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Regulamento de Utilização de Cacifos 
por Estudantes do Instituto Politécnico de Macau 

 
Destinatários 
- O serviço de cacifos tem como destinatários todos os estudantes que 
estão a frequentar o Instituto Politécnico de Macau (Os estudantes que 
frequentam cursos conferentes do grau de bacharel e de licenciado) 

 
Período de utilização de cacifo 
- O período de utilização de cacifo inicia-se a partir da data de inscrição 
para atribuição de cacifos e termona com a conclusão do curso que 
frequenta (Em caso de prosseguimento de estudos em curso 
complementar de licenciatura, é preciso requerer nova inscrição).  

  
Metodologia de inscrição/solicitação  
- A solicitação de cacifo individual deve ser efectuada pelo estudante no 
período indicado pelo Instituto Politécnico de Macau (Nos dias do início 
de novo ano lectivo) ou consultar a respectiva comunicação; 

- A solicitação de cacifo pode ser efectuada através da página 
electrónica “SIWeb” do Instituto Politécnico de Macau. O nº. de cacifo 
pode ser obtido automaticamente nesta página “SIWeb”. O nº. do cacifo 
obtido através do computador não pode ser alterado; 

- O nº. do cacifo obtido através do computador pode ser consultado na 
página electrónica “SIWeb” do Instituto Politécnico de Macau. 

 
Observações: Como o número dos cacifos é limitado, cada estudante 
apenas poderá solicitar um cacifo, e a atribuição de cacifos será feita por 
ordem de inscrição. 
 
Normas de utilização 

O estudante, antes de solicitar o cacifo individual, deve ler com atenção  
o “Regulamento de Utilização de Cacifos por Estudantes do Instituto  
Politécnico de Macau”. Caso transgrida este Regulamento, o respectivo  
estudante perderá imediatamente o direito à utilização do cacifo atribuído  
e o direito à solicitação de qualquer outro cacifo. 
- O estudante, após lhe ser atribuído o nº. do cacifo, poderá utilizar este 
cacifo com um cadeado de sua propriedade; 

- O estudante utilizador do cacifo deve retirar todos os objectos que se 
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encontrem no interior do cacifo (incluindo o cadeado) até à data limite 
indicada pelo Instituto Politécnico de Macau (dentro do período de 
utilização de cacifos). Após o período acima referido, fica o Instituto 
Politécnico de Macau com o direito de esvaziar o cacifo, sendo que os 
pertences poderão ser disponibilizados por este Instituto ou tratados 
como lixo; 

- Os estudantes não podem utilizar cacifos sem autorização do Instituto 
Politécnico de Macau. Os cacifos atribuídos são intransmissíveis. O 
Instituto Politécnico de Macau reserva-se o direito de abrir os cacifo 
ocupados e utilizados sem autorização deste Instituto e retirar os 
objectos que se encontrem no interior desses cacifos; 

- O estudante a quem foi atribuído cacifo tem o dever de o utilizar para os 
fins a que se destina, e de o manter limpo. É proibido colocar no cacifo 
objectos/materiais ilícitos ou perigosos, susceptíveis de prejudicar o 
ambiente e a segurança pública. O Instituto Politécnico de Macau 
reserva-se o direito de abrir os cacifos e examinar os objectos/materiais 
aí colocados; 

- É proibido afixar qualquer papel/anúncio e rabiscar/garatujar no cacifo, 
bem como praticar quaisquer outros actos que puderem provocar danos no 
cacifo. Caso transgrida esta regra, o respectivo estudante terá de 
suportar todos os custos de reparação ou de renovação;  

- O Instituto Politécnico de Macau não se responsabiliza por perdas ou 
danos em objectos/materiais do estudante, depositados no cacifo que lhe 
foi atribuído; 

- Para solicitação de um cacifo individual, o estudante deve preencher o 
“Impresso de Solicitação de Cacifo Individual” e entregá-lo à Divisão de 
Assuntos de Estudantes; 

- Todas objecções relacionadas com o cacifo, suscitadas na execução deste 
Regulamento, serão devidamente solucionadas de acordo com as 
respectivas deliberações do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico 
de Macau. 

 


