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DESPACHO (PR) N.º 106 /2022 

 

Assunto: Discussão pública do regulamento relativo à Utilização e Cedência de Espaços 

no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

Nos termos do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro 

(RJIES), do nº 6 do artigo 80º dos Estatutos do IPCA homologados pelo Despacho 

Normativo nº 1-A/2019, publicado na 2ª série do diário da república de 14 de junho, 

alterado pelo Despacho Normativo 2/2022, publicado na 2ª série do diário da república de 

25 de janeiro, e do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, declaro em fase 

de discussão pública a proposta de " Regulamento de Utilização e Cedência de Espaços no 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave" visando a sua apreciação através da recolha de 

sugestões feitas pelos interessados.  

 

O acesso à proposta dos Estatutos é feito através do site do IPCA, www.ipca.pt, no link 

"Discussão Pública". 

 

Os contributos e sugestões devem ser efetuados por escrito e remetidos, no prazo de trinta 

dias a contar desta data, para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

gapresidencia@ipca.pt 

 

Barcelos, 31 de agosto de 2022 

 

 

 

A Presidente do IPCA 

 

 

___________________________________________ 

(Professora Doutora Maria José Fernandes) 

mailto:gapresidencia@ipca.pt
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Proposta de Regulamento de Utilização e Cedência de Espaços no Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave 

 

Preâmbulo 

 

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), nos termos do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (RJIES),  Lei n.º 62/2007, 10 de Setembro, constitui uma 

fundação publica de direito privado, nos termos do Decreto-Lei n.º 63/2018, de 6 de 

agosto. Este enquadramento confere natureza jurídica de fundação pública de direito 

privado, com autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, 

financeira, patrimonial e disciplinar.  

Nos últimos anos, o IPCA tem vindo a realizar um forte investimento em instalações 

próprias e modernas, disponibilizando um conjunto de serviços de apoio adequados ao 

bom funcionamento da instituição.  

O IPCA pretende garantir uma gestão racional e eficiente dos seus espaços interiores e 

exteriores, através da criação de um regulamento de utilização e cedência de espaço que 

fixe os critérios e regras de utilização e que permite uma clarificação e definição de medidas 

para a correta utilização dos espaços do IPCA por entidade externas.  

O reconhecido subfinanciamento do Ensino Superior e a incerteza relativa a rubricas de 

receitas, torna necessário a diversificação das fontes de financiamento do IPCA, através do 

desenvolvimento de atividades geradoras de receitas próprias para o Instituto.  

Assim, de acordo com o previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 92.º do Regime Jurídico 

das instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro, e na alínea u) do n.º 2 do artigo 38.º dos Estatutos do IPCA, ouvido o Conselho 

de Gestão, aprovo a presente Proposta de Regulamento de Utilização e Cedência de 

Espaços no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ipca.pt/wp-content/uploads/2018/08/Decreto-Lei-n.%C2%BA-63.2018.pdf
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Capítulo I - Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Âmbito e Objeto 

1. O presente Regulamento estabelece as condições de utilização e cedência dos espaços 

do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), descritos no Anexo I ao presente 

documento. 

2. Os espaços do IPCA destinam-se ao desenvolvimento da sua atividade, podendo ser 

cedidos a entidades terceiras, nas condições estabelecidas no presente regulamento, 

desde que as características e objetivos da atividade a desenvolver se coadunem com a 

imagem e missão do IPCA. 

 

Artigo 2.º 

Identificação dos espaços 

1. Os espaços que se enquadram neste regulamento são auditórios, salas de aula, salas 

de reuniões, espaços exteriores, jardins exteriores, pátios exteriores, corredores e outros 

espaços do IPCA passíveis de serem cedidos e utilizados. 

2. Nos espaços em que a sua utilização e cedência seja devidamente autorizada, podem 

decorrer eventos de caráter cultural, social, académico, científico, comercial, 

empresarial, turístico ou promocional, desde que enquadrados na atividade e 

regulamento do IPCA. 

3. Os espaços considerados não poderão ser cedidos para a realização de eventos que 

prejudiquem o normal funcionamento do IPCA, que não se coadunem com a sua missão, 

com o respeito pelos princípios que norteiam a sua atividade, que sejam considerados 

inadequados às estruturas disponíveis ou que coloquem em risco a conservação das 

instalações e dos equipamentos. 

 

Artigo 3.º 

Tipologia dos Eventos 

A cedência de espaços e instalações do IPCA segue diferentes trâmites em função do 

objetivo da cedência e da natureza da sua utilização, desagregando-se da seguinte forma: 
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a) atividades letivas - que decorrem do normal funcionamento do IPCA, no âmbito das 

licenciaturas, mestrados, cursos técnicos superiores profissionais, de formação 

especializada ou de estudos avançados, entre outros; 

b) eventos internos – promovidos pelas próprias unidades e serviços do IPCA. Os eventos 

internos, por regra, estão isentos de custos, excecionando-se aqueles que estejam 

associados a algum projeto financiado, ou outra fonte de financiamento, 

nomeadamente, apoio externo, patrocínio ou taxa de inscrição; 

c) eventos externos - organizados por entidades externas ao IPCA. 

 

Artigo 4.º 

Competências 

1. Compete a cada unidade e serviço do IPCA, a gestão global das instalações, 

equipamentos e recursos localizados nos espaços constantes do Anexo I ao presente 

regulamento, que lhe estão afetos; 

2. A utilização e cedência dos espaços carece de autorização do Presidente do IPCA, após 

parecer dos Serviços referidos no número anterior, quando aplicável;  

3. A marcação de espaços para efeitos de atividades letivas é da responsabilidade de cada 

Unidade Orgânica, podendo haver articulação entre as mesmas.  

 

Capítulo II – Condições da Cedência 

 

Artigo 5.º 

Pedidos de Utilização e Cedência  

1. Os pedidos de Utilização e cedência ou aluguer de espaços deverão ser efetuados com 

pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data do evento que se pretenda realizar 

e dirigidos ao Presidente do IPCA; 

2. O pedido deve ser apresentado em formulário próprio, devidamente preenchido, 

conforme modelo constante do Anexo II ao presente regulamento; 

3. O formulário deve ainda ser acompanhado de informação escrita pormenorizada, sobre 

a atividade que se pretende realizar, designadamente:  

a) A natureza do evento;  

b) A calendarização, incluindo o horário previsto; 
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c) As instalações que pretendem utilizar;  

d) O plano de trabalhos (incluindo operações de montagem e desmontagem);  

e) O raider técnico detalhado;  

g) Recursos internos e/ou externos necessários;  

h) O programa, para eventual divulgação no site da IPCA; 

4. O pedido referido no número anterior poderá ser entregue em mão, por correio ou por 

via eletrónica para os seguintes endereços: 

 gci@ipca.pt; 

 Gabinete de Comunicação e Imagem, Campus do IPCA, 4750-810 Barcelos.  

 

Artigo 6.º 

Decisão 

1. A decisão sobre a utilização e cedência dos espaços, deverá observar o previsto no artigo 

4.º do presente regulamento; 

2. No caso de pedidos simultâneos para períodos coincidentes, a prioridade é concedida: 

a) Às Unidades Orgânicas e Serviços do IPCA; 

b) Ao pedido que primeiro tiver dado entrada, na impossibilidade de conciliação com 

outros pedidos recebidos, esgotado o consenso entre as partes;  

3. Em situações diferentes do exposto no número anterior, os responsáveis decidirão 

fundamentadamente qual a atividade selecionada para o espaço pretendido, em função 

da finalidade do evento;  

4. Os espaços não podem ser cedidos em caso de:  

a) Sobreposição com eventos organizados pelo IPCA; 

b) Claro risco para a segurança do público e/ou equipamento; 

c) Inadequação do evento às características dos equipamentos instalados;  

d) Evidências de desrespeito à ordem pública e à natureza, regime jurídico, missão e 

objetivos previstos nos Estatutos do IPCA; 

e) Impossibilidade de garantia de todos os meios e condições necessários à prestação 

de um serviço de qualidade; 

f) Outras situações devidamente ponderadas e fundamentadas;  

mailto:gci@ipca.pt
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5. A comunicação de autorização do pedido de utilização e cedência será comunicado à 

entidade, preferencialmente através de via eletrónica; 

6. A ausência da comunicação dessa aprovação não pressupõe o deferimento do pedido de 

cedência; 

7. Para a preparação de toda a logística ou para verificação das condições dos espaços, os 

responsáveis da entidade organizadora podem aceder ao local, com acompanhamento 

por um elemento da unidade ou serviço responsável do IPCA, mediante agendamento 

prévio; 

8. Todas as alterações ao pedido inicialmente realizado carecem de nova autorização; 

9. O requerente deve, atempadamente, facultar a identificação dos elementos da 

organização do evento e respetiva movimentação (horários de entrada e saída). 

 

Artigo 7.º 

Regras gerais de utilização 

1. Os espaços são cedidos e autorizados, exclusivamente, para uso da entidade 

requerente, não podendo o seu uso ser transmitido a terceiros;  

2. A utilização e cedência dos espaços deverá ocorrer, preferencialmente, nos períodos 

normais de funcionamento do IPCA, estabelecidos pelo calendário escolar;  

3. A utilização dos espaços fora desses períodos e em horários extraordinários, poderá 

originar custos adicionais a suportar pela entidade requerente; 

4. Consideram-se períodos e horários extraordinários, os compreendidos entre as 17h30 

e as 09h00 dos dias uteis, sábados, domingos, feriados e pausas letivas quando os 

serviços se encontrem encerrados (períodos de agosto e dezembro);  

5. Os espaços e os equipamentos devem ser utilizados de forma correta e responsável, 

não colocando em causa o seu funcionamento e a sua integridade; 

6. A preparação dos espaços e dos meios técnicos é da responsabilidade dos serviços 

competentes, nos termos acordados com o requerente; 

7. As paredes, portas, envidraçados ou caixilhos existentes nos espaços não poderão ser 

utilizados para suporte de objetos; 

8. A fixação e instalação de materiais ou equipamentos depende de autorização prévia, 

sendo da responsabilidade do requerente todos os danos provocados por este. Não é 

autorizado qualquer tipo de fixação que altere a estrutura do espaço; 
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9. O requerente deve assegurar que todos os equipamentos elétricos, que venha a 

interligar à rede do IPCA, previamente comunicados e autorizados, estão em boas 

condições e não colocam em risco as instalações e/ou os seus ocupantes; 

10. Todos os danos provocados nos espaços e nos equipamentos, durante o período de 

utilização, são da inteira responsabilidade do requerente, sendo-lhe imputados os 

custos inerentes à reparação/substituição dos mesmos; 

11. O requerente é ainda responsável pela manutenção da ordem e das regras de segurança 

nos espaços requisitados e zonas envolventes; 

12. Para efeitos de eventual representação institucional, todos os eventos que incluam a 

presença de entidades oficiais confirmadas, devem ser comunicados à Presidência do 

IPCA, com cinco dias úteis de antecedência em relação à data de início do evento; 

13. Atendendo à segurança dos edifícios e seus ocupantes, o IPCA, através dos vigilantes 

ou pessoal em serviço, poderá limitar a entrada de participantes, devidamente inscritos 

num evento, sempre que ultrapassem a capacidade do espaço cedido ou alugado, ou 

que estejam a perturbar a organização e desenvolvimento do evento; 

14. Qualquer alteração na configuração do mobiliário e/ou equipamento existente nos 

espaços depende de autorização prévia, sendo da responsabilidade do requerente a 

movimentação e recolocação dos mesmos nos locais iniciais, após conclusão do evento; 

15. Cabe à entidade organizadora do evento a responsabilidade pela observância destas 

regras, por todos os intervenientes no evento. 

 

Artigo 8.º 

Contrapartida pela cedência 

1. A cedência de espaços está sujeita a uma contrapartida financeira, a qual assume a 

forma de compensação monetária, a pagar pela entidade requerente; 

2. As receitas provenientes da aplicação do presente regulamento são receitas próprias da 

Presidência do IPCA;  

3. Em casos específicos, e em que o interesse do IPCA o justifique, o pagamento pode ser 

dispensado ou reduzido, por autorização do Presidente; 

4. O valor relativo à compensação monetária, consta de tabela própria, aprovada pelo 

Conselho de Gestão; 
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5. Ao valor tabelado acresce IVA à taxa legal em vigor, sempre que o pagamento seja 

realizado por entidades externas; 

6. A compensação monetária é fixada por m2/hora, a qual contempla ainda os encargos e 

despesas do IPCA com a conservação e manutenção dos espaços e equipamentos afetos 

à cedência ou aluguer; 

7. Nos períodos e horários referidos no n.º 4 do artigo 7.º do presente regulamento, acresce 

uma taxa de 25 % ao valor apresentado na tabela em vigor. 

 

Artigo 9.º 

Pagamento 

1. O pagamento respeitante à cedência do espaço deverá ser efetuado antecipadamente, 

após recebimento da fatura do IPCA, por via eletrónica, de forma a garantir a efetiva 

reserva do mesmo; 

2. A falta de pagamento no prazo indicado implica a impossibilidade de uso do espaço; 

3. Após recebimento do pagamento, o IPCA remeterá o recibo para a entidade requerente, 

por via eletrónica; 

4. O IPCA reserva‐se ao direito de exigir a prestação de uma caução, a título de garantia, 

por eventuais danos geradores de responsabilidade civil, a definir especificamente pelo 

Presidente;  

5. A caução prestada será restituída no prazo de 10 (dez) dias após a realização do evento 

e do integral pagamento do valor da cedência, caso não se verifiquem quaisquer danos 

a indemnizar no espaço utilizado. 

 

Artigo 10.º 

Cancelamento de reservas de espaços 

1. O cancelamento de uma reserva pode ser feito sem qualquer encargo, desde que 

comunicado por escrito, com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis 

relativamente à data da realização do evento; 

2. Sempre que uma entidade externa comunique o cancelamento do evento, com uma 

antecedência inferior a cinco dias úteis relativamente ao seu início, o IPCA reserva-se 

o direito de exigir o pagamento correspondente a 25% do valor da cedência do espaço, 

uma vez que estará impedida a utilização do espaço para outros eventos.  
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Artigo 11º 

Responsabilidade 

1. O IPCA não se responsabiliza por furtos ocorridos no âmbito da organização e realização 

dos eventos; 

2. Todos os danos provocados nos espaços e/ou nos equipamentos, durante o período de 

utilização, são da inteira responsabilidade da entidade requerente; 

3. Os regimes de vigilância e segurança, abertura e fecho das portas exteriores dos edifícios 

que integram os espaços nos quais ocorre o evento, e os de limpeza e higiene destes 

espaços enquadram-se no regime geral aplicável a todos os edifícios e instalações do 

IPCA, sendo efetuados pelas empresas que estão contratadas pelo IPCA, para esse efeito, 

não estando autorizada a presença de outras empresas de limpeza e segurança. 

 

Artigo 12º 

Incumprimento 

O incumprimento de quaisquer regras legais ou regulamentares confere ao IPCA o direito 

de resolução imediata do contrato de cedência ou aluguer, sem pré-aviso, podendo 

proceder à suspensão do evento e à imputação, ao requerente, de custos adicionais. 

 

Capítulo III – Disposições finais 

 

Artigo 13.º 

Dúvidas e Omissões 

1. O desconhecimento da regulamentação do IPCA não limita a sua plena aplicabilidade; 

2. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação do presente regulamento são resolvidos 

por despacho do Presidente do IPCA. 

 
Artigo 14.º 

Efeitos 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário 
da República. 
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ANEXO I 

  

Auditórios 

Polo Espaço Localização Piso 

Capacidade 

de Lugares 

Sentados 

Equipamento 

Audiovisual 

Área 

útil 

total 

m2 

Área de 

palco m2 

CAMPUS 

Barcelos 

Auditório 
Eng.º 

António 

Tavares 

Escola 

Superior de 

Tecnologia 

0 167 

Colunas, 
microfones, 

projetores, 

câmara 

215 22 

Auditório 

Dr. 
António 

Martins 

Escola 

Superior de 
Gestão 

0 126 

Colunas, 

microfones, 

projetores, 
quadro móvel 

interativo, 

câmara 

120 20 

Auditório 2 0 140 

Colunas, 

microfones, 

projetores, 
quadro móvel 

interativo, 

câmara 

120 20 

Auditório 3 0 140 

Colunas, 

microfones, 

projetores, 

quadro móvel 
interativo, 

câmara 

120 20 

Braga Auditório 

Escola 

Técnica 

Superior 

Profissional 

0 96 

Colunas, 

microfones, 

projetores, 

quadro móvel 
interativo 

116 20 
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Outros 

Polo Espaço Localização Piso 
Capacidade de 

Lugares Sentados 

Área útil 

total m2 

Todos 

Salas de Aula 

Escola Superior de 

Gestão, Escola 

Superior de 

Tecnologia, Escola 
Superior de Design 

e Escola Técnica 

Superior 

Profissional 

- Variável  - 

Salas de Reuniões 
Edifício P (campus 

Barcelos) 
0 18 63 

Espaços 

exteriores/Jardins 
Exteriores  

Todos os Edifícios 0 - - 

Corredores Todos os Edifícios - - - 

Pátio exterior  
Escola Superior de 

Tecnologia 
0 - - 
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Anexo II 

 

Pedido de Cedência de Espaços ao abrigo do Regulamento de Utilização e 

Cedência de Espaços no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

Identificação do Requerente  

Entidade  

Morada  

NIF/NIPC  

Pessoa de 

Contacto  

Nome:  

Telefone:  

Correio eletrónico:  

 

 

Identificação da atividade  

Designação   

Tipo   

Descrição/objetivos   

Número previsto de 

participantes  

  

Início preparação 

evento 

Data:___/___/____     Hora:___:___ 

Início do evento Data:___/___/____     Hora:___:___ 

Fim do evento Data:___/___/____     Hora:___:___ 

Fim desmontagem 

evento 

Data:___/___/____     Hora:___:___ 

 

Espaço(s) Pretendido(s)  

Polo:                                              Espaço(s):  

Polo:                                              Espaço(s): 
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Polo:                                              Espaço(s): 

Polo:                                              Espaço(s): 

 

Equipamentos e materiais a utilizar  

 

 

 

  

 

 

 

Declaro que aceito as disposições do Regulamento de Cedência e Aluguer de Espaços no Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave.  

 

__________________, ____,____________,____________ 

 

 

O requerente, 

 

_________________________________ 

 
 
 
 

Observações  
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