
 
 

 

Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008) implementado na prestação de serviços e apoios na 
atribuição de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e 
atividades desportivas e culturais e o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (ISO 22000:2005) 
implementado na prestação de serviços alimentação em todas cantinas e em todos bares dos SASUM. 
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 1 – Preços a cobrar aos residentes por danos causados e/ou não devolução de material  
 
Na eventualidade de os Residentes não devolverem no final da sua estadia a roupa de cama 
e/ou banho, chaves ou outro material, propriedade dos SASUM, ou entreguem o material em 
mau estado de conservação que impossibilite a sua reutilização, serão cobrados os seguintes 
valores: 

Almofada 5,50€ 
Capa de Colchão  9,75€ 
Coberta  24,00€ 
Cobertor  29,00€ 
Fronha  2,40€ 
Lençol  7,20€ 
Toalha de Banho  7,20€ 
Toalha de Rosto  2,40€ 
Chave do Roupeiro  2,40€ 
Chave do quarto  4,20€ 
Cartão de Acesso Residências ( 2ª via)  10,00€ 
Cortinas Bloco A, B e C – RU St.ª Tecla  60,50€ 
Cortinas Bloco D e E – RU St.ª Tecla  84,50€ 
Cortina RU Lloyd Braga  45,00€ 
Cortina Bloco G1 - RU Azurém  60,50€ 
Cortina Bloco G2 e G3 RU Azurém  45,00€ 

 
2 – Multas a aplicar aos residentes por incumprimento das Normas sobre o Alojamento 
Dado que se tem verificado uma incidência elevada de determinado tipo de situações de 
incumprimento das Normas sobre o Alojamento, que prejudicam a vivência nas Residências, 
põem em causa a segurança de todos e causam prejuízos, determina-se cobrar as seguintes 
multas no caso de verificação das seguintes situações ao respetivo residente que seja 
responsável pelos atos em causa: 
 

Descarregamento de extintor 150,00€ 
Conceder alojamento não autorizado a terceiro 
(seja residente noutro quarto seja não residente) 

50,00€ 

Necessidade de limpeza do quarto, caso este 
não esteja nas devidas condições de asseio 

25,00€ 

Necessidade de limpeza dos espaços destinados 
à confeção de alimento, após a utilização se 
estes não estiverem nas devidas condições de 
asseio ou funcionamento 

25,00€ 
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