REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E DE ALUGUER DE ESPAÇOS

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS GERAIS
I.I. ‐ ENQUADRAMENTO
1. O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) dispõe de diversos espaços,
nomeadamente auditórios, salas de aula e átrios, que podem ser utilizados para formações,
reuniões e outros eventos, sempre que solicitados e nas condições do presente
regulamento.
2. A caracterização dos espaços, equipamentos e meios disponíveis encontram‐se definidos
no Anexo 01 ‐ Caracterização dos Espaços.
3. Os espaços acima referidos são geridos centralizadamente pela Área de Gestão da
Formação (AGF).
4. O presente regulamento tem por objectivo definir regras para a utilização dos referidos
espaços.
5. A cedência de espaços segue diferentes trâmites consoante o objectivo da cedência se
relacione com a organização de eventos de natureza interna, mista ou externa.
6. Consideram‐se eventos internos as iniciativas promovidas pelo Conselho de Administração,
pelas Direcções/ Responsáveis de Área, bem como os eventos organizados por qualquer
Comissão ou colaborador do CHLC, desde que isentos de qualquer colaboração externa ou
fonte de financiamento (pagamento de inscrição ou patrocínio).
7. Consideram‐se eventos mistos, os eventos internos com colaboração externa ou fontes de
financiamento ou onde haja lugar a pagamento de inscrições.
8. Consideram‐se eventos externos, todos os eventos que não possuam qualquer ligação
institucional ao Centro Hospitalar de Lisboa Central.

I.II – REQUISIÇÃO
1. Todas as reservas de salas/ auditórios e anfiteatros para eventos internos e mistos devem
ser efectuadas directamente na aplicação da Área de Gestão da Formação – FORM‐US –
disponível na Intranet do CHLC ou, junto dos secretariados da AGF de qualquer Pólo
hospitalar.
2. Para a realização de eventos externos, a entidade requerente deverá preencher e assinar a
“Requisição de Aluguer de Espaços” (Anexo 03), disponibilizada no site do CHLC, e remetê‐
lo para o endereço electrónico agformacao@chlc.min‐saude.pt.
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3. A resposta ao pedido (deferido ou indeferido) será remetida, anexando o respectivo
Orçamento de encargos para o endereço de correio electrónico indicado pelo requerente.

I.III – PRIORIDADES
1. A cedência dos espaços para eventos internos, mistos ou externos depende de prévia
apreciação do pedido, tendo por base o presente regulamento e as características da
actividade que se pretende organizar.
2. No caso de pedidos simultâneos para alturas coincidentes, têm prioridade, por ordem
decrescente: os eventos promovidos ou solicitados pelo Conselho de Administração, as
formações ou eventos promovidos pela AGF, os eventos provenientes das restantes
estruturas/ Profissionais do CHLC e finalmente, as reservas solicitadas por entidades
externas.

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
II.I – CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO
1. Os espaços apenas podem ser cedidos para a realização de Eventos Científicos, Técnicos ou
Culturais, que garantam os princípios da legalidade e transparência, bem como a
preservação e conservação das instalações e dos equipamentos.
2. O CHLC reserva‐se ao direito de não ceder qualquer espaço para a realização de toda e
qualquer actividade de carácter político, partidário ou de proselitismo religioso, ainda que,
implícita ou explicitamente possam ser enquadradas no âmbito da prestação dos cuidados
assistenciais ou na inovação técnica e cientifica em saúde, qualquer actividade realizada ou
promovida por empresas produtoras, distribuidoras ou vendedoras de medicamentos ou
dispositivos médicos, bem como qualquer actividade que viole os princípios pelos quais o
CHLC se rege e/ ou seja susceptível de colocar em causa a sua imagem institucional,
nomeadamente, de rigor, competência, isenção e idoneidade.
3. É proibido comer, beber ou fumar no interior dos espaços requeridos.
4. Na altura do pedido de reserva, deverá o requerente informar a AGF sobre todo o tipo de
equipamento de sua propriedade que pretende utilizar, declarando‐se responsável pelo
mesmo.
5. Para verificação das condições dos espaços, o requerente terá acesso ao local,
acompanhado por um elemento da AGF, mediante marcação prévia.
6. A preparação do espaço é da responsabilidade do requerente em estreita articulação com a
AGF.
7. A AGF não se responsabiliza por eventuais danos ou furto de material pertencente aos
utilizadores.
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8. A colocação de cartazes ou outro tipo de informação de divulgação é da inteira
responsabilidade do requerente, sujeita à devida autorização prévia e orientação da AGF.
9. O requerente deverá garantir o bom uso das instalações, bem como dos equipamentos
colocados à sua disposição.
10. O requerente deverá deixar as instalações e equipamentos nas condições em que
encontrou os mesmos, sendo responsabilizada por qualquer dano causado. As reparações
que tenham de ser efectuadas em caso de dano ou utilização negligente dos espaços serão
facturadas ao requerente.
11. O número de participantes será limitado à capacidade dos espaços. Nos casos em que não
seja possível prever o número de ocupantes, o requerente compromete‐se a respeitar a
lotação dos espaços. O pessoal ao serviço da AGF está devidamente autorizado a interferir
caso o número seja ultrapassado.
12. O requerente deverá montar e desmontar os seus equipamentos em datas e horários
previamente acordados com a AGF.

II.II – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EVENTOS INTERNOS

1. Apoio logístico e/ ou de Secretariado
No pedido de reserva deverá ser referido expressamente, no campo das “Observações”, a
necessidade da existência de apoio logístico ou de Secretariado.
No caso das reservas de salas fora do horário de funcionamento da AGF, poderá igualmente
ser requerido o apoio de um profissional ou mais elementos do Secretariado da AGF, que
neste âmbito irão desempenhar funções em horário extraordinário, aplicando‐se para este
efeito a Tabela de Preços constante do Anexo 02_Campo 03, ao presente Regulamento.
2. Abertura e encerramento das instalações na ausência de um elemento da AGF
No caso das reservas de salas fora do horário de funcionamento da AGF, quando não tenha
sido requerida a colaboração da AGF em horário extraordinário, deverá ser identificado, no
campo das “Observações”, um Profissional responsável pelo levantamento e entrega da chave
de acesso às instalações junto das Portarias. Neste âmbito, este Profissional ficará igualmente
responsável por garantir a preservação do estado de funcionamento de todos os
equipamentos informático, meios áudio visuais e outros eventuais equipamentos disponíveis
no interior da Sala.
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3. Segurança e limpeza das instalações
No caso das reservas de salas fora do horário de funcionamento da AGF, e em que haja
necessidade de recurso a serviços extraordinários de Segurança, Limpeza, entre outros, aplica‐
se para este efeito a Tabela de Preços constante do Anexo 02_Campo 03, ao presente
Regulamento.

II.III – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EVENTOS MISTOS
No caso de eventos mistos, independentemente da existência ou não de pagamento de
inscrições por parte dos Participantes ou da existência de apoio financeiro por entidades
externas, os custos referidos no Capítulo II.II, deverão obrigatoriamente ser assumidos pela
entidade organizadora do evento, aplicando‐se para este efeito a Tabela de Preços constante
do Anexo 02_Campo 03, ao presente Regulamento.

II.IV – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EVENTOS EXTERNOS
1. A utilização dos espaços para eventos externos é efectuada mediante aluguer dos mesmos,
aplicando‐se a Tabela de Preços constante do Anexo 02_Campo 02.
2. Apenas os colaboradores da AGF ou Técnicos de Informática do CHLC podem manusear o
equipamento informático e audiovisual disponível nas salas, pelo que a sua utilização
implicará o pagamento adicional dos serviços de um Profissional do CHLC, conforme os
valores fixados no Anexo 02_Campo 03.
3. No caso dos eventos se realizarem fora das horas de expediente ou fins‐de‐semana e
feriados, acresce ao Preço referido em 1., os custos com a contratualização de serviço
extraordinário de Segurança e Limpeza, conforme os valores fixados no Anexo 02_Campo
03.
4. O cancelamento da reserva de utilização do espaço pretendido terá de ser realizado com a
antecedência mínima de cinco dias úteis.
5. O cancelamento da reserva sem respeito pelo período mínimo de antecedência implica o
pagamento do valor total do aluguer.
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VI – CUSTOS DE UTILIZAÇÃO E ALUGUER DOS ESPAÇOS
1. A fixação e alteração da tabela de preços de cedência dos espaços depende da aprovação
do Conselho de Administração do CHLC.
2. Os custos de utilização e preços de reserva dos espaços e equipamentos são os constantes
da Tabela de Preços ‐ Anexo 02.

VII – INCUMPRIMENTO

1. O incumprimento das normas constantes do presente regulamento implicará a não
autorização de futuras utilizações, sem prejuízo do apuramento da responsabilidade civil
inerente, ou outra.

VIII – ENTRADA EM VIGOR
O presente Regulamento entra em vigor, no dia imediatamente a seguir à sua aprovação.

CHLC, 08 de Fevereiro de 2018
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ANEXO 01
Caracterização dos Espaços para Aluguer

Descrição técnica dos espaços: Salão Nobre, Átrio da Biblioteca, Auditórios, Anfiteatros, Salas
com Computadores e Salas de Aula

Salão Nobre – Hospital de São José
Tipologia: Auditório
Capacidade (lugares sentados): 100
Área: 100 m2
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector e Tela de Projecção

Átrio da Biblioteca – Hospital de São José
Área: 100 m2
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Auditório – Hospital Santo António dos Capuchos
Tipologia: Auditório
Capacidade (lugares sentados): 78
Área: 92 m2
Mobiliário: Cadeiras fixas com pala individual e
1 Quadro branco com marcadores
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção
e Equipamento de Som
Climatização: Ar condicionado

Sala 1 – Hospital Santo António dos Capuchos
Tipologia: Rectangular
Capacidade (lugares sentados): 20
Área: 41 m2
Mobiliário: Mesas de Sala de Aula e
1 Quadro branco com marcadores
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção e Retroprojector
Climatização: Ar condicionado
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Sala 2 – Hospital Santo António dos Capuchos
Tipologia: Rectangular
Capacidade (lugares sentados): 19
Área: 31 m2
Mobiliário: Mesas de Sala de Aula e
1 Quadro branco com marcadores
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção e Retroprojector
Climatização: Ar condicionado

Sala de Conferências – Hospital Dona Estefânia
Tipologia: Auditório
Capacidade (lugares sentados): 150
Área: 154 m2
Mobiliário: Cadeiras fixas, palco,
mesa de presidência
e púlpito
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção
e Equipamento de Som
Climatização: Ar condicionado
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Sala 1 – Hospital Dona Estefânia
Tipologia: Rectangular
Capacidade (lugares sentados): 20
Área: 51 m2
Mobiliário: Mesas de Sala de Aula e
1 Quadro branco com marcadores
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção e
Retroprojector
Climatização: Ar condicionado

Sala 2 – Hospital Dona Estefânia
Tipologia: Rectangular, Sala de Informática
Capacidade (lugares sentados): 20
Área: 52 m2
Mobiliário: Mesas de Sala de Aula, 10 Computadores
e 1 Quadro branco com marcadores
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção e Retroprojector
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Auditório – Hospital Santa Marta
Tipologia: Auditório
Capacidade (lugares sentados): 100
Área: 109 m2
Mobiliário: Cadeiras fixas, palco,
mesa de presidência e púlpito
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção
e Equipamento de Som
Climatização: Ar condicionado

Sala MacBride – Hospital Santa Marta
Tipologia: Auditório
Capacidade (lugares sentados): 35
Área: 86 m2
Mobiliário: Possibilidade de colocar Cadeiras
e Mesas
Equipamento audiovisual: Possibilidade de
colocar Computador e Vídeo Projector
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Anfiteatro de Fisiatria – Hospital Curry Cabral
Tipologia: Auditório
Capacidade (lugares sentados): 85
Área: 109 m2
Mobiliário: Cadeiras fixas com pala individual
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção

Anfiteatro – Maternidade Alfredo da Costa
Tipologia: Anfiteatro
Capacidade (lugares sentados): 120
Área: 140 m2
Mobiliário: Cadeiras fixas
Equipamento audiovisual: Computador,
Vídeo Projector, Tela de Projecção e
Equipamento de Som

11

ANEXO 02
Tabela de Preços
Campo 01

Campo 02

Campo 03

Designação do Espaço

Valor de Aluguer
Para Eventos Externos
Dia Inteiro
Meio‐dia

Valor de Apoio Profissional
para
Eventos Mistos e Externos

Salão Nobre ‐ Hospital São José

250 €

150 €

Salão Nobre + Átrio ‐ Hospital São José

300 €

180 €

Átrio ‐ Hospital São José

50 €

30 €

Auditório ‐ Hospital dos Capuchos

300 €

200 €

Sala 1 ‐ Hospital dos Capuchos

150 €

100 €

Sala 2 ‐ Hospital dos Capuchos

150 €

100 €

Sala de Conferências ‐ Hospital Dona Estefânia

500 €

250 €

Sala 1 ‐ Hospital Dona Estefânia

150 €

100 €

Sala 2 ‐ Hospital Dona Estefânia

200 €

150 €

Auditório ‐ Hospital de Santa Marta

300 €

200 €

Sala MacBride – Hospital de Santa Marta

150 €

100 €

Anfiteatro de Fisiatria ‐ Hospital Curry Cabral

250 €

150 €

Anfiteatro ‐ Maternidade Alfredo da Costa

500 €

250 €

Apoio Audiovisual:
15 €/ hora
Apoio Secretariado:
15 €/ hora
Segurança:
15 €/ hora
Limpeza:
15 €/ hora

Nota: Aos valores na tabela enunciados, acresce o valor do IVA à taxa em vigor.
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ANEXO 03 ‐ REQUISIÇÃO DE ALUGUER DE ESPAÇOS
IDENTIFICAÇÃO
Entidade:
Pessoa de contacto/Responsável do evento:
Telefone:

Telemóvel:

E‐mail:
DADOS PARA A FATURAÇÃO
Entidade:
Morada:
Código postal:

NIF:

Telefone:

Fax:

E‐mail:
DADOS DA REQUISIÇÃO
Tipo de evento:

Nome do evento (anexar programa pormenorizado, incluindo ordem das apresentações):

Datas e horários previstos (considerando montagens, desmontagens e eventuais atrasos):

Requisição de prolongamento para além do horário normal (horário normal ‐ das 08h30 às
16h00):
Número de participantes:
Espaço(s) pretendido(s):

Material de apoio a utilizar (da responsabilidade do cessionário):
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Plano de Trabalhos (testes, montagem, desmontagem):

Tipo de Inscrição (convite, entrada livre, inscrição obrigatória gratuita, inscrição paga):

Patrocinadores:

Número de stands informativos/publicitários:

REQUISIÇÃO DE APOIO TÉCNICO
Testes prévios: Sim

Não

Em caso afirmativo contactar a AGF agformacao@chlc.min‐saude.pt

Microfones de mão sem fio – quantidade

(máx. 3)

OBSERVAÇÕES

O requerente declara que aceita cumprir o estipulado no Regulamento de Utilização e de Aluguer de
Espaços do CHLC/AGF?

Data ____/____/________ Assinatura

Notas:
1. Todas as apresentações devem ser antecipadamente testadas num período anterior ao início das sessões
(período anterior ao início das conferências ou coffee‐break).
A equipa técnica não se responsabiliza por eventuais falhas que possam surgir nas apresentações que não tenham
sido testadas previamente.
2. No caso de estar prevista a realização de debates, deverá a organização nomear uma ou duas pessoas (de acordo
com a expectativa de audiência), para levarem microfones sem fios à plateia.
3. O início de todas as sessões deverá ser sempre coordenado com a equipa técnica do Auditório.
4. Deverá existir, sempre que possível, uma pessoa responsável pela interlocução entre a organização do evento e a
equipa técnica, para a preparação do evento.
5. Aconselhamos o envio antecipado de imagem de fundo para projecção (TIFF, JPEG ou em PPT).
6. Os atrasos que excedam em mais de uma hora o período de cedência oficialmente requisitado serão alvo de uma
multa de 20% do valor total a pagar pelo cessionário.
7. A utilização dos auditórios para além do horário normal de funcionamento dos edifícios (entre as 08h30 e às
20h00) implica o pagamento dos custos directamente incorridos por esse facto.
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