Condições e Regras de Utilização
do Auditório e Salas de Reunião
do Biocant
O presente documento estabelece as condições de utilização do Auditório e Salas de Reunião do
Edifício Sede do Biocant.

As referidas instalações destinam-se a acolher a organização de congressos, seminários,
workshops, apresentações comerciais e outras acções de natureza equivalente que sejam
previamente aprovadas pelo Biocant.

1. Reserva das Instalações
A utilização das instalações é precedida por um pedido de reserva que deve mencionar a data,
horário, espaços pretendidos e natureza do evento. Este pedido deve ser dirigido ao Biocant por
correio, telefone ou por email para os contactos abaixo, com pelo menos 15 dias de antecedência.
ABAP - Associação Beira Atlântico Parque
Biocant Park - Parque Tecnológico de Cantanhede, Núcleo 04, Lote 2
3060-197 Cantanhede – PORTUGAL
Tel.: +351 231 410 890
Fax: +351 231 410 899
E-mail: sandra.tome@biocant.pt
Contacto: Sandra Tomé

A disponibilidade da utilização das instalações será comunicada pelo Biocant atempadamente e
em caso positivo será necessário efectuar um pagamento antecipado de 25% sobre o valor total
dos custos de utilização que se encontram nas tabelas abaixo.
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2. Cancelamento da Reserva das Instalações
O cancelamento da reserva das instalações poderá ser efectuada até 48 horas antes da data de
início do evento. O cancelamento da reserva num prazo inferior a 48 horas relativamente à data de
início

do

evento,

implicará

a

não

devolução

do

pagamento

antecipado.

3. Tabelas de Preços das Instalações
A utilização dos espaços está sujeita ao pagamento de um custo de acordo com as seguintes
tabelas, que apresentam valores diferenciados para entidades presentes ou associadas ao Biocant
e entidades externas ao Biocant:

Tabela de Preços Entidades Associadas ao Biocant

Instalações
Auditório

161 Lugares

Custo / dia

Custo / ½ dia

Fins-de-semana e feriados

€ 300

€ 200

€ 400

€ 100

€ 75

€ 150

€ 100

€ 75

€ 150

€ 100

€ 75

€ 150

€ 100

€ 75

€ 150

€ 100

€ 75

€ 150

€ 150

€ 100

€ 200

(+ 4 cadeiras rodas)

Sala A
Sala B
Sala C
Sala D
Sala E
Sala A+B, B+C ou

70 Lugares
70 Lugares
70 Lugares
40 Lugares
30 Lugares

140 Lugares

D+E
Sala A+B+C

210 Lugares

€ 200

€ 150

€ 250

Sala VIP

25 Lugares

€ 150

€ 75

€ 200
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Tabela de Preços Entidades Externas ao Biocant

Instalações
161 Lugares

Auditório

Custo / dia

Custo / ½ dia

Fins-de-semana e feriados

€ 500

€ 400

€ 600

€ 200

€ 150

€ 250

€ 200

€ 150

€ 250

€ 200

€ 150

€ 250

€ 200

€ 150

€ 250

€ 200

€ 150

€ 250

€ 250

€ 200

€ 300

(+ 4 cadeiras rodas)

Sala A

70 Lugares
70 Lugares

Sala B

70 Lugares

Sala C

40 Lugares

Sala D

30 Lugares

Sala E
Sala A+B, B+C

140 Lugares

ou D+E
Sala A+B+C

210 Lugares

€ 300

€ 250

€ 350

Sala VIP

25 Lugares

€ 300

€ 250

€ 350

(Aos valores indicados há que acrescer IVA à taxa legal em vigor)

4. Descontos sobre as Tabelas de Preços das Instalações
A acordar com cada instituição, de acordo com facturação anual.

5. Serviços Incluídos no Aluguer das Instalações
O custo de utilização das instalações inclui os seguintes serviços:
• Limpeza

diária;

• Segurança;
• Utilização

do bengaleiro, zona de apoio de secretariado;

• Fotocópias

(€ 0.15/fotocópia) e Fax (€ 0.25/impulso).

• Parking

automóvel exterior: (capacidade: 200 automóveis);

• Parking

automóvel coberto na cave do edifício: (capacidade: 25 automóveis. Pagamento

de uma taxa suplementar. Consultar disponibilidade);
• Utilização

do Bar, Refeitório e Restaurante, (cujo serviço será contratado separadamente

à empresa concessionária);
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• Sistemas

de Áudio e Imagem:

Auditório: sistema de conferência; sistema de vídeo-conferência multiponto; sistema de
2

projecção (ecrã com 12 m ); sistema de projecção 3D; computador para apresentações
Power Point; leitor/gravador de vídeo; leitor/gravador de DVD; leitor de CD’s; captação
de imagens; Transmissão dos eventos em circuito interno de TV.
Para as salas: sistema de conferência; sistema de vídeo-conferência; sistema de
2

projecção (écran com 3,5 m ); terminais de computador para apresentações; leitor de
vídeo; TV/LCD 32˝.

6. Períodos de Utilização das Instalações
O período para montagem e desmontagem dos eventos corresponderá ao período normal de
funcionamento do Biocant, 9.00h -18.30h. Se a preparação dos eventos ocorrer fora deste período,
a mesma fica sujeita ao pagamento de € 30/hora acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A Utilização dos espaços antes das 09 e após as 18.30 horas implica o pagamento adicional de 75
€/hora acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para suportar os recursos humanos a segurança, a
utilização do equipamento audiovisual e a limpeza dos espaços.

7. Regras de Utilização das Instalações
Por razões de segurança, a circulação dos participantes é condicionada aos espaços e instalações
contratadas bem como às respectivas zonas de acesso, bar e restaurante. É expressamente
proibido fumar e comer dentro do Auditório, salas de reunião e espaços contratados, cabendo à
entidade organizadora do evento a responsabilidade pela observância desta regra.

As entidades a quem são alugados os espaços são obrigadas à sua prudente utilização e são
integralmente responsáveis pelas perdas e danos provocados nas instalações ou no equipamento,
bem como pelas utilizações abusivas que eventualmente deles sejam feitas.

8. Disposição Geral
O Biocant Park reserva-se do direito de alterar os preços e condições expressas neste documento
em qualquer altura sem comunicação prévia.
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