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REGULAMENTO DO TELECENTRO1 
 

 

O presente Regulamento é dirigido aos utentes do Telecentro de Vila do Conde 

e pretende garantir o bom funcionamento e preservação das instalações, definindo as 

regras de utilização dos equipamentos, a conservação de todo o material e as regras 

de permanência no espaço do Telecentro. 

  
  

Artigo 1º  
Infra-estruturas disponibilizadas 

 
 

1. O Telecentro de Vila do Conde disponibiliza, de acordo com as necessidades e 

mediante um pagamento: 

 

a) 12 postos de trabalho em rede, ligados à internet e dotados individualmente 

com um computador pessoal, um scanner e um leitor de cartões, sendo que 

um dos postos é um  Macintosh.  

 

b) Um conjunto de ferramentas informáticas agrupadas em pacotes e que ficarão 

disponíveis de acordo com a activação do menu afecto ao posto de trabalho 

escolhido, discriminados no Plano de Utilização. 

 

c) Dispositivos de impressão / digitalização: 

 

- impressoras (formato A4 e A3 - P/B e Cor)  

- impressora / scanner / fotocopiadora de grande formato P/B (área 

de arquitectura) 

- impressora / scanner /  fotocopiadora de grande formato a cores 

(área de design) 

- fotocopiadora / impressora A4 e A3 - P/B (self-service) 

- fotocopiadora / impressora A4 e A3 - a cores (self-service) 

 



 2

d) Serviços de encadernação, dobragem e plastificação, de acordo com as 

disponibilidades do Telecentro. 

 

e) Outros serviços. 

 

Artigo 2º   

Bolsa de Emprego 

 
1. Os utentes terão a possibilidade de constituir uma Bolsa de Emprego, no 

domínio do teletrabalho (informática, tradução, dobragem e envio de 

correspondência, entre outros), à qual os interessados podem recorrer. 

 

Artigo 3º  

 Período de utilização e custos associados 

 
1. A ocupação dos postos far-se-á por ordem de chegada, existindo ficha de 

inscrição no local. No entanto, e se no momento do preenchimento da ficha todos 

os postos estiverem ocupados, poderá o utente efectuar uma reserva de lugar de 

acordo com a previsão do tempo de espera. 

 

2. É admitida uma pessoa por posto de trabalho, dependendo qualquer outra 

situação de autorização prévia. As situações de excepção atrás referidas só se 

verificarão se não perturbarem o normal funcionamento do Telecentro. Em caso 

de perturbação, a autorização será suspensa. 

 

3.  Para aceder aos postos de trabalho, equipamentos e serviços informáticos, bem 

como às fotocopiadoras os utentes terão de adquirir um cartão nominal de 

utilizador, exceptuando o posto 12 (macintosh), cujo utente, de acordo com a 

previsão do tempo necessário à execução do seu trabalho, fará o seu pré-
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pagamento junto do animador do telecentro. No entanto se ultrapassar o tempo 

estimado deverá proceder ao ajustamento desse valor pré-pago. 

 

4.  O cartão não só identificará o utente como funcionará como o seu cartão de 

crédito, cartão pré-pago e recarregável, sendo imprescindível para a realização 

de qualquer tarefa neste espaço. 

 

5.  Cada utente é responsável pelo seu cartão, não assumindo o Telecentro qualquer 

tipo de responsabilidade nos casos de perda, roubo ou extravio do mesmo. 

 

6. A unidade base de carregamento do cartão será o ponto, correspondendo este a 

0,01€ (um cêntimo). 

 

7.  Os utentes "esporádicos" (sem cartão) deverão solicitar os serviços junto do 

animador do telecentro, que utilizará um cartão de serviço para efectuar o serviço 

pedido, tendo este que ser pago à cabeça. 

 

8. Os períodos de utilização dos postos de trabalho, bem como de equipamentos e 

serviços, serão liquidados de acordo com o menu (pacote de programas) seleccionado 

e especificado no tarifário. 

 

9.  As impressões de grande formato (A2, A1, A0 e outras) não são debitadas 

automaticamente pelo sistema, processando-se o respectivo pagamento aquando do 

levantamento do trabalho. 

 

10.  Findo o período de utilização, os utentes libertarão o espaço ocupado, 

obrigando-se a deixar em perfeito estado de conservação os equipamentos utilizados. 

Se tal não acontecer serão imputadas responsabilidades ao utente que deverá 

indemnizar o centro dos prejuízos apurados. 
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Artigo 4º  

 Período de Funcionamento 

 

1.  O Telecentro funcionará entre as 10h e as 21.00h de Segunda a Sexta-feira e ao 

Sábado das 10h às 19.30h.  

 

2.  As instalações do Telecentro deverão ser abertas e encerradas por um elemento 

da equipa do mesmo, não podendo tal responsabilidade ser acometida aos 

utilizadores. 

 

Artigo 5º  

 Modo de Funcionamento 

 

1. Para aceder, aos postos de trabalho, equipamentos e serviços informáticos, bem 

como às fotocopiadoras, os utentes utilizarão o seu cartão nominal. 

 

2.  A cada posto de trabalho está associada uma unidade de leitura de cartões, bem 

como um pacote de aplicações a seleccionar pelo utente. 

a) Seleccionadas as aplicações, o utilizador definirá o período de tempo 

pretendido (5, 15, 30 ou 60 minutos), o qual será debitado no respectivo 

cartão; 

b) Durante o período de utilização pode ir aumentando o tempo pretendido, 

debitado automaticamente no cartão; 

c) Com uma antecedência de 3 minutos, a aplicação emitirá um aviso, 

alertando para o final do tempo carregado. No caso do utilizador deixar  

acabar o  tempo sem  ter  salvo o  respectivo  trabalho,  perdê-lo-á. 

d) Caso termine a utilização do posto antes do fim estimado inicialmente, 

não lhe será devolvida a verba remanescente. 
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3.  Os trabalhos de impressão A4 e A3 deverão ser encaminhados para as impressoras 

a cores e preto e branco, existindo ainda, como recurso, a possibilidade de envio 

para as copiadoras também a cores e preto e branco, dado serem dispositivos em 

self-service. 

 

4.   As tarefas serão enviadas para uma fila de espera, gerida pelo animador do 

centro, devendo o utente dirigir-se ao mesmo para o pagamento das impressões 

através de cartão (excepto nos grandes formatos), e respectivo levantamento. 

Estes trabalhos poderão ser enviados com uma password, o que garantirá ao 

utente a confidencialidade da sua informação. 

 

5.  As impressões/digitalizações de grande formato,  serão processadas/pagas por 

ordem de chegada, junto do animador do telecentro. 

 

Artigo 6º 

Responsabilidades na Utilização 

 

1. Generalidades 

 

a) O equipamento disponibilizado, é da completa responsabilidade do utente, que 

deve sujeitar-se ao Plano de Utilização do Telecentro, fornecido pela Direcção do 

mesmo. 

 

b) O espaço do Telecentro é reservado aos utilizadores do mesmo, não sendo 

permitida a permanência de outras pessoas alheias ao projecto. 

 

c) As instalações deverão ser utilizadas apenas para fins não lúdicos. 

 

d) O espaço atribuído aos utilizadores do Telecentro deve ser encarado como um 

espaço reservado e soberano na utilização pelo mesmo, dentro das regras deste 

plano. 
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e) No espaço do Telecentro não é permitido fumar, comer ou utilizar o telemóvel, o 

que deve ser respeitado. 

 

f) O Telecentro não assume qualquer tipo de responsabilidade nos casos de perda, 

roubo ou extravio de objectos pessoais, no seu espaço físico.  

 

2.  Equipamento  

 

a) O equipamento informático disponibilizado, inclui software legalizado, de 

acordo com as definições do programa Teleporto / Telecentros. Os 

Utilizadores deste equipamento, não deverão em circunstância alguma, 

colocar novas aplicações ou fazer upgrade das existentes. Esta função 

estará a cargo do animador do Telecentro, supervisionado pelo Director do 

mesmo. 

 

b) Os ficheiros do utilizador poderão ser gravados em disquetes de 3,5", Cd-

Rom e DVD, bem como no disco duro do posto de trabalho. No que 

concerne a este último suporte deverá o utilizador proceder à sua 

limpeza, caso contrário será automaticamente removido aquando da 

rotina diária de limpeza. 

 

c) Em caso de avaria ou suspeita desta, deve ser consultado o animador do 

Telecentro, de modo a que este tome as providências necessárias. Em 

caso algum, deverá o utilizador tentar resolver a situação. 

 

d) Todo o material do Telecentro é pertença deste, e em caso algum se 

justificará a saída deste material para o exterior, salvo necessidade de 

reparação do mesmo. 
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e) A colocação do equipamento foi efectuada em locais estratégicos, por 

forma a servir as várias áreas da melhor maneira. Qualquer alteração à 

distribuição inicial só será feita com o acordo do Director do Telecentro. 

 

Artigo 7º 

Regras Gerais 

 

1. Os Utentes do Telecentro devem cumprir todas as regras estipuladas no Plano de 

Utilização do Telecentro, que lhes será fornecido no primeiro dia da sua chegada. 

 

2.  Reserva-se à Direcção do Telecentro o direito de, em qualquer momento, e se 

não forem cumpridas as regras do Plano, suspender de imediato a utilização, 

negar o acesso dos utentes a determinados equipamentos ou mesmo ao espaço do 

Telecentro. 
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Tabela de Preços 
 
 

Fotocópias “Self-service” 

 P/B Cor 
A4 € 0,03 € 0,50 
A3 € 0,06  € 1,00 

 
 

Impressões Fotocopiadora 

 P/B Cor 
A4 € 0,03 € 0,50 
A3 € 0,06 € 1,00 

 
 

Cópias de grande formato 

 Papel Vegetal 115grs. Polyester  
A0 € 1,00 € 2,00 € 4,50 
A1 € 0,75 € 1,20 € 3,00 
A2 € 0,45 € 0,80 € 2,10 
½ M € 0,40 € 0,75 € 2,00 

 
 

Aluguer Posto de Trabalho 

Menu Posto Preço /Hora 
Office / Internet Todos € 1,20 
Office / Internet + Gestão 1 e 2 € 2,00 
Office / Internet + Design 3 € 2,00 
Office / Internet + AutoCAD 9 e 10 € 2,20  
Office / Internet + Design + AutoCAD 11 € 2,40 
Macintosh 12 € 2,20 

 
 

Impressão 

Preto e Branco Cores Tipo 
Papel  Normal Vegetal Acetato Glossy Normal Vegetal Acetato Glossy 
A4 € 0,05 € 0,20  € 0,45 € 2,00 € 0,60 € 0,80 € 1,00  € 2,50 
A3 € 0,10 € 0,40   € 4,00 € 1,20 € 1,60  € 5,00 



Serviço de Digitalização / Impressão 

 Digitalização Impressão 

Disquete € 1,00 € 0,05 Tamanhos 
até A4 CD   

Disquete € 2,00 € 0,10 
A3 

CD   

Disquete € 2,50 € 0,45 
A2 

CD   

Disquete € 3,00 € 0,75 
A1 

CD   

Disquete € 5,00 € 1,00 
A0 

CD   
 
 

Plastificação 

Tamanho Preço 
Plastificação 60x92mm € 0,30 
Plastificação 76x96mm € 0,35 
Plastificação 82x112mm € 0,40 
Plastificação de documento A5 € 0,70 
Plastificação de documento A4 € 1,00 
Plastificação de documento A3 € 1,60 

 
 

Acabamentos 

Descrição Preço 
Dobragem A4/A3 € 0,01 
Dobragem grandes formatos € 0,25 
Serviço de guilhotina grandes formatos € 0,25 
Guilhotina até 20 folhas A4 
          “        até 20 folhas A3  

€ 0,20 
€ 0,40 

 
 

Encadernação 

Argolas plásticas Preço 

De 6/8/10mm € 0,80 
De 12,5/14/16mm € 0,95 
De 19/22mm € 1,10 
De 25/28mm € 1,25 
De 32/38mm € 1,45 
De 45/52mm € 1,65 
  

Espiral metálico Preço p/b Prateado 

De 6/8/10mm € 0,95 € 1,00 
De 12/14/16mm € 1,20 € 1,25 
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De 18/20mm € 1,30 € 1,40 
De 22/24mm € 1,40 € 1,50 
De 26/28mm € 1,60 € 1,70 
De 30/32mm € 1,70 € 1,80 
De 34/36mm € 1,80 € 1,95 
De 38/40mm € 2,10 € 2,30 
De 42/44/46mm € 2,30 € 2,50 
De 48/50mm € 2,50 € 2,75 
  

Arame duplo Preço p/b 

De 4,8/6,4mm € 1,00 
De 8/9mm € 1,15 
De 11/12,7mm € 1,30 
De 14,3mm € 1,40 
  

Capas térmicas Preço 

De 1,5/3/6mm € 0,90 
De 9/12/15mm € 1,00 
De 18/21mm € 1,20 
De 24/27mm € 1,30 
De 30/36mm € 1,40 
  

Baguetes  Preço 

De 5/10mm € 0,90 
De 10/15mm € 1,10 
De 20mm € 1,30 

 
 

Capas 

Hitcovers Preço 

12mm  € 5,20 
22mm € 8,00 
Conjunto de 7 separadores € 6,90 
Bolsa transparente € 0,70 

 
 

 

Quickover Preço 

Cartolina p/ agrafar € 1,10 
 Tipo Papel Interior Largura Preço 

IJM 112    Papel Premium grade 90grs    915 € 7,90 
IJM 115   Papel Premium grade 95grs    915  € 7,95 
IJM 122   Papel Premium grade 120grs  915  € 8,65 
IJM 122    Papel Premium grade 120grs   1067  € 9,00 
IJM 150   Papel apresentação Smartmatt 170grs  915  € 10,25 
IJM 150   Papel apresentação Smartmatt 170grs   1067  € 10,30 
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IJM 160    Papel autocolante 170grs    915  € 13,10 
IJM 215    Papel fotográfico Smartfit plus brilhante 

180grs   
914  € 13,00 

IJM 215    Papel fotográfico Smartfit plus brilhante 
180grs   

1067  € 13,10 

I JM 218   Papel fotográfico Océ Top Photo 180grs    914  € 13,50 
IJM 218 Papel fotográfico Océ Top Photo 180grs   1067  € 13,60 
IJM 235   Papel fotográfico Smartfit Plus Satin 

180grs   
914  € 13,00 

IJM 235 Papel fotográfico Smartfit Plus Satin 
180grs   

1067  € 13,10 

IJM 238   Papel fotográfico Satin Océ Top Photo 
180grs   

915  € 13,45 

IJM 238   Papel fotográfico Satin Océ Top Photo 
180grs   

1067  € 13,60 

IJM 228   Papel fotográfico matt  Océ Top Photo  
180grs   

915  € 13,45 

IJM 228   Papel fotográfico Satin Océ Top Photo 
180grs   

1067  € 13,60 

IJM 341 Pelicula branca brilhante 120 915  € 15,00 
IJM 343 Pelicula branca brilhante 100 915  € 24,10 
IJM 331 Acetato 110 915 € 15,25 
IJM333 Acetato autocolante 100 915 € 21,50 
IJM 334 Acetato autocolante reposicionável 100 915 € 22,30 
IJM 355 Pelicula Backlit FPA 185 915 € 15,60 
IJM 355 Pelicula Backlit FPA 185 1067 € 15,75 
IJM 354 Pelicula Backlit 135 915 € 15,75 
IJM 356 Pelicula Backlit 300 915 € 29,55 
IJM 360 Película prateada 100 915 € 36,30 
IJM 410 Tela artística matt 440 915 € 25,05 
IJM 400 Vinil branco brilhante autocolante 120 915 € 24,55 
IJM 401 Vinil branco brilhante reforçado 350grs 910 € 29,15  
IJM 420 Vinil Adesivo satinado 150grs 914 € 15,30  
IJM 430 Banner retardador resistente ao fogo 

80grs 
915 € 12,45  

IJM 441 Algodão  915 € 27,75 
IJM 440 Algodão suave 915 € 33,15 
IJM 445 Econcotton 915 € 28,60 
IJM 446 DekoBanner  915 € 85,50 
IJM 442 Polynet  915 € 35,15 
IJM 443 Polytex 915 € 29,65  
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Ref. Tipo Papel Exterior Largura Preço 

IJM 531     Vinil Branco Mate adesivo 120 915 € 24,20 
IJM 532      Vinil adesivo 190grs 914 € 41.40 
IJM 532 Vinil adesivo 190grs 1067  € 39,45 
IJM 552 Vinil reforçado 480 grs 940 € 44,20 
IJM 552 Vinil reforçado 480 grs 1067 € 44,45 
IJM 535 Vinil perfurado adesivo   914 € 78,60 
IJM 514 Papel de exterior 140 grs 914 € 17,70 
IJM 512 Papel de Exterior 225 grs 914 € 23,50 
IJM 512 Papel de Exterior 225 grs 1067 € 23,55 
IJM 562 Poliester retroiluminável 165  914 € 19,95 
IJM 522 Tyvek 125 grs 914 € 25,65 
IJM 522 Tyvek 125 grs 1067 € 26,80 
IJM 542 Lona de polietileno 240 grs 915 € 25,60 
IJM 542 Lona de polietileno 240 grs 1067 € 25,70 
IJM 570 Lona Perfurada 230 grs 914 € 31,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Versão aprovada em Assembleia Municipal de 22/12/2003 sob proposta da Câmara de 16/10/2003. 

 


