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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO 

COMPLEXO DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ALCOBAÇA 
 

 

Nota Justificativa 

Na conjuntura económica actual urge tomar todas as medidas que possam 

contribuir para minimizar os efeitos da crise, assumindo primordial importância o apoio ao 

empreendedorismo e a iniciativas e investimentos empresariais tendentes à dinamização 

da economia, ao reforço e revitalização do tecido empresarial e à criação de novos 

postos de trabalho. 

É neste contexto que é implementado o Complexo do Parque de Negócios da 

Cidade de Alcobaça, equipamento municipal que irá possibilitar a disponibilização de um 

espaço infra-estruturado e dotado de serviços que permitam, por um lado propiciar a 

viabilização de projectos de negócios de forma a poderem ser constituídas empresas 

rentáveis - em particular nos domínios da cultura, turismo e actividades criativas tendo 

em conta, designadamente, a atractividade do Mosteiro de Alcobaça - e, por outro, 

acolher iniciativas e investimentos empresariais potenciadores de inovação, 

desenvolvimento económico e criação de emprego na área do concelho de Alcobaça. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e na alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64º e atento o estatuído na alínea f) do n.º 2 e na alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal de Alcobaça 

elaborou o presente regulamento, submetido à Assembleia Municipal para aprovação. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

 

Artigo 1º 

(OBJECTO E ÂMBITO) 

1. O presente regulamento visa disciplinar o funcionamento e utilização do Complexo 

do Parque de Negócios de Alcobaça, adiante designado por Complexo. 

2. O Complexo é um espaço infra-estruturado e dotado de serviços destinados a: 

a) Propiciar a viabilização de projectos de negócios nos domínios do turismo, 

cultura e actividades criativas, facultando o acesso às componentes necessárias 

à sua execução, viabilização e gestão, de forma a poderem ser constituídas 

empresas rentáveis decorrido o prazo de incubação fixado. 

b) Acolher iniciativas e investimentos empresariais potenciadores de inovação, 

desenvolvimento económico e criação de emprego na área do concelho de 

Alcobaça. 

 

Artigo 2º 

(GESTÃO) 

A gestão do Complexo compete à Câmara Municipal de Alcobaça, adiante designada por 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 3º 

(COMPOSIÇÃO) 

1. O Complexo consiste no rés-do-chão do edifício sito na Rua de Leiria, em Alcobaça, 

e é composto pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedor e por espaços comuns, 
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espaços de incubação de empresas e espaços de acolhimento de iniciativas e 

investimentos empresariais. 

2. São espaços comuns: 

a) Zona de entrada e circulação constituída por antecâmara e corta-vento, balcão 

para informações e controlo e sala de espera; 

b) Salas de formação; 

c) Sala de reuniões; 

d) ‘Showroom’; 

e) Zona de apoio aos utilizadores do Complexo, constituída por: 

i. Bar; 

ii. Instalações sanitárias. 

3. São espaços de incubação de empresas os devidamente delimitados e identificados 

nos gabinetes afectos a tal fim. 

4. São espaços destinados ao acolhimento de iniciativas e investimentos empresariais: 

a) Sala de direcção; 

b) Sala de serviços administrativos; 

c) ‘Open space’. 

 

Artigo 4º 

(DOS UTILIZADORES EM GERAL) 

1. Aos utilizadores do Complexo seleccionados pela Câmara Municipal nos termos do 

disposto no presente regulamento é atribuído o direito, intransmissível, de uso dos 

espaços, equipamentos, infra-estruturas e serviços nele existentes. 

2. Para além de outras expressamente previstas no presente regulamento, são 

obrigações dos utilizadores: 

a) Garantir que os seus colaboradores, clientes e visitantes mantém relações de 

boa convivência cívica com os outros utilizadores e entidades instalados no 

edifício a que se refere o n.º 1 do artigo 3º e com o pessoal da Câmara 

Municipal afecto ao Complexo; 
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b) Fazer bom uso dos espaços e equipamentos que lhes forem cedidos, abstendo-

se de qualquer comportamento que possa pôr em causa a sua preservação; 

c) Garantir o uso efectivo dos espaços e equipamentos, afectando-os 

exclusivamente ao fim para que foram cedidos, e devolvê-los à Câmara 

Municipal no estado em que foram entregues; 

d) Não permitir o uso, por terceiros, dos espaços e equipamentos cedidos; 

e) Comunicar prontamente ao pessoal Câmara Municipal afecto ao Complexo 

qualquer acontecimento de relevo que seja susceptível de pôr em causa a 

segurança, higiene ou comodidade das instalações do Complexo; 

f) Cumprir e fazer cumprir, pelos seus colaboradores, clientes e visitantes, o 

disposto no presente regulamento e nas normas legais e regulamentares 

aplicáveis à actividade por si desenvolvida; 

g) Obter todas as licenças e autorizações necessárias ao desenvolvimento da sua 

actividade, assim como a providenciar o pagamento de todos os encargos 

inerentes às mesmas; 

h) Proceder ao pagamento atempado de todas as quantias que sejam devidas à 

Câmara Municipal nos termos do disposto no presente regulamento e do 

estipulado no contrato a que se refere o artigo seguinte. 

 

Artigo 5º 

(CONTRATUALIZAÇÃO) 

A atribuição do direito a que se refere o n.º 1 do artigo anterior é formalizada mediante a 

celebração de um contrato no qual deverão constar, designadamente, os seguintes 

elementos: 

a) A identificação das partes contratantes e dos respectivos representantes; 

b) A descrição do objecto do contrato; 

c) Identificação das obrigações das partes; 

d) O prazo de vigência, com indicação das datas de início e termo. 
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Artigo 6º 

(INCUMPRIMENTO E CADUCIDADE) 

1. Sem prejuízo da responsabilidade civil a que haja lugar, o incumprimento pelos 

utilizadores das obrigações que lhes caibam por efeito do disposto no presente 

regulamento e do estipulado no contrato previsto no artigo anterior confere ao 

Município a faculdade de resolver o contrato celebrado. 

2. O direito referido no n.º 1 do artigo 4º caduca: 

a) Com o termo do prazo de vigência do contrato a que se refere o artigo anterior. 

b) Se não for promovido o uso regular e efectivo dos espaços cedidos no prazo de 

15 dias úteis contados da data de início de vigência do contrato referido no 

artigo anterior; 

c) Se os espaços cedidos não forem usados durante um período superior a 20 dias 

úteis, salvo se o não uso, comunicado à Câmara Municipal dentro daquele 

período, decorrer de facto não imputável ao titular do direito. 

 

Artigo 7º 

(REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS ESPAÇOS COMUNS) 

1. O uso dos espaços comuns, designadamente salas de formação. sala de reuniões e 

‘showroom’, para a realização de eventos está sujeita a autorização prévia da 

Câmara Municipal. 

2. O pedido de autorização, formulado através de requerimento dirigido ao Presidente 

da Câmara Municipal de Alcobaça, deverá dar entrada nos serviços municipais com 

a antecedência mínima de 20 dias e máxima de 90 dias úteis relativamente à data 

pretendida para o início da utilização, dele devendo constar: 

a) A identificação do autor do pedido; 

b) O nome ou a designação que se pretende dar ao evento; 

c) A descrição pormenorizada do evento que se pretende realizar, incluindo a data 

e horário de início e termo do mesmo; 

d) O espaço e equipamentos a utilizar; 
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e) A data de início e a duração previsível de eventuais trabalhos preparatórios do 

evento e as limitações daí resultantes para a utilização do espaço; 

f) A data da desocupação e devolução à Câmara Municipal dos espaços e 

equipamentos cedidos para a realização do evento; 

g) Quaisquer outras informações que sejam relevantes para a correcta percepção 

do evento por parte da Câmara Municipal, de modo a que esta possa 

fundamentadamente ajuizar da sua exequibilidade e das condições a que a 

realização do mesmo deverá ficar sujeita. 

3. Os pedidos de utilização serão apreciados de acordo com a ordem dos respectivos 

registos de entrada. 

4. As desistências de utilização serão obrigatoriamente comunicadas à Câmara 

Municipal com a antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data do início 

previsto para a utilização. 

5. O pedido de autorização poderá ser indeferido: 

a) Na impossibilidade de conciliação com outros pedidos previamente 

apresentados; 

b) Caso se preveja que o evento constitui um claro risco para a segurança das 

pessoas ou para a conservação das instalações ou equipamentos; 

c) No caso de se tratar de um evento comprovadamente inadequado às 

características do espaço; 

d) Tratando-se de actividades que possam por em causa o bom-nome do 

Município e a honra dos seus munícipes; 

e) Na impossibilidade de serem garantidos os meios e condições necessárias à 

realização do evento com um nível razoável de qualidade. 

6. A decisão sobre o pedido de autorização deverá ser comunicada por escrito ao autor 

do pedido e conter, consoante o caso, as condições do deferimento ou os 

fundamentos do indeferimento da pretensão. 

 

Artigo 8º 

(FISCALIZAÇÃO, OBRAS E SINALÉTICA) 
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1. A Câmara Municipal reserva-se o direito de, a todo o tempo, proceder às 

verificações que entender necessárias ao adequado estado de manutenção e de 

conservação dos espaços e equipamentos cedidos e às suas condições de 

utilização e de, em consequência, tomar as medidas apropriadas a cada situação. 

2. É vedada aos utilizadores a realização de obras ou benfeitorias sem o 

consentimento expresso e por escrito da Câmara Municipal, ressalvadas as obras de 

reparação ou de conservação tornadas necessárias pelo uso que aqueles derem 

aos espaços e equipamentos cedidos. 

3. Cabe aos utilizadores promover a colocação, no interior e exterior do edifício a que 

se refere o n.º 1 do artigo 3º, da sinalética necessária à identificação da sua 

actividade, mediante prévia autorização da Câmara Municipal. 

 

Artigo 9º 

(HORÁRIOS) 

1. O horário de atendimento e funcionamento do Complexo é das 9,00 às 19,00 horas 

nos dias úteis, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. O horário de acesso às instalações do Complexo pelos respectivos utilizadores e 

seus colaboradores é das 8,00 às 23,00 horas nos dias úteis. 

3. É permitido o acesso a visitantes, devidamente identificados, fora do horário a que 

se refere o n.º 1 e até ao limite horário previsto no n.º 2. 

4. O acesso ao Complexo fora dos horários previstos no presente artigo está sujeito a 

autorização escrita da Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO II 

INCUBADORA DE EMPRESAS 

 

 

 

Artigo 10º 

(CONDIÇÕES DE ACESSO) 

Podem candidatar-se à atribuição do direito de uso de espaço privativo para incubação 

de empresas: 

a) Empresas legalmente constituídas e em actividade há menos de um ano, com sede 

na área do concelho de Alcobaça, cujo objecto social se enquadre nos domínios do 

turismo, cultura ou actividades criativas; 

b) Promotores de projectos de negócios tendentes à criação de empresas cujo objecto 

social se enquadre nos domínios referidos na alínea anterior. 

 

Artigo 11º 

(CANDIDATURA E SELECÇÃO) 

1. As candidaturas são apresentadas mediante requerimento dirigido ao Presidente da 

Câmara Municipal de Alcobaça acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Projecto de negócios composto por: 

i. Resumo, com uma apresentação breve do projecto; 

ii. Currículo detalhado do promotor e respectiva equipa no qual conste, 

designadamente, eventual experiência anterior e o papel da mesma para a 

valorização do projecto; 

iii. Apresentação geral do projecto; com a indicação da sua génese, 

motivações e objectivos a alcançar; 

iv. Componente económica, com a apresentação dos produtos ou serviços e 

sua descrição, os estudos do mercado efectuados, as características da 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 
 

Divisão Jurídica 
 
 

 

 9

procura e as condições económicas, sociais e tecnológicas em que a 

empresa irá operar; 

v. Componente financeira, com os elementos que traduzem, em termos 

financeiros, a componente económica, discriminando os investimentos a 

realizar, o plano de financiamento, a demonstração de resultados 

previsionais dos três anos seguintes, um plano de tesouraria a doze meses, 

o cálculo da rentabilidade esperada, um plano de financiamento a três anos 

e, no caso de haver financiamentos a médio e longo prazo, uma tabela com 

as anuidades de crédito; 

vi. Componente jurídica, com a apresentação do regime jurídico da empresa; 

vii. Peças justificativas do projecto. 

b) Certidões comprovativas da situação regularizada relativamente a impostos e a 

contribuições para a segurança social; 

c) Propostas de sinalética interior e exterior para identificação da empresa. 

2. Poderão ser solicitados pela Câmara Municipal quaisquer meios de prova legais 

para verificação das condições de acesso a que se refere o artigo 10º. 

3. As candidaturas são objecto de análise pelos serviços municipais com incumbências 

em matéria de empreendedorismo e apoio ao investimento, os quais apresentarão à 

Câmara Municipal, no prazo de 20 dias úteis, um relatório fundamentado com a 

apreciação das mesmas. 

4. No caso de o número de candidatos ser superior ao número de espaços de 

incubação disponíveis, o relatório a que se refere o número anterior deverá conter a 

classificação ordenada dos candidatos para efeitos de atribuição do direito. 

5. A Câmara Municipal, após aprovação do relatório elaborado nos termos do disposto 

nos números anteriores, procederá à audiência prévia escrita dos candidatos, 

notificando-os para, no prazo de 10 dias úteis, se pronunciarem sobre o mesmo. 

6. Decorrido o prazo referido no número anterior, o serviço que elaborou o relatório 

ponderará as observações dos candidatos e elaborará um relatório final, 

devidamente fundamentado, que submeterá à apreciação da Câmara Municipal para 

que esta tome uma decisão definitiva sobre a atribuição do direito. 
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7. Na apreciação e classificação das candidaturas serão tidos em conta os seguintes 

critérios: 

a) Carácter inovador do projecto; 

b) Potencial para a criação de novas profissões e postos de trabalho; 

c) Exequibilidade, viabilidade económico-financeira e potencial de crescimento; 

d) Dimensão social. 

8. A existência de espaços disponíveis é objecto de publicitação. 

 

Artigo 12º 

(INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO) 

1. Aos candidatos seleccionados nos termos do disposto no artigo anterior, adiante 

designados por empresas em incubação é facultado o uso de espaços privativos nos 

gabinetes a que se refere o n.º 3 do artigo 3º, dotados de mobiliário, electricidade, 

climatização e acesso à internet. 

2. Às empresas em incubação é ainda facultado o uso dos espaços comuns previstos 

no n.º 2 do artigo 3º e o acesso aos seguintes serviços: 

a) Atendimento e encaminhamento do público; 

b) Fotocópias e impressões; 

c) Cafetaria e refeições; 

d) Recepção e encaminhamento de correio interno e externo. 

3. As partes podem acordar, no contrato a que refere o artigo 5º, a prestação de outros 

serviços para além dos previstos no número anterior. 

 

Artigo 13º 

(DURAÇÃO DO CONTRATO) 

1. O contrato, celebrado nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5º, que tenha por 

objecto o direito a que se refere o artigo 10º, dura pelo período acordado pelas 

partes, não podendo exceder quatro anos, incluindo renovações, nem ser renovado 

mais de duas vezes, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
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2. Decorrido o período de quatro anos ou verificado o número máximo de renovações, 

o contrato pode ser objecto de mais uma renovação, a qual não pode ser inferior a 

um nem superior a dois anos. 

 

CAPÍTULO III 

ACOLHIMENTO DE 

INICIATIVAS E INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS 

 

 

 

Artigo 14º 

(CONDIÇÕES DE ACESSO) 

Podem candidatar-se à atribuição do direito de utilização de espaço privativo no âmbito 

do acolhimento de iniciativas e investimentos empresariais quaisquer empresas 

legalmente constituídas, económica e financeiramente estáveis, com projectos ou 

investimentos exequíveis, potenciadores da inovação, desenvolvimento económico e 

criação de emprego no Concelho de Alcobaça. 

 

Artigo 15º 

(CRITÉRIO PREFERENCIAL) 

Será dada preferência a iniciativas e investimentos empresariais que envolvam parcerias 

com entidades públicas, privadas e cooperativas que exerçam a sua actividade na área 

do Município, tendo por objecto a prossecução de actividades de interesse municipal. 

 

Artigo 16º 

(EXCLUSÃO LIMINAR) 

Serão liminarmente excluídas as candidaturas que não prevejam a criação do mínimo de 

20 postos de trabalho. 
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Artigo 17º 

(CONTRATO) 

1. Além do ‘open space’, o contrato poderá prever a utilização privativa, total ou parcial, 

por um único utilizador, de outros espaços de entre os previstos no n.º 4 do artigo 3º. 

2. Na falta de estipulação em contrário, o disposto no artigo 13º é aplicável aos 

contratos para atribuição do direito a que se refere o artigo 14º. 

 

Artigo 18º 

(REMISSÃO) 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente capítulo aplica-se, com as 

necessárias adaptações, o disposto no capítulo anterior. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

Artigo 19º 

(UTILIZADORES PONTUAIS) 

1. A Câmara Municipal poderá autorizar a utilização pontual das instalações, 

equipamentos e serviços existentes no Complexo por entidades públicas, privadas e 

cooperativas que desenvolvam a sua actividade na área do Município, as quais 

ficam sujeitas às obrigações previstas no n.º 2 do artigo 4º. 

2. Nos casos em que tal se justifique, poderá ser exigido às entidades referidas no 

número anterior a contratação do seguro a que se refere o artigo 21º. 

 

Artigo 20º 

(SEGREDO COMERCIAL E INDUSTRIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL) 

1. A Câmara Municipal está vinculada pelo dever de segredo comercial e industrial, 

devendo tomar todas as medidas necessárias e adequadas para assegurar o sigilo em 

relação às informações de que tome conhecimento enquanto entidade gestora do 

Complexo. 

2. As informações a que se refere o número anterior não podem ser utilizadas pela Câmara 

Municipal para fins diversos daqueles para que foram facultadas pelos utilizadores. 

3. Tendo em vista acautelar o segredo comercial e industrial e a propriedade intelectual 

relacionados com a actividade dos utilizadores e sem prejuízo do dever destes de 

adoptar medidas de salvaguarda nesse âmbito, a Câmara Municipal poderá limitar a 

circulação e acesso de pessoas a determinadas zonas do Complexo. 
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Artigo 21º 

(SEGUROS) 

Cabe aos utilizadores contratar seguros de responsabilidade civil extracontratual que cubram 

o risco de eventuais danos materiais e pessoais a terceiros, decorrentes do exercício da sua 

actividade. 

 

Artigo 22º 

(TABELA DE PREÇOS) 

1. As quantias a pagar pelos utilizadores do Complexo como contrapartida pelos serviços 

prestados no âmbito do presente regulamento são as constantes de tabela de preços 

anexa, a qual pode ser alterada por deliberação da Câmara Municipal. 

2. Está isenta do pagamento das quantias fixadas na tabela de preços a que se refere o 

número anterior a organização de eventos nos termos previstos no artigo 7º em parceria 

com o Município de Alcobaça. 

 

Artigo 23º 

(ENTRADA EM VIGOR) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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TABELA DE PREÇOS 
 

 

 Incubação de 
empresas 

Acolhimento de 
empresas 

Valor mensal fixo €20,00 (1) €20,00 (1) 
Valor mensal variável 

(por cada m2 ocupado) 
€5,00/m2 (2) €2,00/m2 

 
(1) Desconto de uma mensalidade para as empresas que liquidarem, no início de cada ano, a totalidade 

das mensalidades. 
(2) Prevendo-se uma área mínima de incubação de 10m2. 

 

Equipamentos e Serviços “Plafond” incluído 
no valor mensal Preço unit. 

Impressão e Fotocópias p/b 
(A4) 

--------- 0.05 

Impressão e Fotocópias a 
cores (A4) 

--------- 0.50 

Impressões e Fotocópias 
p/b  (A3) 

--------- 0.10 

Impressão e Fotocópias a 
cores (A3) 

--------- 0.75 

Scanner  Gratuito -------- 
Empréstimo de portátil 7 h./mês 2,50/hora 
Empréstimo de 
videoprojector  7 h./mês 5.00/hora 

Tela para projecção 7 h./mês 2,50/hora 
Sala de reuniões  7 h./mês 5,00/hora 
Sala de formação 7 h./mês 5,00/hora 
“Show-room” 7 h./mês 7,50/hora 
Internet Gratuito --------- 
Electricidade e climatização Gratuito --------- 

 
OS VALORES CONSTANTES NESTA TABELA INCLUEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR. 


