes 

que apresentaram a documentação para o mesmo concurso não necessitam de 

pedir ou entregá-la de novo. 

(No caso da escola precisar de publicar novamente o anúncio por causa 

do primeiro anúncio não ter sido publicado de acordo com este modelo, o 

novo anúncio deve ter a declaração acima mencionada.) 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

Nota: No concurso público podem ser exigidas às empresas concorrentes uma caução 

provisória para a garantia da proposta e uma caução definitiva para a garantia do 

fornecimento.
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Anexo 4: 

“Obra de __________________________” 

Acta de Secção de Acto Público 

Data: (data e hora) p. ex.: __(dia) de ____(mês) de ____(ano) (_____-feira), pelas 

___horas 

Local: (gabinete ou sala de reunião abertos ao público) 

Presença: Presidente da Comissão de Abertura de Propostas:________;  

Vogais:________,________ 

 

A Comissão de Abertura de Propostas recebeu, antes da data limite do concurso público, ___ 

propostas, cujos resultados são os seguintes: 

No. Empresas concorrentes 

Preço da 

proposta 

(patacas) 

Prazo de 

execução da 

obra (dias) 

Observações 

1 Construtor civil _______   Admitido 

2 
Companhia de Engenharia ________, 

Limitada 
  

Admitida 

condicionalmente (1) 

3 Companhia ________, Limitada   Não admitida (2) 

     

     

     

Observações: (1) (Indicar as razões pelas quais as empresas concorrentes foram admitidas 

condicionalmente, e como serão admitidas as propostas entregues pelas 

mesmas, por exemplo: entrega dos documentos no prazo indicado) 

(2) (Indicar as razões pelas quais as empresas concorrentes não foram 

admitidas) 

 

Comissão de Abertura de Propostas 

 

Presidente Vogal                    Vogal 

 

_________________  ________________         ________________ 

(nome do presidente) (nome do vogal)            (nome do vogal) 

 

__________________________ 

(Assinatura do representante da entidade titular) 

 

(Caso a presente acta seja superior a uma página, os vogais da Comissão de Abertura de 

Propostas devem rubricar em cada página) 
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Observações: 

• Para assegurar o uso razoável dos recursos da escola, a DSEJ elabora as 

“Orientações sobre o procedimento e a fiscalização do concurso público para as 

obras de edifício escolar e para a aquisição de equipamentos e o Código de 

Integridade”, para referência das escolas. 

• As “Orientações sobre o procedimento e a fiscalização do concurso público para as 

obras de edifício escolar e para a aquisição de equipamentos e o Código de 

Integridade” servem apenas como modelo de referência para a realização do 

concurso público, a escola pode estabelecer o seu próprio procedimento aplicado 

conforme as situações reais. 

• Para alguns projectos em que é difícil distinguir entre obras e aquisição de 

equipamentos, a DSEJ recomenda: os objectos que, depois da instalação, podem ser 

movidos sem qualquer ajuda de obra, devem ser incluídos na área de aquisição. 

Caso contrário, devem ser incluídos na área de obras. P. ex., os equipamentos de ar 

condicionado devem ser incluídos na área de obras de edifício escolar para o 

concurso público. 

• Para os itens de “Promoção da Saúde Escolar”, “Promoção da Leitura” e “Ensino 

da Tecnologia Informática”, pode-se também consultar este procedimento do 

concurso público. 

 

⚫ No caso de dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, podem dirigir-se 

directamente à sede da DSEJ, sita na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.° andar, Macau ou 

telefonar para a Divisão de Equipamentos Educativos, cujas informações de contacto 

se encontram no anexo do presente Guia. 
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D. Guia de utilização de produtos de informação e protecção ambiental 

1. Ao considerar ou efectuar a aquisição de equipamentos informáticos, a escola 

deve ponderar: 

1.1. Adquirir apenas os produtos informáticos necessários; 

1.2. Negociar com os fornecedores para adicionarem cláusulas de reciclagem; 

1.3. Juntar a consideração da protecção ambiental às normas de aquisição de 

produtos, escolhendo produtos que respeitem o ambiente e possuam 

elevada eficiência energética, como, por exemplo, produtos de fácil 

reciclagem, com menos embalagens, mais duráveis, fabricados com mais 

materiais recicláveis, menos consumo de energia e menor índice de 

poluição, de baixa toxicidade e biodegradável. 

1.4. A apresentação detalhada das sugestões das especificações ecológicas para 

diversos produtos pode ser encontrada no website da Direcção dos Serviços 

de Protecção Ambiental. 

                 (http://www.dspa.gov.mo/greenpurchasingguide/tc03.htm) 

1.5. Aquando da aquisição de equipamentos de comunicação de dados, sem fios 

(tais como computadores e tablets com acesso à Internet sem fios), pode, 

por exemplo, juntar-se às especificações de aquisição a consideração do 

nível de radiação dos equipamentos, os quais devem corresponder às 

recomendações internacionais sobre exposição a radiações, definidas pela 

Comissão Internacional de Protecção Contra Radiações Não-Ionizantes 

(ICNIRP, 1998) e pelo Instituto de Engenheiros Eléctricos e Electrónicos 
(IEEE, 2005) e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. 

2. No uso dos objectos informáticos, deve notar-se: 

2.1. A escola tem a responsabilidade de garantir que os produtos informáticos 

têm protecção, utilização e manutenção adequadas; 

2.2. A escola deve, sob o princípio de “protecção ambiental e poupança de 

energia”, considerar a reparação dos equipamentos, para o seu uso contínuo, 

ou a sua actualização (por exemplo, aumentar a memória de acesso 
aleatório dos computadores); 

2.3. Com referência às sugestões sobre a utilização dos equipamentos de ecrã 

electrónico, definidas pelo folheto “Prevenção de danos crónicos à saúde 

por dispositivos electrónicos com ecrã – Crianças e Adolescentes” , dos 

Serviços de Saúde de Macau, recomenda-se que as crianças com idades 

entre os dois e os seis anos não utilizem este tipo de equipamentos durante 

mais de uma hora, nem o façam sem a supervisão de pais/encarregados de 

educação ou docentes; as crianças com idades compreendidas entre os seis 

e os doze anos (alunos do ensino primário) não devem utilizar estes 

dispositivos, diariamente, durante mais de duas horas; os adolescentes, 

entre os 13 e os 18 anos, devem evitar utilizar estes dispositivos e fixar o 

ecrã continuadamente durante mais de uma hora. Recomenda-se, também, 

que as crianças e os jovens façam um intervalo de 20 a 30 segundos, depois 

de cada utilização de 20 minutos, para que seja garantida a utilização 

http://www.dsal.gov.mo/portuguese/use_rules_p.htm
http://www.dspa.gov.mo/greenpurchasingguide/tc03.htm
http://www.dspa.gov.mo/greenpurchasingguide/tc03.htm
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adequada de computadores ou tablets. Além disso, recomenda-se que a 

escola tome as seguintes medidas: 

2.3.1. Ao planificar actividades pedagógicas, evitar que os alunos utilizem, 

continuadamente, o computador ou o tablet durante mais de 20 

minutos; 

2.3.2. Avisar os professores e os alunos, através dos meios adequados, para 

que evitem a utilização de computadores ou tablets por longos 
períodos de tempo. 

2.4. Com referência ao “Projecto sintético de controlo e prevenção contra a miopia 

nos adolescentes e nas crianças”, do Mistério da Educação da República 

Popular da China, sugere-se que as escolas, na distribuição de tarefas aos 

alunos, equilibrem a percentagem dos trabalhos em suporte papel e em suporte 
digital. 

2.5. De acordo com as informações da Organização Mundial de Saúde, após o 

alargamento da distância para com os equipamentos, que lançam radiações de 

radiofrequência, a potência reduz-se imediatamente (bem como a quantidade 

de exposição pelos utentes às radiações de radiofrequência). Assim, deve 

manter-se uma distância de 30-40 cm entre o corpo e os equipamentos, para 

que a exposição às radiações de radiofrequência seja mais reduzida. 

3. Ao considerar a mudança dos produtos informáticos, deve: 

3.1. Mudar o equipamento completo, ou partes dele, apenas em caso de 

necessidade. Por exemplo: substituir apenas o corpo do computador, mas 

manter o monitor, o teclado e o rato do computador em uso; 

3.2. Substituir os produtos de acordo com as necessidades reais, não sendo 
necessária a substituição regular ou a busca de novos modelos. 

4. Na disposição dos produtos substituídos, a escola deve notar: 

4.1. Se os produtos substituídos puderem ser usados continuamente ou ter uso 

contínuo depois de uma reparação simples, a escola deve considerar as 

seguintes hipóteses: 1) utilização prioritária nas actividades de aprendizagem 

dos alunos; 2) para o ensino; e, por fim, para outras finalidades. As finalidades 
recomendáveis são as seguintes: 

a. Empréstimo gratuito dos equipamentos disponíveis a alunos que tenham 

dificuldades financeiras, para os usarem em casa; 

b. Colocar esses produtos na biblioteca ou na sala de estudo para que os 
alunos os possam utilizar depois das aulas; 

c. Cedê-los para serem utilizados nas aulas práticas em que os alunos 

aprendem a montar equipamentos informáticos. Contudo, não se sugere 
que os mesmos sejam cedidos para uma desmontagem destrutiva; 

d. Cedê-los para actividades administrativas; 

e. Mantê-los de reserva, para a utilização das suas peças na reparação de 

outros equipamentos similares; 
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f. Oferecê-los a organizações de caridade e sem fins lucrativos registadas, 

devendo fazer os registos de entrega e recepção respectivos. 

4.2. Os produtos informáticos, que perderam, por completo, a capacidade de 

exercerem a sua função, podem ser anulados. A escola tem de efectuar o 

respectivo registo, descartar os resíduos informáticos com cuidado e cumprir, 
rigorosamente, a legislação de Macau relativa à protecção ambiental; 

4.3. A área da escola onde se guardam os resíduos informáticos deve estar limpa e 

protegida da chuva; o armazenamento dos resíduos informáticos deve ser 

classificado, evitando uma acumulação excessiva e mantendo um espaço de 

passagem suficiente, e devem ser tomadas medidas adequadas no sentido de 

evitar quedas ou desmoronamentos; 

4.4. Os resíduos informáticos não podem ser descartados aleatoriamente. Em 

primeiro lugar, a escola deve contactar recicladores (postos de recolha de 

produtos electrónicos antigos ligados a instituições de caridade, fornecedores 

de computadores ou recicladores de material reciclável, balcões de recolha 

localizados em exposições relacionadas com este tema). Se não houver 

reciclador adequado, deve contactar o Centro de Gestão de Infra-estruturas 

Ambientais da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, para o 
tratamento adequado. 

 

 Referências: 

1. “Projecto sintético de controlo e prevenção contra a miopia nos adolescentes e 

nas crianças”, Ministério da Educação da República Popular da China, 
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/s3285/201808/t20180830_34667

2.html 

2. Informações da Organização Mundial da Saúde: 
http://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/ 

3. Orientações da Comissão Internacional de Protecção Contra Radiações 

Não-Ionizantes: 
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf  

4. Documentos sobre os critérios do Instituto de Engenheiros Eléctricos e 

Electrónicos: http://standards.ieee.org/getieee/C95/download/C95.1-2005.pdf 

5. “Prevenção de danos crónicos à saúde por dispositivos electrónicos com ecrã – 

Crianças e Adolescentes”, Serviços de Saúde, https://www.ssm.gov. 
mo/docs//postHandler.ashx?attach=15034&fid=25398&inline=false  

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/s3285/201808/t20180830_346672.html
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/s3285/201808/t20180830_346672.html
http://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
http://standards.ieee.org/getieee/C95/download/C95.1-2005.pdf
http://standards.ieee.org/getieee/C95/download/C95.1-2005.pdf
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E. Seguro escolar 

1. Objectivo e destinatários: prestar assistência médica, no caso de haver acidentes nas 

escolas dentro da Região Administrativa de Macau (RAEM) ou haver acidentes ou 

doenças durante as actividades escolares fora da RAEM, aos alunos que satisfaçam as 

seguintes condições: 

1.1. Alunos registados na DSEJ e que sejam residentes da RAEM, que frequentem 

cursos da educação regular do ensino não superior ou do ensino recorrente; 

1.2. Alunos registados na DSEJ e que não sejam residentes da RAEM, que frequentem 

cursos da educação regular do ensino não superior. 

2. Coberturas do seguro escolar 

2.1. Na Região Administrativa Especial de Macau: 

Quando ocorrer um acidente nas instalações escolares dentro do horário lectivo, 

no trajecto habitual entre a residência e a escola e no regresso a casa (no percurso 

de ida e volta entre a escola e a residência do aluno) ou em actividades de carácter 

lectivo, desportivo, turístico ou de visita, etc., organizadas ou concedidas pelo 

estabelecimento de ensino ou pela DSEJ; 

2.2. Exterior da Região Administrativa Especial de Macau: 

Quando ocorrer um acidente ou doença, fora da RAEM, em actividades, tais 

como: visitas de estudo, intercâmbios, campeonato escolar e em outras actividades 

relacionadas com a vida escolar, que sejam organizadas ou concedidas pelo 

estabelecimento de ensino ou pela DSEJ (nota: a escola deve apresentar o 

requerimento através do sistema on-line de tratamento das informações do pedido 

de seguro escolar (actividades fora de Macau) e o itinerário da actividade, 10 dias 

antes da partida. Se os dados entregues sofrerem qualquer alteração, esta deve ser 

apresentada dois dias úteis antes da partida, para o tratamento do seguro na 

companhia de seguros); 

3. Â mbito das coberturas e valor da indemnização 

Â mbito das Coberturas 

Dentro da 
RAEM 

Fora da RAEM 

Valor de 
Indemnização 

(MOP) 

Valor de 
Indemnização 

(MOP) 
Incapacidade permanente (Calculado por ano/pessoa) 100.000 100.000 
Despesas médicas*

1
 (Calculado por ano/acidente /pessoa) 50.000 100.000 

Despesas de funeral (Calculado por pessoa) 10.000 10.000 
Compensação de morte (Calculado por pessoa) 100.000 100.000 
Indemnização civil por prejuízos causados a terceiros (Calculado 
por caso) 

500.000 500.000 

Serviço 
internacional de 
apoio de 
emergência  24 
horas*2  

Transporte sanitário urgente 

-------- 

Ilimitado 
Repatriamento do corpo ou cinzas Ilimitado 

Transporte para familiar visitar a pessoa 
segura hospitalizada no estrangeiro 

Bilhete de ida 
e volta (classe 

económica) 
Caução hospitalar 50.000 

*1 Despesas médicas: inclui as despesas médicas gerais para acidentes ocorridos dentro 

da RAEM e acidentes ou incidência de doenças fora da RAEM e não se aplica o 

pagamento através de vale de saúde. 
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*2 A prestar pelo serviço de apoio internacional da Companhia de Seguros Luen Fung 

Hang, S.A.R.L. 

 

4. Procedimento da reclamação 

4.1. Quando o acidente ocorrer, o aluno ou o tutor legal deve comunicar o facto 

imediatamente à escola e esta deve preencher a «Participação de acidente», 

enviando-a, no prazo de seis dias, a contar do dia do acidente, juntamente com as 

fotocópias do cartão de estudante, dos documentos de identificação do aluno e do 

tutor legal, bem como da caderneta bancária do tutor legal que serve para 

recebimento da indemnização à DSEJ, que os entregará à respectiva companhia de 

seguros (nota 1); 

4.2. Se for necessário algum documento complementar, a DSEJ ou a companhia de 

seguros informará a escola e esta informará o aluno para o entregar; 

4.3. Quando o aluno estiver completamente recuperado, o seu tutor deve entregar, na 

respectiva companhia de seguros, a declaração de exoneração de responsabilidade, 

devidamente preenchida, os originais dos recibos das despesas médicas, o original 

do atestado de doença e o original da declaração médica de recuperação. Os 

recibos das despesas médicas e as declarações devem ser emitidos por médico ou 

hospital registado em Macau (devem, ainda, ser juntamente entregues, o original 

do atestado de doença e o do recibo emitidos pelo hospital do local, no caso de o 

acidente e a doença terem ocorrido durante actividades escolares fora da Região 

Administrativa Especial de Macau.);  

4.4. Se for confirmado, por médico, no prazo de dois anos, a contar do dia do acidente, 

que o aluno sinistrado ficou com uma incapacidade permanente, deve entregar à 

respectiva companhia de seguros o atestado médico certificativo da incapacidade 

permanente, emitido pelo Centro Hospitalar Conde S. Januário ou pelo Hospital 

Kiang Wu, bem como a cópia do documento de identificação do beneficiário legal, 

para reclamação da indemnização por incapacidade permanente; 

4.5. No caso de morte do aluno sinistrado, deve entregar-se à respectiva companhia de 

seguros, a cópia autenticada da certidão de óbito, todos os originais dos recibos 

das despesas com o funeral e a cópia do documento de identificação do 

beneficiário legal, para reclamação da respectiva indemnização; 

4.6. De uma forma geral, a companhia de seguros, logo após o recebimento dos 

documentos necessários, paga a indemnização ao tutor legal do aluno indicado no 

documento, na forma de transferência bancária ou de cheque, no prazo de 45 dias. 

Se for na última forma, o interessado será informado pela companhia de seguros, 

através de SMS, para se dirigir, pessoalmente, munido com o documento de 

identificação, à companhia de seguros para levantar o cheque. 

5. Instituições médicas (https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.jsp?id=8421) 

5.1. Nos acidentes ocorridos em Macau, os alunos sinistrados só podem receber 

assistência médica nas instituições médicas locais, como hospitais e centros de 

saúde, podendo, ainda, recorrer a um médico particular, clínica privada ou outra 

entidade de cuidados de saúde, desde que estejam autorizados, pelos Serviços de 

Saúde, a exercer. 

https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.jsp?id=8421
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5.2. Se receber assistência médica no Centro Hospitalar Conde S. Januário, deve 

entregar, ao mesmo Centro, uma declaração emitida pela escola, no prazo de 24 

horas, para confirmar se o acidente está incluído no seguro escolar; deve, ainda, 

entregar os documentos necessários, referidos no ponto 4 - “procedimento de 

reclamação”. Nota: quando os alunos receberem assistência médica, no Centro 

Hospitalar Conde S. Januário, por acidente escolar que não esteja incluído nos 

cuidados de saúde gratuitos, as despesas médicas são pagas pelo seguro escolar; 

5.3. Nos casos de acidentes ou incidência de doenças durante as actividades escolares 

fora de Macau, deve entregar-se o requerimento e os dados referidos no ponto 4 - 

“Procedimento de reclamação” - no prazo de seis dias a contar da data de regresso 

a Macau; 

5.4. Não está abrangido pelo seguro escolar sempre que qualquer documento 

necessário, acima mencionado, esteja em falta ou  as consultas tenham sido feitas 

em clínicas ou médicos que não estejam registados nos Serviços de Saúde. 

 

6. Observações: 

6.1. As escolas devem, no início de cada ano escolar, através do manual do aluno ou 

de notificações aos pais, informar os pais sobre a prestação dos serviços, acima 

mencionados, para que, em caso de acidente do aluno durante as actividades 

escolares, possam formular, atempadamente, o pedido de indemnização; 

6.2. Actualmente o adjudicatário dos serviços de seguro escolar é a Companhia de 

Seguros Luen Fung Hang, S.A.R.L. Devido à companhia de prestação dos 

referidos serviços ser escolhida, periodicamente, através de concurso público, as 

escolas serão, oportunamente, informadas pela DSEJ, por escrito, sobre qualquer 

alteração. 

 

 Se for necessário pedir mais informações sobre o seguro escolar, podem 

dirigir-se, directamente, à sede da DSEJ, na Avenida D. João IV, n.
os

 7-9, 

1.° andar ou telefonar para a Divisão de Apoios Sócio-Educativos (Tel. 

83972408 ou 83972506). 

 

* Companhia de Seguros Luen Fung Hang, S.A.R.L. (Telefone: 2870 0033; Endereço: 

Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 398, Edf. CNAC, 4.º andar, Macau). 
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F. Organização das actividades educativas durante o Grande Prémio de Macau 

O Grande Prémio de Macau (GPM) é um grande evento dos sectores de desporto e de 

corridas de automóveis. Todos os anos atrai muitos viajantes de todo o mundo para assistirem 

à competição. Dado que o procedimento da competição tem necessidade de alterar 

temporariamente as estradas da cidade para o circuito de corridas, este factor influencia 

inevitavelmente a leccionação das escolas e a frequência dos alunos. 

Para a coordenação da imagem de turismo e lazer de Macau, propõe-se que, durante o 

GPM, as escolas tomem medidas de frequência flexível ou disponham de actividades 

educativas especiais de acordo com a situação real, sendo o seguinte o programa concreto: 

1 As escolas que se situem no âmbito do Circuito ou locais em redor, e que sejam afectadas 

pelo engarrafamento de trânsito rodoviário e por barulhos, podem considerar as seguintes 

propostas: 

1.1 Suspende-se as aulas durante os dias de treinos cronometrados e de competição, 

adiando-se os dias lectivos; 

1.2 Organiza-se viagens para os alunos; 

1.3 Realiza-se outras actividades educativas fora da escola. 

2 As escolas que são afectadas por disposições temporárias de trânsito, como bloqueamento 

e/ou alterações de vias, podem considerar as seguintes propostas: 

2.1 Realiza-se actividades entre turmas/escolas, e coordena-se com o horário inicial de 

alterações de vias, ou começam e terminam as actividades educativas no período 

sem bloqueamento ou não ocupado, para mitigar ao máximo a pressão do trânsito e 

a situação que faz com que muitos alunos cheguem atrasados por causa do 

engarrafamento de trânsito rodoviário; 

2.2 Faz-se um ajustamento flexível ao horário de aulas em dias de treinos 

cronometrados e de competição, como por exemplo dispor da primeira aula da 

manhã como aula de leitura da manhã, aula de auto-estudo, aula de revisão ou aula 

de apoio à aprendizagem, e dispor da segunda aula como aula normal, em que se 

contam e registam as faltas dos alunos. 

3 As outras escolas que são afectadas por disposições temporárias de trânsito, como 

bloqueamento e/ou alterações de vias podem considerar as seguintes propostas: 

3.1 Não contam nem registam os atrasos dos alunos em dias de treinos cronometrados e 

de competição; 

3.2 Em dias de treinos cronometrados e de competição, organiza-se um dia de 

aprendizagem temática, um dia de espectáculo de talentos ou outras actividades 

educativas como palestras de aprendizagem temática, partilha de “boas pessoas e 

boas acções” dos professores/alunos, visionamento de filmes, etc.; 

3.3 Procede-se a aprendizagens e/ou actividades educativas temáticas por turma ou 

grupo de aprendizagem. 

⚫ No caso de subsistirem quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, 

podem dirigir-se directamente à DSEJ, sita na Avenida de D. João IV, n.ºs 7-9, 1.° andar, 

Macau, ou telefonar para a Divisão de Ensino Secundário e Técnico-Profissional, para a 

Divisão de Educação Pré-Escolar e Ensino Primário ou para a Divisão de Extensão 

Educativa. As informações de contacto encontram-se no anexo do presente Guia. 
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G. Instruções para a segurança dos alunos na utilização dos serviços de 

transporte 

1. Objectivo 

Para garantir a saúde e a segurança dos alunos, a DSEJ está atenta à questão da 

segurança dos veículos utilizados no serviço de transporte dos alunos, nomeadamente 

os veículos de transporte escolar das próprias escolas ou explorados por entidades 

privadas ou individualmente, e os meios de transportes públicos. A fim de que as 

escolas tomem em consideração e planeiem as suas medidas de segurança no âmbito 

da utilização dos referidos veículos pelos alunos, procedam à educação para a 

segurança destes e forneçam aos encarregados de educação referências para a escolha 

do “serviço de transporte escolar”, foram acrescentadas as seguintes instruções, 

relativas à segurança dos alunos na utilização dos serviços de transporte. 

2. Â mbito de aplicação 

2.1. Escolas: chefias administrativas e docentes. 

2.2. Encarregados de educação/alunos: destinatários do serviço. 

2.3. Prestadores do serviço de transporte escolar: refere-se ao responsável, à 

pessoa de contacto e/ou aos condutores dos veículos que transportam os 

alunos. 

2.4. Frota do fornecedor de serviço: refere-se aos veículos fornecidos pela escola 

ou por outras entidades privadas. Nas entidades privadas incluem-se os 

centros de apoio pedagógico complementar particulares e as instituições de 

serviço de acolhimento aos alunos/apoio à família, que fornecem o serviço 

de transporte escolar. 

3. Instruções 

3.1. Frota de transporte escolar gerida pela escola ou frota de transporte escolar 

em parceria com a escola: 

Sugere-se que a escola estabeleça um sistema de gestão de segurança 

dos veículos escolares e de organização dos recursos humanos, efectue os 

trabalhos de supervisão dos veículos de transporte escolar e defina regras de 

segurança a serem cumpridas pelos encarregados de educação, pelos alunos 

e pelos prestadores do serviço, atendendo ao seguinte: 

a. Estabelecer a obrigatoriedade de o condutor e o acompanhante do 

transporte escolar prestarem atenção à segurança no embarque e 

desembarque dos alunos, só permitindo a sua entrada e saída do 

veículo quando este estiver completamente parado; 

b. Usar o parque de estacionamento da escola ou destinar um local seguro 

para o estacionamento dos veículos, de forma a garantir a segurança 

durante o embarque e o desembarque dos alunos; 
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c. Antes de sair do veículo, o condutor deve verificar se permanecem 

alunos no seu interior; 

d. Se houver a necessidade de alterar provisoriamente o trajecto devido a 

situações especiais, tais como a manutenção de estradas ou o desvio de 

tráfego, deve-se obter a concordância prévia da escola e dos pais (ou 

tutores). Quanto ao novo trajecto e ao motivo do desvio de tráfego, 

pode ser divulgado pela escola, sendo afixado pelos operadores o 

respectivo anúncio num lugar visível do veículo; 

e. Estabelecer orientações para situações de emergência, dando 

conhecimento ao condutor, aos encarregados de educação e aos alunos 

das medidas urgentes a adoptar em situações de avaria do veículo ou 

de acidente, tais como ajudar os alunos a manter a calma, levá-los para 

um lugar seguro, informar a escola e informar os encarregados de 

educação da ocorrência o mais rapidamente possível; 

f. Estabelecer a obrigatoriedade de o condutor verificar regularmente o 

funcionamento do veículo, designadamente a eficácia dos sistemas de 

travagem e de direcção e o estado dos pneus; 

g. O pessoal da escola deve levar os alunos que utilizam o serviço de 

transporte escolar ao local de embarque e de desembarque, gerindo a 

mesma área; o veículo de transporte escolar só pode abandonar o local 

de embarque e de desembarque depois de conferido o número de 

alunos embarcados ou chegados ao mesmo local, de forma a garantir a 

segurança dos mesmos. 

3.2. Frota de transporte escolar de entidades privadas (incluindo os centros de 

apoio pedagógico complementar particulares e as instituições de serviço de 

acolhimento/apoio à família): 

a. As escolas devem manter uma boa comunicação com os prestadores de 

serviço e os encarregados de educação, devendo registar a lista e o 

número dos alunos utentes do serviço de transporte escolar, assim 

como as informações do pessoal de contacto da entidade fornecedora 

do serviço de transporte escolar; 

b. As escolas devem acompanhar a qualidade do serviço de transporte 

escolar prestado pelas entidades privadas, comunicando-a ao 

respectivo pessoal a fim de se fazerem os melhoramentos oportunos. 

3.3. Reforço da educação para a segurança: 

a. A fim de reforçar as atitudes, os conhecimentos e as competências dos 

alunos no domínio da segurança na utilização dos serviços de 

transporte, as escolas podem, nas suas reuniões semanais, nas aulas 

leccionadas pelo director da turma, ou nos temas da segurança 

rodoviária no âmbito da educação para a saúde ou da educação cívica, 

considerar incluir os conteúdos pedagógicos afins, como, por exemplo, 
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as regras de segurança de entrada e saída dos veículos, não comer nem 

beber no interior do veículo, não colocar as mãos ou a cabeça do lado 

de fora do veículo quando este se encontra em movimento, manter-se 

sentado no assento (devendo usar o cinto de segurança se este estiver 

providenciado no assento), não brincar, não fazer barulho e manter a 

limpeza no interior do veículo, as medidas de contingência durante e 

após a ocorrência de um acidente e os hábitos de segurança durante a 

espera do transporte escolar, na paragem ou na rua, entre outros; 

b. As escolas podem providenciar, nas reuniões de pais, conhecimentos 

sobre a segurança na utilização dos serviços de transporte, para a sua 

consciencialização, e incentivá-los a ensinarem os filhos a viajar em 

segurança. Devem também exigir que os encarregados de educação, 

alunos e condutores dos veículos de transporte escolar sejam pontuais, 

evitando situações de permanência de alunos na rua ou da sua retenção 

no interior dos veículos; 

c. As escolas que precisam de alugar veículos de transporte colectivo 

para as actividades de aprendizagem no exterior, tais como visitas, 

concursos e passeios, devem advertir os docentes e os alunos com 

antecedência no sentido de terem em conta as regras de segurança na 

sua utilização. 

3.4. Fornecimento do serviço de transporte para os alunos com necessidades 

educativas especiais: 

Os equipamentos dos veículos que transportam os alunos com 

necessidades educativas especiais devem corresponder às suas necessidades 

específicas, como a colocação de cadeiras de rodas ou outro equipamento 

de apoio, sendo obrigatório a colocação de cintos de segurança nos assentos 

para os alunos com deficiência física e do equipamento de primeiros 

socorros. 

3.5. Colaboração dos pais/tutores: 

a. Os pais/tutores devem obter junto da escola/frota de transporte escolar 

informações claras sobre a credenciação do condutor, o número de 

lugares e a lotação máxima do veículo, devendo ainda verificar a 

segurança dos assentos e saber se os veículos possuem porta de 

emergência e extintores de incêndio; 

b. Devem escolher preferencialmente uma frota de transporte escolar com 

acompanhantes; 

c. Ensinar e lembrar frequentemente os filhos sobre a segurança na 

utilização dos transportes rodoviários; 

d. Guardar as informações de contacto do responsável da frota de 

transporte escolar, do condutor, etc.; 
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e. Se os pais/tutores mudarem de fornecedor ou desistirem do serviço de 

transporte escolar devem fornecer por sua iniciativa as devidas 

informações à escola; 

f. Devem ser pontuais, esperando no local o veículo de transporte 

escolar; 

g. Devem cuidar dos seus educandos até à chegada do veículo de 

transporte escolar, prevenindo acidentes. 

 

⚫ No caso de subsistirem quaisquer dúvidas ou para mais informações é favor 

dirigir-se à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou telefonar 

para a Divisão de Educação Pré-Escolar e Ensino Primário ou para a Divisão de 

Extensão Educativa, cujas informações de contacto se encontram em anexo do 

presente guia. 
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H. Orientações sobre a protecção ambiental 

 

1. A DSEJ encoraja as escolas a cooperar com o conceito de “Eco-escolas”, 

promover a construção de uma escola ecológica, realizar em conjunto a poupança 

de energia, redução na fonte, reciclagem e recolha selectiva, no sentido de 

valorizar os recursos e proteger o ambiente. As escolas podem elaborar as suas 

medidas de protecção ambiental nos âmbitos da educação, gestão de recursos e 

reparação, organizar pessoal para divulgar, inspeccionar e planear os currículos de 

educação de protecção ambiental, bem como organizar actividades, no sentido de 

promover uma cultura de eco-escolas, esforçando-se em reduzir a influência no 

ambiente resultante do funcionamento das escolas. 

2. De acordo com quatros aspectos – “conservação de energia”, “redução de 

utilização”, “maximização de recursos” e “substituição do uso” –, as presentes 

orientações servem como referência para as escolas na elaboração de medidas de 

protecção ambiental, pretendendo elevar a consciência do pessoal escolar e dos 

alunos em relação à protecção ambiental e cultivando os hábitos neste âmbito. 

2.1. Conservação de energia 

2.1.1 Iluminação 

a) Depois de desocupar as salas de aula ou os espaços públicos 

escolares, deve-se desligar os equipamentos de iluminação; 

b) Adoptar lâmpadas economizadoras de energia, diferentes 

interruptores de luz para diferentes zonas, bem como utilização 

oportuna do sistema automático de iluminação com sensor de luz; 

c) Quando se utilizar as instalações de protecção contra o sol, deve-se 

evitar afectar a transmissão de luz; 

d) Limpar as lâmpadas em cada trimestre, para manter a sua intensidade 

luminosa, e reduzir a instalação adicional de lâmpadas por 

insuficiência de luz; 

e) Se houver luzes intermitentes anormais nos equipamentos de 

iluminação, deve-se substituí-los em tempo oportuno. 

2.1.2 Ar condicionado 

a) Depois de utilizar o ar condicionado, deve-se desligá-lo 

imediatamente, de modo a reduzir o tempo de funcionamento do 

sistema de ar condicionado central; 

b) Quando se aumenta a temperatura do ar condicionado em 1ºC, 

pode-se poupar cerca de 6% de electricidade. Em geral, é melhor 

regular o aparelho de ar condicionado para uma temperatura entre  

24 ºC e 26 ºC; 

c) Quando se liga o ar condicionado, deve-se fechar a maior parte das 

janelas e das portas que dão para o exterior; em caso de ocorrência de 

gripes ou outras doenças infecciosas, quando se liga o ar 

condicionado, é melhor abrir as janelas tanto quanto possível, para 

haver uma circulação do ar interior; 

d) Durante o Verão, nos lugares que apanham o sol, deve-se utilizar 

cortinas contra o sol, a fim de reduzir a carga do ar condicionado; no 

inverno, pode-se abrir a cortina de acordo com as necessidades, para 

deixar entrar o sol, aumentando assim a temperatura ambiental; 

e) Limpar mensalmente o filtro de ar condicionado e efectuar a 

inspecção e a reparação periódicas, para reduzir o consumo de 

energia e prolongar o tempo útil de vida do sistema de ar 

condicionado. 
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2.1.3 Aparelhos eléctricos 

a) Os aparelhos que não são utilizados com frequência, tais como 

trituradora de papel e máquina de plastificar, devem ser ligados 

apenas quando vão ser usados; 

 Os aparelhos eléctricos e equipamentos informáticos não utilizados por 

longo tempo devem ser desligados  as fontes de energia eléctrica, para 

reduzir o desgaste quando em modo de espera; 

b) Os carregadores dos aparelhos eléctricos, cabos de energia ou fichas 

eléctricas que possuem transformador ou rectificador devem ser 

conectados à energia apenas quando vão ser utilizados, podendo 

poupar assim energia, evitando a danificação destes equipamentos 

devido ao calor excessivo; 

c) Utilizar apropriadamente os aparelhos eléctricos, tal como colocar o 

desumidificador num local com boa circulação de ar, com um espaço 

fácil para arrefecimento, não tapar a saída e entrada de ar, bem como 

limpar regularmente a máquina e o filtro de ar, para obter um melhor 

resultado na desumidificação; 

d) Na aquisição de equipamentos de escritório e outros aparelhos 

eléctricos, deve-se privilegiar a aquisição de equipamentos ou 

produtos com o símbolo “Energy Star®” ou outras etiquetas de 

eficiência energética (preferencialmente com a primeira classe de 

etiqueta da eficiência energética). 

2.1.4 Recursos hídricos 

a) Quando se utiliza detergentes líquidos para as mãos ou detergentes 

para a limpeza, deve-se ter atenção à quantidade adequada, para 

evitar o uso excessivo de água na lavagem; 

b) Quando se lava utensílios de refeição ou se irriga, não se deve abrir a 

torneira por longo tempo, devendo esta ser fechada em tempo 

oportuno; 

c) Quando se descobrir um gotejamento de água em torneira ou em tubo, 

deve-se proceder à reparação em tempo oportuno; 

d) Lavar sempre os recipientes de armazenamento de água, e limpar e 

substituir periodicamente bebedouros ou purificadores de água, caso 

contrário estar-se-á a facilitar a proliferação de bactérias ou a 

acumulação de sujidades, causando transmissão de doenças. 

2.2. Redução de utilização 

2.2.1 Tipos de papel 

a) Reduzir a impressão e a fotocópia, se for possível, devendo as 

mesmas ser feitas em dupla face quando possível. Em situação viável, 

pode-se diminuir adequadamente o tamanho da letra e o espaçamento 

entre linhas, e simplificar as tabelas, a fim de reduzir a utilização de 

papel do documento, devendo aproveitar-se o papel inteiro, em que 

os espaços brancos podem servir para escrever notas; 

b) Reduzir a utilização de lenços de papel e de tecido facial; 

c) Evitar a aquisição de produtos excessivamente embalados. 

2.2.2 Substâncias prejudiciais 

a) Utilizar menos solventes, tais como cola, tinta branca, aromatizante 

ou pastilhas perfumadas para auscultadores de telefone que possuam 

solventes tóxicos como xileno, metanol, etc. Se for mesmo 

necessário utilizá-los, deve reconhecer-se as indicações na 
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embalagem dos produtos; 

b) Reduzir a emissão de gases residuais, colocar as plantas em 

quantidade adequada para melhorar a qualidade de ar da escola, 

devendo escolher plantas de folhagem que facilitem a redução da 

poluição no ar e com maior tolerância à seca. 

2.3. Maximização de recursos 

2.3.1 Papéis 

a) Disponibilizar contentores para recolha de papéis com apenas uma 

face utilizada para a reciclagem, porém, os papéis onde foram 

impressas informações confidenciais ou pessoais não podem ser 

colocados nestes contentores; 

b) Reutilizar os envelopes. Se estes não tiverem espaço disponível, 

pode-se colocar um papel branco (é melhor que seja papel 

reutilizado), aumentando assim as vezes de reutilização dos 

envelopes; 

c) Adoptar, tanto quanto possível, papel reciclado para a impressão de 

materiais de propaganda. 

2.3.2 Materiais escolares 

a) Quando na impressora surgir a mensagem “insuficiência de toner”, 

deve-se tirar o cartucho de toner, mexê-lo várias vezes, e colocá-lo 

novamente na impressora, devendo ser utilizado até o conteúdo 

impresso não ser claro; 

b) Os materiais escolares podem ser reutilizados após se proceder à sua 

recuperação, a fim de reduzir o gasto em recursos e despesas de 

aquisição. Estes materiais incluem: mesas e cadeiras, aparelhos de ar 

condicionado, equipamentos informáticos, frigoríficos, máquinas de 

fax e de fotocópia, entre outros; 

c) Reutilizar materiais como sobrescritos, anéis para encadernação, etc.; 

d) Gerir bem os materiais em armazém, reduzindo o surgimento de 

consumíveis com a validade expirada. 

2.3.3 Reciclagem 

a) Divulgar uma cultura de valorização dos alimentos, reduzir o 

desperdício alimentar, tratar os resíduos de cozinha recicláveis; 

b) Recolher pilhas e baterias usadas, e tratá-las de acordo com as 

respectivas instruções da Direcção dos Serviços de Protecção 

Ambiental para a sua recolha; 

c) Disponibilizar pontos de recolha de resíduos recicláveis, para tratar 

separadamente lixo indiferenciado, plásticos, latas de alumínio, 

papéis e garrafas de vidro, bem como para recolher os materiais 

recicláveis; 

d) Os materiais recolhidos de diversos tipos devem ser entregues para 

tratamento às instituições ou departamentos competentes em 

materiais recicláveis; 

e) Utilizar, tanto quanto possível, materiais reciclados, tais como caixas 

de embalagem, tubos de papel higiénico, entre outros, combinando 

com os currículos, actividades temáticas, actividades para pais e 

filhos ou produção de artesanatos ecológicos, no sentido de cultivar 

nos alunos a importância da protecção ambiental e criar em conjunto 

um bom ambiente habitacional. 
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2.4. Substituição do uso 

2.4.1 Divulgar a transmissão de informações em forma desmaterializada, 

sob condições que permitam possivelmente utilizar a intranet escolar 

para tratar das tarefas, bem como média e documentos electrónicos 

para a comunicação interna e externa, por exemplo enviar e receber 

documentos, e publicar informações junto dos funcionários, 

encarregados de educação e alunos através de meios electrónicos; 

2.4.2 Usar baterias recarregáveis em vez de pilhas descartáveis; 

2.4.3 Escolher utensílios de refeição, copos, pratos ou recipientes para 

alimentos recicláveis, evitando os artigos descartáveis; 

2.4.4 Depois de lavar as mãos, pode-se usar secador de mãos ou o seu 

próprio lenço em vez de papel para enxugar as mãos. 

2.5. Gestão de recursos 

2.5.1. Pode-se adoptar uma gestão responsável por áreas/categorias, por 

exemplo: 

a) Organizar pessoal para inspeccionar a utilização adequada dos 

equipamentos de iluminação, ar condicionado, aparelhos eléctricos 

ou de abastecimento de água, e acompanhar e registar o estado de 

consumo de energia; 

b) Organizar pessoal para divulgar e inspeccionar a desligação dos 

equipamentos de iluminação ou ar condicionado depois de desocupar 

as salas de aula ou os espaços públicos escolares; 

c) Em relação às informações sobre a construção de uma “Eco-Escola”, 

estas podem ser consultadas no website da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental através de: 

http://www.dspa.gov.mo/greenschool/tc/intro.aspx. 

2.6. Reparação 

2.6.1. Na reparação, adoptar as medidas de protecção ambiental, reduzindo 

os resíduos e escolhendo materiais recicláveis, tais como tinta com 

zero VOC (compostos orgânicos voláteis), janelas de vidro isolante 

ou paredes de cortina com efeito de isolamento térmico ou sonoro. 

 

⚫ No caso de subsistirem quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais 

informações, podem dirigir-se directamente à DSEJ, sita na Avenida de D. João 

IV, n.ºs 7-9, 1.° andar, Macau, ou telefonar para a Divisão de Ensino Secundário 

e Técnico-Profissional ou para a Divisão de Educação Pré-Escolar e Ensino 

Primário. As informações de contacto encontram-se no anexo do presente Guia. 

As escolas oficiais devem ainda cumprir os dispostos do documento de 

instruções internas da DSEJ “Guia para a protecção ambiental”. Para mais 

informações é favor contactar o Departamento de Gestão e Administração 

Escolar. 
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