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Porto Innovation Hub 

Normas de cedência do espaço 

Nótula Introdutória  

O Porto Innovation Hub (PIH) dispõe de espaços que coloca ao serviço dos cidadãos 

e das entidades, possibilitando a sua utilização. 

Para garantir a correta utilização dos espaços do PIH foi criado o presente 

regulamento, o qual estabelece um conjunto de normas e de condições a que deve 

obedecer essa utilização. 

 

Disposições Gerais  

Os espaços PIH destinam-se prioritariamente a ações desenvolvidas pelo PIH.  

No caso de pedidos simultâneos para períodos coincidentes da sala/ auditório, as 

ações desenvolvidas pelo PIH e pela APD têm prioridade na reserva do espaço. 

Os espaços disponíveis são passíveis de ser utilizados por pessoas coletivas e 

entidades públicas e privadas nas condições previstas neste regulamento.  

Os espaços podem acolher a realização de conferências, seminários, reuniões, 

workshops, ações de formação e outras atividades que se enquadrem na missão do 

PIH.  

Consideram-se desajustadas ao âmbito de atuação do PIH as atividades de carácter 

comercial ou de promoção comercial de empresas. Assim, não poderão ser cedidas 

as salas e auditórios para tais iniciativas. 

As salas e auditórios não poderão ser cedidos para atividades que se considerem 

inadequadas às infraestruturas disponíveis, que possam causar danos ou acentuada 

deterioração material ou que, pelo seu conteúdo ou forma, violem os princípios pelos 

quais o PIH se rege. 
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Identificação dos Espaços 

 

Auditório 1 localizado no piso -1, com as seguintes com capacidade para 

40 lugares sentados em formato de conferência. 

 

Auditório 2 localizado no piso -1, com capacidade para 

70 lugares sentados em formato de conferência 

 

3 salas destinadas a reuniões e/ou workshops no piso 1: 

• 2 salas com 14 m2, e capacidade para 6 lugares sentados à volta das mesas 

em cada uma delas. 

• 1 sala com 25 m2, e capacidade para 10 lugares sentados à volta das mesas  

 

Todas as salas têm cobertura de rede wireless.  

 

Regime de Cedência  

 

A cedência dos espaços PIH é gratuita, salvo as necessidades que forem 

específicas de cada evento, no âmbito de serviços externos, nomeadamente equipa 

de limpeza, cujos custos serão imputados à entidade organizadora do evento. 

Os horários de utilização do espaço são coincidentes com o horário normal de 

funcionamento do PIH: das 9h00 às 19h00. 

 

Requisição dos Espaços  

O pedido de utilização dos espaços deverá ser solicitado por escrito, com o mínimo 

de 8 dias úteis de antecedência em relação à data do evento, e dirigidos a: 

info@portoinnovationhub.pt.                                                           

No pedido deverá constar a seguinte informação:  

• Identificação da entidade promotora do evento;  
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• Identificação da pessoa responsável pela marcação e respetivos 

contactos (telefone e correio eletrónico);  

• Designação do evento/atividades a desenvolver; 

• Indicação das datas e horários de utilização;  

• Número de participantes;  

• Equipamentos necessários;  

• Logística necessária.  

  

A realização do evento deverá impreterivelmente ser precedida de uma visita da 

entidade organizadora aos espaços PIH para facilitar a deteção das necessidades 

e promover o planeamento adequado do evento. Caso a mesma não aconteça, o 

PIH poderá não aceitar a realização do evento. 

A reserva dos espaços é confirmada por escrito, através de correio eletrónico.  

  

Condições e Normas de Utilização  

O PIH cede apenas os espaços e equipamentos tecnológicos de que dispõe.  

A configuração do mobiliário no espaço deverá ser mantida, o mais possível, no seu 

estado original.  

A transformação do espaço que implique movimentação de materiais e/ou mobiliário, 

deverá requerer autorização prévia e obedecer a um plano previamente acordado 

com o PIH. No caso de não ser viável, não poderá ser alterada a configuração 

original.  

Os horários em que decorrerão a montagem, a desmontagem do equipamento e 

reconfiguração do mobiliário devem ser estipulados e acordados previamente com 

o PIH.  

A colocação de folhetos, painéis informativos ou sinalética requer autorização prévia 

do PIH. Não é possível a colocação sem autorização prévia. 

A entidade requisitante deverá deixar as instalações e os equipamentos nas 

condições em que os encontrou, sendo responsabilizada por qualquer dano causado 

no equipamento e no espaço.  
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No caso de necessidade de alteração de luz e/ou a temperatura da sala, deve ser 

solicitada junto dos colaboradores do PIH. Não sendo permitido o manuseamento 

autónomo. O manuseamento indevido e eventuais danos causados, serão imputados 

à entidade requisitante. 

 

Porto Innovation Hub 

Março, 2019



 

 

 

 

 


