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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO
CENTRO CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE

O presente documento constitui o Regulamento Interno de Funcionamento do Centro
Ciência Viva do Algarve e pretende definir claramente os direitos, deveres e regras a
observar por todos os utilizadores, trabalhadores e membros da equipa do Centro Ciência
Viva do Algarve, doravante também designado por CCVAlg.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º - Objeto
O presente regulamento tem como objeto:
a) Definir os princípios que regulamentam o regular funcionamento do CCVAlg;
b) Estabelecer as regras de utilização dos espaços do CCVAlg;
c) Instituir mecanismos de regulação e supervisão do funcionamento do Centro;
d) Estabelecer os direitos e deveres da comunidade CCVAlg.
Artigo 2.º - Conceito
1. O Centro Ciência Viva do Algarve é uma associação privada sem fins lucrativos criada em
1998 através da publicação dos seus estatutos, e dotada de uma estrutura organizacional
que lhe permite facultar o contato regular do público com a ciência e promover a
democratização do acesso ao conhecimento e à cultura científica, a educação para a ciência
reforçando o ensino experimental das ciências, contribuindo desta forma para a pleno
desenvolvimento da sociedade.
2. O Centro Ciência Viva do Algarve está sedeado no edifício sito na rua comandante
Francisco Manuel em Faro, propriedade da Câmara Municipal de Faro.
Artigo 3.º - Missão
O Centro Ciência Viva do Algarve desempenha as seguintes missões:
a) Promover a cultura científica e tecnológica na sociedade portuguesa e em particular na
região do Algarve central;
b) Fomentar a cidadania científica;
c) Apoiar as escolas dos ensinos básico e secundário na promoção do ensino experimental
das ciências e na melhoria da educação para a ciência e tecnologia;
d) Promover a interação entre as escolas, as instituições de ensino superior e a comunidade
científica;
e) Promover a formação pessoal especializado em comunicação de ciência;
f) Incentivar a inovação e a experimentação;
g) Integrar e colaborar em projetos nacionais e internacionais, numa perspetiva de partilha
de experiência e conhecimentos, envolvendo os seus públicos no debate sobre os desafios
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globais;
h) Contribuir para criar condições de acesso ao conhecimento científico para toda a
população;
i) Promover ações de educação científica em contextos não formais.
Artigo 4.º - Funções
O Centro Ciência Viva do Algarve prossegue as seguintes funções:
a) Exposição;
b) Educação;
c) Comunicação de ciência;
d) Arquivo;
e) Segurança e responsabilidade social;
f) Sustentabilidade ambiental e energética.
Artigo 5.º - Exposição
1. O Centro Ciência Viva do Algarve promove a cultura científica através de exposições
interativas, permanentes e temporárias, que constituem o principal traço distintivo de um
centro de ciência, proporcionando a diferentes categorias de público visitante o contacto
com a ciência e a tecnologia, a partir de experiências multissensoriais estimulantes para a
curiosidade, a experimentação e o conhecimento.
2. A programação e renovação das exposições temporárias são da responsabilidade da
Direção do CCVAlg.
3. A renovação da exposição permanente é da responsabilidade dos membros associados.
Artigo 6.º - Educação
1. O CCVAlg cumpre a função educativa em serviços prestados às escolas de todos os graus
de ensino, cujo alcance favorece a promoção do sucesso escolar e a valorização dos
professores, com uma forte intervenção junto dos alunos, das famílias e da comunidade
envolvente.
2. O CCVAlg centra a função educativa no reforço do ensino experimental das ciências,
através da mobilização da comunidade científica e das suas instituições para a melhoria da
educação científica e tecnológica nas escolas.
3. O CCVAlg estabelece formas regulares de colaboração e articulação institucional com as
entidades do sistema científico e tecnológico, em articulação com as escolas e entidades do
sistema de cultura.
Artigo 7.º - Comunicação de ciência
1. O CCVAlg cumpre a função de comunicação de ciência tendo como princípio basilar o
contato direto e pessoal entre a comunidade científica e o público, dando a conhecer a
ciência que se faz em Portugal e no mundo, as suas instituições, os seus profissionais e os
resultados que obtêm.
2. As funções de comunicação de ciência são alargadas ao exterior e à comunidade
envolvente, tendo como base a observação e a experimentação, entendidas como formas de
verificação empírica do saber, de confrontação da teoria com a prática, de observação ativa
e em diálogo com especialistas das diferentes áreas do saber.
3. O CCVAlg desenvolve a comunicação de ciência através de iniciativas de reflexão e debate
público sobre a ciência e a tecnologia, as quais estimulam a participação pública na agenda
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nacional de investigação e promovem a visibilidade das instituições científicas junto das
escolas, das empresas e dos agentes mais ativos de desenvolvimento económico, social e
cultural na região do Algarve Central.

Artigo 8.º - Arquivo
O Centro Ciência Viva do Algarve promove a salvaguarda, valorização, divulgação, acesso e
fruição do seu património arquivístico, garantindo os direitos dos cidadãos no acesso aberto
a esse património, através designadamente de repositórios digitais e outras formas de
garantir o acesso aberto a todos os seus arquivos.
Artigo 9.º - Segurança e responsabilidade social
1. O CCVAlg dispõe das condições de segurança indispensáveis para garantir a proteção e
integridade dos seus bens, visitantes, bem como dos respetivos funcionários e instalações.
2. O CCVAlg assegura as medidas de autoproteção, de acordo com a legislação em vigor.
3. O CCVAlg garante as medidas de proteção de dados pessoais, conforme o previsto no
artigo 25.º do presente regulamento, e nos termos da lei em vigor.
4. O CCVAlg empenha-se em promover a responsabilidade social, estimulando nos
participantes a aprendizagem pela vivência de ambientes sustentáveis e inclusivos.
Artigo 10.º - Sustentabilidade ambiental e energética
O CCVAlg empenha-se a promover a sustentabilidade ambiental e energética
comprometendo-se a:
a) Minimizar a sua pegada ecológica, dando continuidade a uma política de gestão
ambiental, nomeadamente na gestão eficiente de água, energia, papel, emissões de CO2 e
resíduos.
b) Reduzir ao máximo a utilização de plásticos descartáveis, adaptando a sua gestão e as
suas atividades;
c) Implementar um Guia para Eventos Sustentáveis.
Artigo 11.º - Recursos financeiros e humanos
1. O CCVAlg dispõe de recursos financeiros e humanos próprios, garantindo a sua
sustentabilidade e o desenvolvimento da sua atividade.
2. A garantia dos recursos financeiros e humanos é da competência da associação Centro
Ciência Viva do Algarve, constando dos respetivos estatutos.
3. O CCVAlg dispõe de uma contabilidade organizada para gerir os recursos financeiros e os
recursos humanos.
Artigo 12.º - Órgãos sociais
1. Os órgãos sociais do Centro Ciência Viva do Algarve estão definidos nos seus estatutos.
2. Fazem parte dos órgãos sociais do CCVAlg:
a) A Assembleia Geral;
b) A Direção;
c) O Conselho Fiscal;
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e) A Comissão de Acompanhamento Científico.
Artigo 13.º - Acesso público
1. O CCVAlg garante o acesso público através de visita pública, em horário regular,
compatível com as necessidades das diferentes categorias de visitantes, e obrigatoriamente
afixado no exterior do centro e na sua página internet.
2. São registados os ingressos dos visitantes, com recurso a sistemas que proporcionem um
tratamento estatístico rigoroso dos visitantes e participantes em atividades promovidas pelo
Centro dentro e fora do seu espaço físico.
3. As estatísticas dos visitantes devem ser realizadas periodicamente e remetidas para a
Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, com periodicidade a
definir por esta entidade.
Artigo 14.º - Apoio ao visitante
1. O CCVAlg dispõe no seio da sua equipa de um corpo de monitores, funcionários
qualificados para apoiar os visitantes, proporcionando informação adequada ao cumprimento
das suas funções educativa e de comunicação de ciência.
2. O CCVAlg proporciona condições de acessibilidade e de apoio específico a visitantes com
necessidades especiais, promovendo condições de igualdade de acesso às suas funções.
Artigo 15.º - Livro de sugestões e reclamações
O CCVAlg dispõe de um livro físico e um livro digital de sugestões e reclamações, anunciado
de forma visível na área de acolhimento dos visitantes, e no qual os visitantes possam
registar livremente sugestões ou reclamações sobre o seu funcionamento.
Artigo 16.º - Avaliação
1. O CCVAlg deve avaliar, periódica e independentemente, a sua qualidade de
funcionamento, incluindo a realização de estudos de público, de forma a melhor satisfazer as
suas expectativas e necessidades.
2. A Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica institui
mecanismos de avaliação periódica dos Centros Ciência Viva, tendo em conta a missão e as
funções definidas no Regulamento da Rede de Centros Ciência Viva.

CAPÍTULO II
Instalações e equipamentos
Artigo 17.º - Conceito de instalações e equipamentos
O Centro Ciência Viva do Algarve prossegue as suas funções, principalmente, nas instalações
cedidas pela Câmara Municipal de Faro, na rua Comandante Francisco Manuel, nas quais se
encontram equipamentos e bens pertencentes à associação CCVAlg e listados no seu
inventário.
Artigo 18.º - As instalações
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As instalações do CCVAlg são constituídas por:
a) um jardim;
b) uma estufa;
c) um edifício principal;
d) uma açoteia;
e) um pátio interior;
f) um edifício secundário;
g) outros espaços que possam vir a ser disponibilizados para o Centro.
Artigo 19.º - Administração das Instalações e dos Equipamentos
1. Compete à Câmara Municipal de Faro a administração das instalações da sua
responsabilidade no que diz respeito à manutenção do edifício e obras de requalificação e de
melhorias.
2. Compete ao CCVAlg a manutenção diária das instalações e dos seus equipamentos.
3. Os espaços e equipamentos das instalações do CCVAlg podem ser alugados ou cedidos
temporariamente a terceiros pela associação.
Artigo 20.º - Aluguer e cedência temporária de espaços e
equipamentos
1. Os espaços referidos no art. 18.° podem ser destinados à realização de eventos e
cerimónias do CCVAlg e de entidades externas ao Centro, em regime de aluguer ou de
cedência temporária, sempre que solicitados e nas condições deste regulamento.
2. Os espaços referidos na alínea anterior não poderão ser alugados ou cedidos
temporariamente para a realização de atividades julgadas não adequadas às estruturas
disponíveis, ou seja, que possam colocar em risco a conservação das instalações e dos
materiais, ou que violem os princípios pelo qual o CCVAlg se rege , e que estão
estabelecidos no presente regulamento .
3. Qualquer aluguer ou cedência temporária terá que respeitar as boas práticas de utilização
dos espaços e equipamentos, incluindo as condições gerais, a descrição dos espaços e
equipamento e os preços associados.
Artigo 21.º - Condições gerais de aluguer e cedência
1. Na altura do pedido de reserva do espaço ou equipamento, deverá o requerente informar
todo o tipo de equipamento extra que pretende utilizar, declarando-se seu responsável,
desde que não colida com as condições expostas no presente capítulo.
2. O CCVAlg deverá ser informado da identidade e movimentação (entrada ou saída) das
pessoas ligadas à organização dos eventos.
3. A elaboração e colocação de cartazes ou outro tipo de informação e divulgação é da
responsabilidade da entidade organizadora do evento, mas a sua afixação deverá ser
previamente autorizada pelo CCVAlg.
4. As paredes dos espaços só poderão servir de suporte a objetos (posters, etc.) quando for
utilizado material colante que não fira a tinta ou danifique de qualquer modo as paredes. No
entanto, essa operação deverá ser sujeita à autorização do Centro.
5. A entidade requisitante deverá deixar as instalações e equipamentos exatamente como os
encontrou.
6. Caso não se verifique o disposto no número anterior, cabe à entidade requisitante
suportar todos os custos decorrentes da má utilização dos espaços ou equipamentos,
devendo para tanto num prazo máximo de 8 (oito dias) após ser interpelado pelo CCVALg,
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por carta registada com aviso de receção, liquidar aqueles prejuízos, sob pena de poder
incorrer em responsabilidade civil ou/e criminal.
7. A mesma entidade é igualmente responsável pela manutenção da ordem nos espaços por
si requisitados, sendo expressamente proibido fumar no seu interior.
8. Não será admitida a entrada a participantes em número superior ao da capacidade do
espaço alugado, significando isso que os vigilantes e os responsáveis do CCVAlg têm
autoridade suficiente para impedir a sua entrada.

CAPÍTULO III
Estruturação Orgânica e Competências dos Setores e Serviços

Artigo 22.° - Instrumentos de Gestão
1. O Centro Ciência Viva do Algarve possui os seguintes instrumentos de gestão:
a) Plano Anual de Atividades;
b) Orçamento Anual previsional;
c) Relatório Anual de Atividades;
d) Relatório financeiro.
2. A elaboração dos instrumentos de gestão é da responsabilidade do(a) Diretor(a)
Executivo(a).
3. O prazo para a realização de cada um dos instrumentos de gestão é o que se encontra
definido nos termos legais.
Artigo 23.° - Gestão dos recursos financeiros
1.O CCVAlg dispõe de um orçamento anual próprio suscetível de assegurar a respetiva
sustentabilidade e o cumprimento dos seus objetivos.
2. O CCVAlg poderá elaborar, de acordo com o respetivo programa de atividades, projetos
suscetíveis de serem apoiados através do mecenato cultural.
Artigo 24.° - Gestão dos recursos humanos
1. O CCVAlg é representado por um(a) Diretor(a) Executivo(a) a quem compete coordenar e
executar todas as atividades necessárias à sua gestão financeira e dos recursos humanos.
2. O CCVAlg dispõe de pessoal qualificado, em número suficiente e com formação
diversificada, para assegurar o desenvolvimento da sua atividade.
3. O mapa do pessoal do CCVAlg é constituído pelas categorias profissionais coordenadores
de setor, monitores, técnico de manutenção, rececionista, secretária e estagiários.
4. Fazem ainda parte do mapa do pessoal do CCVAlg, os bolseiros de gestão e tecnologia e
os professores em mobilidade.
5. O CCVAlg ainda aceita voluntários, que de forma desinteressada e não remunerada,
participem em atividades integradas em projetos ou programas a desenvolver pelo CCVAlg.
Artigo 25.º - Gestão e proteção de dados
1. Os dados pessoais dos associados, visitantes, trabalhadores, órgãos sociais e outros,
obtidos pelo CCVAlg são totalmente confidenciais e de acesso restrito .
2. Os trabalhadores e colaboradores do CCVAlg que pela sua atividade profissional tenham
acesso a estes dados pessoais devem respeitar a privacidade e a integridade dessas
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pessoas, nos termos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016, o qual estabelece as regras relativas à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais .
3. Quaisquer dados pessoais não podem ser utilizados para fins ilícitos e só poderão ser
transmitidos a entidades exteriores ao CCVAlg com autorização do próprio ou então a pedido
de entidades públicas com poderes inspetivos ou por ordem judicial.
4. Os pedidos de acesso a documentos do CCVAlg serão definidos de acordo com as
orientações e autorização da Direção.
Artigo 26.º - Estrutura orgânica
1. O Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) é constituído por :
a) Direção ;
b) Setor de Planeamento e Projetos;
c) Setor de Ensino e Educação;
d) Setor da Transferência e Design;
e) Setor da Investigação e Inovação .
2. Os 4 Setores, por sua vez são constituídos por Serviços, que são os seguintes:
a) Serviço do Secretariado e Administrativo,
b) Serviço de Comunicação,
c) Serviço de Manutenção;
d) Serviço Financeiro;
e) Serviço Informático.
3. Todos os Serviços, nas suas especificidades e características irão prestar o apoio
necessário ao desenvolvimento das tarefas e competências dos Setores do CCVAlg.
4. Os responsáveis pelos Setores constituem a Comissão Coordenadora.
Artigo 27.° - Competências da Direção
1. A Direção é composta por três ou cinco membros, do qual um(a) é Presidente, um(a)
Diretor(a) Executivo(a) e os restantes são vogais.
2. A Direção tem por função:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;
b) Coordenar toda a atividade do CCVAlg auxiliados pelos seus diversos setores e
serviços;
c) Promover, apoiar e assegurar o cumprimento da missão e as funções para o qual o
CCVAlg foi criado, definindo as suas linhas de orientação.
Artigo 28.° - Competências do Setor do Planeamento e Projetos
O Setor do Planeamento e Projetos tem como competências as seguintes:
1. Cumprir o presente regulamento;
2. Organizar e planificar todas as atividades do Centro de Ciência Viva do Algarve;
3. Apresentar protocolos e projetos com entidades externas, promover parcerias com as
escolas e com outras entidades públicas ou privadas, de forma a fomentar a iniciativa
pública e privada e a realização ou divulgação de exposições;
4. Elaborar e apresentar projetos que visem a angariação de novas fontes de financiamento
através de programas de financiamento regionais, nacionais ou internacionais, patrocínios e
apoios mecenáticos.
5. Colaborar na elaboração anual do plano e do relatório de atividades do CCVALg.
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Artigo 29.° - Competências do Setor do Ensino e Educação
O Setor do Ensino e Educação tem como competências as seguintes:
1. Cumprir o presente regulamento;
2. Promover, desenvolver e dinamizar atividades educativas diversificadas de cariz cientificotecnológicas para todos os níveis de ensino ( pré – escolar, 1.º ao 3.º ciclo, ensino
secundário e profissional e ensino superior), numa perspetiva de educação não formal,
cultural e de laser;
3. Desenvolver e dinamizar atividades científicas e tecnológicas para o público em geral
(estágios curriculares, seminários, saídas de campo, mãos na massa, palestra , workshops ,
festas de aniversários, café científicos, etc );
4. Articular e dinamizar as relações com os diversos Estabelecimentos de Ensino,
nomeadamente nos concelhos de Faro, Albufeira, e Loulé, promovendo o recrutamento de
futuros estagiários;
5. Colaborar no desenvolvimento de projetos a realizar por estabelecimentos de ensino e/ou
outras instituições.
Artigo 30.º - Competências do Setor de Transferência e Design
O Setor de Transferência e Design tem como competências as seguintes:
1. Cumprir o presente regulamento;
2. Conceber e desenvolver a imagem do Centro de Ciência Viva (CCVAlg) e dos materiais
nele produzidos;
3. Conceber e desenvolver produtos para a comunicação, nomeadamente o Marketing e o
Design;
4. Promover e coordenar a comunicação e divulgação nos médias, redes sociais,
estabelecimentos de ensino , etc.
Artigo 31.º - Competências do Setor da Investigação e Inovação
O Setor da Investigação e Inovação tem como competências as seguintes:
1. Cumprir o presente regulamento;
2. Desenvolver projetos de investigação e de inovação no âmbito da missão do CCVAlg.
3. Promover atividades cientificas, colóquios, conferências e outros eventos de forma a
estreitar a colaboração entre a comunidade científica das Universidades, estudantes e o
público em geral.
4. Desenvolver, incentivar e acompanhar os trabalhos dos investigadores e estudantes de
forma a promover a curiosidade, a experimentação e a inovação científica.

Artigo 32.º - Competências do Serviço de Secretariado e Administrativo
O Serviço de Secretariado e Administrativo tem por objetivos gerais os seguintes :
1. Dar apoio de secretariado à Direção, à Comissão Coordenadora e aos diversos Setores
que constituem o CCVAlg;
2. Secretariar e gerir a tesouraria e a contabilidade;
3. Apoiar na parte administrativa da gestão dos recursos humanos;
4. Gerir a parte da loja e da receção do CCVAlg;
5. Elaborar e atualizar o Inventário.
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Artigo 33.º - Competências do Serviço de Comunicação
O serviço de Comunicação tem por objetivos gerais os seguintes:
1. Dar apoio à Direção, à Comissão Coordenadora e aos diversos Setores que constituem o
CCVAlg, na divulgação e dinamização das diversas atividades do CCVAlg, junto dos diversos
públicos-alvo.
2. Acompanhar as diversas visitas e atividades do CCVAlg;
3. Apoiar na comunicação interna.
Artigo 34.º - Competências do Serviço de Manutenção
O Serviço de Manutenção tem por objetivos gerais os seguintes:
1. Dar apoio à Direção, à Comissão Coordenadora e aos diversos Setores que constituem o
CCVAlg;
2. Tratar da manutenção dos espaços interiores e exteriores do CCVAlg;
3. Manter e arranjar o material expositivo de todo o tipo de equipamento do CCVAlg,
nomeadamente manter e arranjar os aquários e a estufa, criar e construir os módulos
expositivos ou experimentais;
4. Proceder às vistorias necessárias ao equipamento existente no âmbito das medidas de
proteção de saúde e segurança no trabalho, bem como de auto proteção contra incêndios;
5. Realizar todas as pequenas obras de melhoria que forem necessárias.
Artigo 35.º - Competências do Serviço Financeiro
O Serviço Financeiro tem como objetivos dar apoio à Direção na área da contabilidade e na
gestão dos recursos financeiros .
Artigo 36.º - Competências do Serviço Informático
O Serviço Informático tem como objetivos dar apoio à Direção, à Comissão Coordenadora e
aos diversos Setores procedendo à gestão da rede informática, implementação de
programas informáticos e a resolução dos problemas de software e hardware associados.
Artigo 37.º - Avaliação de desempenho
1. O CCVAlg poderá construir um sistema de avaliação do desempenho dos seus
trabalhadores, que será anual, subordinado aos princípios da justiça, igualdade e
imparcialidade.
2. A avaliação do desempenho tem por objetivo a melhoria da qualidade de serviços e da
produtividade do trabalho, devendo ser tomada em linha de conta para efeitos de
desenvolvimento profissional e de progressão na carreira.
3. O CCVAlg fica obrigado a dar adequada publicidade aos parâmetros a utilizar na avaliação
do desempenho e à respetiva valorização, devendo elaborar um plano de objetivos em
número impar que, irão incidir sobre o desempenho das funções, assiduidade e
características individuais de cada trabalhador.
4. Este plano de objetivos a que se reporta o número anterior será submetido ao parecer
prévio de uma comissão paritária, constituída por quatro membros, dos quais dois são da
Direção do CCVAlg e outros dois são trabalhadores eleitos entre si.
5. Para o efeito consignado no número anterior, os objetivos deverão ser indicados e
levados a reunião da comissão até ao dia 31 de março do ano em avaliação.
6. A avaliação de desempenho poderá atribuir a cada trabalhador as seguintes avaliações de
desempenho:
a) Excelente;
b) Muito bom;
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c) Bom;
d) Regular;
e) Insuficiente .

Artigo 38.º - Direitos e deveres dos trabalhadores do CCVALG
1. Os trabalhadores do CCVAlg exercem as suas funções sob a autoridade e direção dos
membros da Direção ou da pessoa mandatada por ela, obrigam-se a guardar lealdade e
sigilo da informação e documentação relativa ao CCVAlg e a desempenhar as funções para
que foram contratados com zelo e diligência.
2. O funcionamento do CCVAlg deve estar sempre assegurado por um número de
trabalhadores nunca inferior a três, sendo que dois devem estar efetivamente disponíveis
para estar na receção, proceder ao acompanhamento, à instrução, à orientação e à vigilância
dos visitantes.
3. O horário de trabalho dos trabalhadores é o constante nos seus contratos ou na legislação
em vigor, ajustado às exigências específicas de serviço, conforme as disposições legais e/ou
emanadas pela Direção, nos termos que deram origem ao posto de trabalho e que são
cumpridas de acordo com a escala de serviço semanal ou mensal .
4. O período normal de trabalho está compreendido entre as 9h00 e as 18h00, distribuído
por 8 horas diárias e 40 horas semanais, conforme o horário vigente e organizado em quadro
de escala, considerando-se horas suplementares as horas de trabalho efetuadas fora deste
horário e horas noturnas as horas entre as 22h00 e 7h00, desde que o trabalhador faça mais
de duas horas dentro desse horário. A esta norma, sobrepõem-se, salvaguardadas as
especificidades legais, exceções decorrentes das exigências específicas de serviço que visem
assegurar a dinamização cabal das atividades, tanto nas instalações do CCVAlg como no
exterior.
5. Aos trabalhadores do CCVAlg, quanto à organização do tempo de trabalho, poderá ser
aplicado o regime de adaptabilidade individual ou banco de horas.
6. Os dias de folga semanais devidos ao trabalho aos fins-de-semana e feriados são gozados
imediatamente antes ou após o exercício que lhes deu origem, carecendo de autorização
prévia qualquer alteração a este procedimento.
7. Para além dos dias de folga semanais, só há direito a folgas suplementares quando a
duração do período de trabalho semanal ou mensal do trabalhador é excedido devido à
realização, fora do horário normal de expediente, de tarefas extraordinárias das que lhes
estão normalmente adstritas. Por norma, esta folga deve ser gozada no próprio dia ou nos
dias seguintes.
8. No exercício das suas funções, para além de tarefas específicas, compete a todos os
trabalhadores do CCVAlg e por maioria de razão aos destacados diariamente para o serviço
de monitor de sala, o acompanhamento, a instrução, a orientação e a vigilância dos
visitantes, estando obrigados a impedir qualquer comportamento que comprometa o normal
funcionamento dos equipamentos e dos espaços e/ou que perturbe a sua utilização, bem
como a realização de atividades por parte dos visitantes.
9. Deverão os trabalhadores do CCVAlg apresentar anualmente até ao último dia do mês de
janeiro o registo criminal, ou sempre que solicitado pela Direção.
10. No caso de ser solicitado pelo médico de medicina do trabalho ou por entidade
protocolada para o efeito, deverão os trabalhadores disponibilizar-se para realizar testes de
controlo de álcool e/ou drogas que se destinam a aferir da aptidão do mesmo para o
desempenho das suas funções.
Artigo 39.° - Férias e Folgas
1. O CCVAlg tem como uma das missões fundamentais a promoção da interação com o
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público em idade escolar de forma a fomentar o ensino experimental das ciências e a
melhoria da educação para a ciência e tecnologia, pelo que a época das férias escolares é
quando se promove novas atividades, e por isso é sempre um período tido em conta
aquando da marcação das férias dos trabalhadores.
2. A todos os trabalhadores aplicam-se as normas do Código de Trabalho quanto ao direito a
férias, aquisição do direito a férias, duração e alteração do período de férias.

Artigo 40.° - Marcação de Férias
Devido ao caracter específico da missão do CCVAlg e do seu público que leva a que seja nas
férias e nas datas festivas que ocorram uma maior afluência de visitantes e de
desenvolvimento de atividades, o período de férias de cada trabalhador terá que ser rateado
em função destas mesmas especificidades, atendendo ao cumprimento da lei. Assim a
marcação do período de férias e o seu gozo é feito da forma seguinte:
1. O período de férias é marcado por acordo entre o CCVAlg e o trabalhador;
2. Na falta de acordo será o CCVAlg a fixar o período das férias no período de 1 de maio a 31
de outubro.
3. O início das férias não pode coincidir com o dia de descanso semanal do trabalhador, nem
com dia feriado, sendo que para os trabalhadores que trabalham por turnos o gozo das férias
só se iniciará apôs o período de descanso semanal.
4. Entre 1 de julho a 15 de setembro cada trabalhador não poderá gozar mais de 10 (dez)
dias úteis e consecutivos de férias, sendo a sua marcação rateada, se necessário,
alternadamente entre os trabalhadores em função tendo em conta os períodos gozados nos
últimos dois anos.
5. No período escolar do Natal e Ano Novo os trabalhadores só poderão tirar um destes
períodos, sendo que havendo vários interessados vão–se rateando os mesmos, beneficiando
alternadamente todos os trabalhadores, isto em função do período gozado nos últimos dois
anos.
6. No período das férias da Páscoa os trabalhadores só podem tirar no máximo 5 dias úteis
consecutivos de férias, sendo que havendo vários trabalhadores interessados, este período
será rateado, beneficiando alternadamente os trabalhadores interessados, em função dos
períodos gozados nos últimos dois anos.
7. Salvo se houver prejuízo para o CCVAlg devem gozar férias em idêntico período o
cônjuges ou as pessoas que vivam em união de facto que trabalham neste organismo.
8. O mapa de férias, com indicação do início e termo dos períodos de férias de cada
trabalhador, deve ser elaborados até 31 de março de cada ano e afixados no local de
trabalho entre esta data e 31 de outubro.

Artigo 41.° - Alteração da marcação do período de Férias
1. Depois de marcado o período de férias, pode haver lugar a alteração das férias, por :
a) Iniciativa do trabalhador;
b) Iniciativa do CCVAlg.
2. O pedido de alteração de férias pelo trabalhador deve ser apresentado com a
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por escrito, podendo ser indeferido, ponderado o
interesse do serviço público do CCVAlg.
3. Se depois de marcado o período de férias, por exigência imperiosa de funcionamento do
CCVAlg e iniciativa do mesmo poderá ser desmarcado ou interrompido o período de férias do
trabalhador, podendo mesmo ter direito a ser indemnizado dos prejuízos que
comprovadamente tenha sofrido, na pressuposição de que gozaria integralmente férias na
época fixada.
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Artigo 42.° - Trabalho suplementar
Será efetuado nos termos da lei em vigor e de acordo com a organização do período de
trabalho de cada trabalhador.

Artigo 43.º - Direitos e deveres dos colaboradores
1. O colaboradores do CCVAlg são especialmente os parceiros protocolados, os prestadores
de serviço, os estagiários e os voluntários.
2. No desenvolvimento das suas funções devem os colaboradores tratar e serem tratados
com respeito, promovendo e zelando pelo cumprimento do que se propõem realizar.
3. Devem ainda os colaboradores respeitar os princípios que regem o CCVAlg e que estão
vertidos no presente regulamente.
Artigo 44.º - Direitos e deveres dos utentes
Os utentes do serviços dinamizados pelo CCVAlg, incluindo os visitantes, têm os seguintes
direitos e deveres :
1.Os utentes têm o direito a ser bem atendidos e a usufruir de todas as valências expositivas
e equipamentos disponíveis no CCVAlg.
2. Os utentes deverão identificar-se sempre que tal for solicitado pelos elementos do CCVAlg.
3. Os utentes deverão seguir escrupulosamente as instruções indicadas pelos monitores
responsáveis por cada exposição ou atividade, sendo responsáveis pela danificação de algum
equipamento, pelo não cumprimento destas instruções.
4. É expressamente proibido dar outra utilização aos equipamentos que não sejam os
apropriados, bem como transpor as estruturas de apoio à segurança instaladas nos
equipamentos .
5. É expressamente proibido fumar, comer e fazer-se acompanhar dos animais de estimação,
fora dos locais apropriados ou indicados para tal.

CAPÍTULO IV
Assédio no local de trabalho
Artigo 45.º - Conduta Profissional
No desenvolvimento das suas atividades, funções e competências, os órgãos sociais,
trabalhadores, colaboradores, utentes e associados do CCVALg devem atuar tendo em vista a
prossecução dos interesses da Associação, no respeito pelos princípios da não discriminação
e de combate ao assédio no trabalho, não podendo por isso adotar comportamentos
discriminatórios em relação aos demais trabalhadores, colaboradores ou terceiros, sejam ou
não destinatários dos serviços ou atividades prestadas pelo CCVALg com base na raça, sexo,
idade, incapacidade física, orientação sexual, opiniões politicas, religião ou crença.
Artigo 46.º Assédio no trabalho
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1. Nas relações profissionais são considerados como assédio no trabalho os comportamentos
seguintes:
a) Desvalorizar e desqualificar sistematicamente o trabalho que é feito;
b) Promover o isolamento social;
c) Ridicularizar, de forma direta ou indireta, uma característica física ou psicológica;
d) Fazer recorrentes ameaças de despedimento;
e) Não atribuir quaisquer funções profissionais (violação do direito à ocupação efetiva
do posto de trabalho);
f) Estabelecer sistematicamente metas e objetivos de trabalho impossíveis de atingir ou
prazos inexequíveis de cumprir;
g) Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à categoria
profissional;
h) Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos, sem
identificar o autor das mesmas;
i) Divulgar sistematicamente, rumores e comentários maliciosos ou críticas reiteradas
sobre trabalhadores;
j) Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas;
l) Pedir sistematicamente trabalhos urgentes, sem necessidade;
m) Transferir o trabalhador de sector ou de local de trabalho com a clara intenção de
promover o seu isolamento;
n) Falar constantemente aos gritos, de forma a intimidar as pessoas;
o) Criar sistematicamente situações objetivas de stress, de molde a provocar o
descontrolo na conduta do trabalhador, tais como: alterações ou transferências
sistemáticas de local de trabalho.
2. Os comportamentos considerados assédio darão origem a um procedimento disciplinar,
que deverá iniciar-se nos 60 dias subsequentes ao conhecimento da infração, sem prejuízo
da responsabilidade civil, contraordenacional ou criminal que haja lugar.

CAPÍTULO V
Funcionamento e Regime de Horários
Artigo 47.º - Funcionamento do CCVALG
1. O CCVAlg está aberto diariamente das 09h00 às 18h00, encerrando nos dias 24 e 25 de
dezembro, nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, no domingo de Páscoa e no dia 1 de
maio.
2. A abertura, funcionamento e fecho do CCVALg será da responsabilidade dos
trabalhadores que estiverem de serviço.
3. Cabe ao trabalhador de serviço garantir que tudo esteja operacional antes da abertura do
CCVAlg, procedendo posteriormente à limpeza, lavagem e arrumação do material utilizado.
4. Os visitantes estão sujeitos ao pagamento de uma taxa de entrada.
Artigo 48.º - Horários
1. O horário de abertura ao público do CCVAlg é de terça-feira a domingo, das 10h00 às
18h00.
2. A Direção por deliberação anual poderá alterar o horário referido no nº 1, atendendo a
motivos de gestão e de interesse do público .
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CAPÍTULO VI
Disposições finais
Artigo 49.º - Casos Omissos
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do presente regulamento
resolver-se-ão nos termos da legislação em vigor.

Artigo 50.º - Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia a seguir ao da sua aprovação.

O presidente da Direção :
Assinado de forma

PAULO
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Anexo
Organograma

CENTRO DE CIENCIA VIVA DO ALGARVE
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Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
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de Secretariado e Administrativo
de Comunicação
de Manutenção
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Informático
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