
COMPETÊNCIAS DO 
GABINETE DE PRODUÇÃO 
 

O Gabinete de Produção é um serviço do Departamento de Teatro  

(art. 5.º do Regulamento do Departamento de Teatro) 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAZÉNS, EQUIPAMENTOS E 

GUARDA-ROUPA 
a) São armazéns: 

 Armazém de adereços; 

 Armazém de iluminação. 

b) O Departamento possui também material audiovisual. 

c) Os professores fazem as propostas de aquisição de materiais antes do início do ano 

lectivo (art. 47.º do Regulamento do Departamento de Teatro). A reposição é feita 

pelo Gabinete.  

d) Alguns materiais só são comprados na altura dos exercícios, consoante as 

necessidades próprias. É o Gabinete que pesquisa orçamentos e elabora as 

propostas. 

e) Os professores fazem as propostas de aquisição de equipamentos antes do início do 

ano lectivo (art. 47.º do Regulamento do Departamento de Teatro). A decisão é 

feita pela Direcção e a aquisição pelo Gabinete.  

f) A regra é a de que cada aluno se responsabiliza pelos materiais e equipamentos que 

requisita (art. 46.º do Regulamento do Departamento de Teatro). 

g) O guarda-roupa é gerido directamente pela Mestra. É ela que empresta, cataloga e 

é responsável pela arrumação do guarda-roupa. 

 

2. CONTROLO DE OCUPAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE ESPAÇOS 

a) Zelo pelo bom estado das salas do Departamento. 

b) Arrumação trimestral das salas. 

c) Gestão da ocupação de salas. 

d) Gestão dos cacifos. 

  



3. COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EXERCÍCIOS/ESPECTÁCULOS 

CURRICULARES 

a) Assegurar a montagem e desmontagem de cenário e iluminação. 

b) Orçamentos e propostas. 

c) Arrumação em armazéns de iluminação e cenário. 

 

4. RECEPÇÃO DE ESPECTÁCULOS EXTERIORES À ESCOLA 

a) Colaboração na montagem e desmontagem, apoio à sala e comunicação com a 

Segurança. 

 

5. CONTROLO DE FALTAS E LIVRO DE PONTO 

a) Controlo de faltas dos Professores e Assistentes, bem como dos seminários. 

 

6. APOIO AOS PROFESSORES E ÀS AULAS 

a) Fotocópias, abertura de salas e fornecimento de equipamentos. 

 

7. MARCAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO E RESERVAS PARA 

ESPECTÁCULOS 
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