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REGULAMENTO INTERNO IN FÉRIAS BIPP 
 

ARTIGO 1º. - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Definição 
O IN Férias constitui um programa de campos de férias do BIPP – Inclusão para a Deficiência 
que se constitui como a entidade promotora e organizadora das actividades.  
 
Destinatários 
O IN Férias é uma iniciativa destinada exclusivamente a grupos de crianças e jovens, com ou 
sem necessidades especiais, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e será 
realizado com um número mínimo de clientes, a designar pela organização. 
 
Horário 
Campos Abertos 
São considerados campos abertos, aqueles que a sua realização não implica o alojamento 
fora da residência familiar ou habitual dos clientes. Os programas são semanais, com início à 
segunda-feira e término à sexta-feira e o horário das actividades é das 9h00 às 17.30h. 
Durante esse período os clientes são permanentemente acompanhados pelo pessoal 
técnico devidamente habilitado. 
Campos Fechados 
Os campos fechados realizam-se em alojamentos fora da residência familiar, em regime de 
acantonamento, onde são asseguradas as condições de higiene e segurança 
regulamentadas pela Lei 32-2011. A duração dos campos depende do programa. Durante o 
período de realização dos campos, os clientes são permanentemente acompanhados pelo 
pessoal técnico devidamente habilitado. 
 
Plano de Actividades  
A finalidade dos campos de férias compreende a realização de um programa organizado, 
de carácter cultural, desportivo e recreativo, durante os períodos não lectivos; 
O plano de actividades pode sofrer alterações sempre que a equipa coordenadora 
considerar necessário, para manter a qualidade dos serviços prestados e o bem-estar das 
crianças. 
 
Pagamento 
O preço por cada edição do IN Férias é referenciado em cada programa apresentado e o 
pagamento deve ser efectuado no momento da inscrição, sendo o recibo enviado 
posteriormente pelo correio. 
 
Refeições  
Campos Abertos 
Esta actividade compreende o fornecimento diário, por cliente, do almoço (12.30-14.30) e de 
dois lanches (o das 10h30 e o das 16h30). O almoço será variado e terá em conta as 
necessidades específicas dos clientes. Nos lanches serão fornecidos: sumos, leite, bolachas, 
pão, cereais e/ou fruta. 
Campos Fechados 
Nos campos fechados serão fornecidas 5 refeições diárias; a alimentação será variada e 
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adequada às idades, bem como às necessidades dos clientes.  
 
Segurança 
Campos Abertos 
No fim de cada dia as crianças e os jovens serão entregues aos Encarregados de Educação 
ou a outras pessoas, previamente indicadas por estes. Dentro dos espaços utilizados pela 
organização, será providenciada a vigilância adequada para garantir as condições de 
segurança.  
Campos Fechados 
No fim de cada campo as crianças e os jovens serão entregues aos Encarregados de 
Educação ou a outras pessoas, previamente indicadas por estes. Dentro dos espaços 
utilizados pela organização, será providenciada a vigilância adequada para garantir as 
condições de segurança.  
 
Saúde 
No caso de acidente ou doença súbita as crianças e os jovens serão socorridos accionando 
todos os meios necessários em função da situação. Os Encarregados de Educação serão 
imediatamente avisados, devendo posteriormente dirigir-se ao espaço onde se desenrolar a 
actividade, para se inteirarem da situação. No acto da inscrição é necessário entregar 
fotocópia do Cartão do Cidadão (ou Bilhete de Identidade e Cartão de Saúde), bem como 
do boletim de vacinas. 
 

 
ARTIGO 2º - DIREITOS E DEVERES DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 

CAMPO DE FÉRIAS 
 

Constituem os seus Direitos 
a) O BIPP tem o direito de exigir o cumprimento do presente regulamento com vista ao 

bom funcionamento dos campos de férias; 
b) Para a inscrição nas nossas actividades, a entidade organizadora tem o direito de 

exigir o correcto preenchimento da ficha de inscrição; 
c) O BIPP exige, a quem integre as suas equipas de animação dos campos de férias, 

especial atenção a todos os sinais que evidenciem ou causem suspeita de qualquer acto 
de agressão, negligência ou mau trato. Consideramos que, para uma boa estratégia de 
protecção da criança ou do jovem, é crucial uma ponderação cuidada e o envolvimento 
de todos os elementos que constituem o campo de férias; 

d) Tem o direito de exigir a qualquer elemento que, deliberadamente, danifique material 
– sejam eles Técnicos/Monitores ou clientes – a pagar os danos causados. 
 

Constituem os seus Deveres 
a) O BIPP, enquanto entidade responsável pela promoção e organização dos campos 

de férias, tem o dever de garantir aos pais, encarregados de educação e à comunidade 
em geral que as crianças e os jovens estejam sempre protegidos pelos responsáveis das 
actividades de qualquer tipo de agressão durante o período que estiverem ao nosso 
cuidado. Para isso, assume o compromisso de adoptar todos os procedimentos 
necessários para a eficaz protecção de todos os clientes, crianças/jovens, Coordenadores 
e Técnicos/Monitores de mal-entendidos ou falsas acusações; 

b) O BIPP tem o dever de fazer um levantamento e uma previsão de todos os riscos que 
possam envolver as actividades para tentar abolir ou reduzir o risco; 
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c) O BIPP deve facultar a cada Técnico uma lista telefónica onde conste o número de 
contacto dos encarregados de educação de cada cliente; 

d) O BIPP, enquanto entidade organizadora, deve sempre garantir pelo menos um 
automóvel de apoio. 

 
 

ARTIGO 3.º - ENQUADRAMENTO TÉCNICO 
 

EQUIPA TÉCNICA 
A realização do IN Férias compreende, no mínimo, a existência do seguinte pessoal técnico 
por programa: 
a) Um coordenador; 

b) Um técnico/monitor por cada 5 crianças ou jovens inscritos nas actividades, 

independentemente das suas idades. 

O número de pessoal técnico será, para um total de 15 crianças, de: 
- Um coordenador; 
- Três técnicos/monitores. 
Nota: No caso de se inscreverem crianças portadoras de deficiência o rácio de técnicos e 
monitores poderá variar, aumentando o número quer de técnicos quer de monitores. 
- O pessoal técnico previsto é devidamente preparado e habilitado para o exercício das 
funções a desempenhar, inclusive, com formação em primeiros socorros.  
 
Reuniões de Planeamento e Formação com os Coordenadores do Campo: 
- Serão realizadas reuniões antes do início de cada programa, no sentido de dar a conhecer 
em pormenor o plano de actividades, as características individuais das crianças que vão 
participar no campo de férias (motivações, interesses e aspectos pertinentes do seu 
comportamento) e as dificuldades identificadas pela família, inerentes aos diagnósticos. 
Realizar-se-á ainda o esclarecimento e discussão sobre as Perturbações do Desenvolvimento 
e o comportamento nas diversas dimensões (Cognitiva, Motora e Sócio emocional). 
- No decorrer dos campos e sempre que necessário, serão realizadas reuniões de equipa, 
ficando à partida agendada uma reunião por dia. 
 
COORDENADORES 
O coordenador é o responsável pelo funcionamento do campo de férias, cabendo-lhe a 
superintendência técnica, pedagógica e administrativa das actividades do campo. 
O coordenador acompanhará a equipa no sentido de avaliar a qualidade da resposta, o 
impacto nas crianças e suas famílias e ajudar a encontrar soluções adequadas para as 
dificuldades que forem surgindo. 
 
Constituem os seus direitos:  
a) O coordenador tem o direito de excluir da Equipa Pedagógica qualquer elemento do 

pessoal técnico que adopte uma conduta profissional menos própria ou que não cumpra 
o presente regulamento. 

b) Cabe-lhe o direito de alterar ou reajustar o plano de actividades do campo de férias 
sempre que lhe pareça necessário. 

 
Constituem seus deveres: 
a) Participar na elaboração do plano de actividades e acompanhar a sua boa 

execução; 
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b) Coordenar a acção da equipa técnica; 

c) Assegurar a realização do campo de férias cumprindo a legislação em vigor, bem 

como a do presente regulamento interno; 

d) Zelar pela prudente utilização dos equipamentos e pela boa conservação das 

instalações; 

e) Manter permanentemente disponível e garantir o acesso da ASAE e do IPDJ, I. P., à 

documentação referida no nº1 do artigo 17°, do Decreto-Lei nº 32/2011 de 7 de Março; 

f) Garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança. 

 
TÉCNICOS E MONITORES 
Compete aos técnicos e aos monitores acompanhar os clientes durante a execução das 
actividades, de acordo com o previsto no respectivo plano de actividades. 
 
Constituem seus direitos: 
a) Participar no processo educativo do programa do campo de férias aprovado pelas 

entidades organizadoras. 

b) Direito ao apoio técnico, material e documental necessário à formação e 

informação. 

c) Direito à segurança na actividade no que respeita às condições de trabalho. 

 
Constituem seus deveres: 
a) Coadjuvar o coordenador na organização das actividades do campo de férias e 

executar as suas instruções; 

b) Acompanhar os clientes durante a execução das actividades, bem como nos 

períodos de saída, repouso e nos transportes, prestando-lhes todo o apoio e auxílio de 

que necessitem;  

c) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos clientes, das normas de saúde, higiene e 

segurança; 

d) Verificar a adequação e as condições de conservação e de segurança dos materiais 

a utilizar pelos clientes, bem como zelar pela manutenção dessas condições. 

e) Contribuir para a formação e realização integral das crianças e dos jovens, 

promovendo o desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e 

criatividade. 

f) Respeitar as diferenças culturais e pessoais dos clientes e combater processos de 

exclusão e discriminação negativa. 

g) Estar presente no campo de férias das 8h30 às 18h30. Os atrasos sistemáticos ou 

injustificados poderão levar ao cessar de funções. As faltas serão sempre descontadas 

como um dia de trabalho, sendo que após duas faltas, reserva-se o direito à entidade 

organizadora de cessar a colaboração do técnico/monitor.  

 
 

ARTIGO 4.º - CLIENTES 
 

Inscrição 
1. As inscrições dos clientes são efectuadas através de formulário próprio, junto da entidade 
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promotora. 
2. A inclusão de novos clientes no decorrer do Campo de Férias por parte da entidade 
promotora fica sujeita à sua aprovação. 
 
Informação prévia 
No acto de inscrição dos clientes deve ser-lhes facultada, por escrito, informação detalhada 
acerca da promoção e organização do campo de férias, designadamente: 
a) Identificação da entidade organizadora com indicação dos respectivos meios de 

contacto; 

b) Identificação da entidade promotora, caso exista; 

c) Um exemplar do regulamento interno; 

d) Um exemplar do plano de actividades; 

e) O preço da inscrição e de outros eventuais encargos; 

f) Informação acerca da existência do livro de reclamações; 

g) Referência à existência de seguro que cubra acidentes pessoais dos clientes. 

 
Direitos dos Clientes 
a) Os clientes têm direito a refeições equilibradas em quantidade e número 

suficiente, adequadas à sua idade; 
b) Os clientes têm o direito de ser sempre acompanhados pelos técnicos/monitores nas 

vias públicas; 
c) Os clientes têm o direito a participar em todas as actividades promovidas durante o IN 

Férias. 
 
Deveres dos clientes 
1 — Os clientes ou os seus representantes legais devem informar, por escrito, a entidade 
organizadora de quaisquer condicionantes que existam, nomeadamente quanto a 
necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde a observar. 
2 — A informação referida no número anterior deve ser prestada no momento da inscrição, 
devendo o seu tratamento respeitar a legislação em vigor relativa à protecção dos dados 
pessoais. 
3— Caso esteja sujeito a medicação, deverá fazer-se acompanhar da mesma, com 
prescrição médica e indicação do horário em que deve ser ministrada;  
4— Os clientes devem vir vestidos com roupa confortável e devem trazer sempre consigo 
uma mochila, tudo devidamente marcado para fácil identificação; 
5— É obrigatória a assinatura da autorização para a deslocação ao exterior do espaço físico 
do Campo e tomada de conhecimento do presente regulamento. As deslocações 
programadas serão realizadas a pé ou por meio de transporte público ou adaptado, 
consoante a necessidade, quaisquer alterações serão comunicadas aos Pais com a devida 
antecedência. 
6 — Todos os clientes devem cumprir o disposto no regulamento interno, bem como as 
instruções que lhes sejam dadas pelo pessoal técnico. 
 
 

ARTIGO 5.º - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Constituem os seus Direitos: 
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a) Os encarregados de educação têm o direito de pôr termo à participação do seu 
educando nas actividades, se assim o desejarem. Podem igualmente ir buscar o seu 
educando ao campo de férias sempre que entenderem. No caso de outros familiares ou 
amigos que manifestem intenção de levar o jovem ou a criança, terão de se fazer 
acompanhar de uma autorização dos encarregados de educação. 

b) Os pais e encarregados de educação têm o direito de aceder ao Livro de 
Reclamações existente no campo de férias. 

c) Os pais e encarregados de educação têm o direito de pedir referências relativas aos 
técnicos/monitores. 

d) Os encarregados de educação do jovem ou da criança que integre as actividades 
têm o direito aos seguintes documentos: 

- Plano de actividades; 
- Regulamento interno; 
- Identificação da entidade organizadora e respectivos contactos; 
- Boletim de inscrição. 
 

Constituem os seus Deveres: 
a) Os pais e encarregados de educação têm o dever de preencher correctamente a 

ficha de inscrição dos clientes. 
b) Devem garantir que os jovens e crianças cheguem dentro do horário e aos locais, 

previamente indicados pelos responsáveis dos campos de férias, onde as actividades se 
vão realizar. 

c) Têm o dever de facultar toda a documentação exigida pelo presente regulamento. 
 
 

ARTIGO 6.º - REGRAS GERAIS 
 

Nos campos de Férias existem as seguintes regras que deverão ser cumpridas por todos, isto 
é, pelo pessoal técnico e pelos clientes: 
Os Clientes e o pessoal técnico não devem levar para os campos de férias objectos de valor, 
nomeadamente: telemóveis, jogos electrónicos, dinheiro e outros. As entidades promotoras e 
organizadoras não se responsabilizam pelo desaparecimento dos mesmos, ou por quaisquer 
danos que os mesmos possam sofrer. 
 
 

ARTIGO 7.º - LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
 

1. As entidades organizadoras de campos de férias devem possuir um livro de reclamações 
destinado à formulação de observações e reclamações sobre a qualidade dos serviços e o 
modo como estes foram prestados, e sobre o estado e a apresentação das instalações e 
equipamentos; 
2. O livro de reclamações deve ser obrigatório e imediatamente facultado a quem o solicite; 
3. Ao reclamante deve ser facultado um dos duplicados da reclamação, devendo o outro 
duplicado ser enviado pela entidade organizadora ao Instituto Português Da Juventude, no 
prazo de cinco dias; 
4. A existência do Livro de Reclamações deve ser divulgada através de aviso, afixado em 
local visível. 
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ARTIGO 8.º - FALTAS DOS CLIENTES, DESISTÊNCIAS E REEMBOLSO DO DINHEIRO DA INSCRIÇÃO 
 
a) As faltas dos clientes durante a/s semana/s do programa não dão direito ao reembolso do dinheiro 
da inscrição, à excepção das originadas por lesão ocorrida durante a mesma. 
b) Apenas as desistências comunicadas por escrito com uma antecedência mínima de quarenta e 
oito horas (dois dias) antes do início do campo de férias dão direito à devolução do dinheiro da 
inscrição. 
 
 

ARTIGO 9.º - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Casos omissos 
a) Este regulamento pode ser alterado desde que o BIPP entenda necessário, 
b) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo BIPP. 
 
 

ARTIGO 10.º - ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 

São previstas, nas actividades realizadas, intervenções de prevenção realizadas com material 
e equipamento de primeiros socorros e qualquer tratamento simples realizado por um monitor 
socorrista, bem como o transporte a qualquer centro hospitalar. 
 
São tidas em conta actuações de prevenção para as actividades realizadas com material e 
equipamento de primeiros socorros, qualquer tratamento simples realizado por um monitor 
socorrista, bem como o transporte a qualquer Centro Hospitalar. 
Cada cliente é abrangido por um seguro de acidentes pessoal e responsabilidade civil. 
É aconselhável que o cliente seja visto pelo seu médico, antes de integrar o campo de férias. 
No caso da criança ou jovem necessitar de cuidados médicos especiais, nomeadamente 
medicamentos a tomar, dieta especial ou outras situações, é obrigatório fazer-se 
acompanhar de prescrição médica. 
Após a assinatura da ficha de inscrição e do termo de responsabilidade, o encarregado de 
educação estará a responsabilizar-se pelas condições de perfeita saúde do seu filho. 
 
 

ARTIGO 11.º - SEGUROS 
 

Todas as actividades do campo de férias incluem um seguro que cobrirá possíveis acidentes 
pessoais, previsto pela portaria 629/2004 de 12 de Junho. 
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