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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E DE ALUGUER DE ESPAÇOS DOS EDIFÍCIOS 16 E 18 DA 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SÁUDE, I.P. 

 

Artigo 1.º  

(Objeto) 

O presente regulamento estabelece as condições de utilização do auditório e salas de reunião dos edifícios 

16 e 18, da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), sitos no Parque de Saúde de Lisboa, 

Avenida do Brasil, 53, 1749-004 Lisboa, por entidades externas à ACSS para a realização de eventos. 

 

Artigo 2.º  

(Utilização por entidades externas) 

1. As instalações referidas no artigo 1.º têm aptidão para acolher a organização de eventos tais como 

reuniões, congressos, seminários, workshops, bem como de outras ações de natureza equivalentes, 

podendo ser utilizadas, quando disponíveis, por entidades externas à ACSS para aquelas finalidades nos 

termos e condições definidas no presente regulamento. 

2. Podem utilizar as instalações as seguintes entidades externas: 

a) Organismos do Ministério da Saúde; 

b) Entidades públicas sem fins lucrativos; 

c) Outras entidades públicas. 

3. São observadas as seguintes regras de prioridade quanto à utilização das instalações: 

a) Os pedidos de utilização internos têm sempre prioridade em relação aos pedidos   externos; 

b) Os pedidos de utilização de espaços para finalidades científicas ou pedagógicas têm sempre 

prioridade em relação aos pedidos de utilização para outras finalidades permitidas. 

4. Para os fins previstos neste regulamento, o período normal de funcionamento do auditório e salas de 

reunião da ACSS é das 09h00m às 17h00m, nos dias úteis. 

 

Artigo 3.º  

(Princípios aplicáveis à utilização) 

1. As instalações apenas podem ser cedidas 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. A ACSS reserva‐se o direito de não ceder instalações para a realização de qualquer atividade de carácter 

político, partidário ou religioso ou qualquer atividade que seja suscetível de colocar em causa o dever de 

isenção e/ ou outros princípios pelos quais a ACSS se rege, ou sempre que considerar que a natureza do 
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evento e/ ou o seu programa não se adequam à sua imagem institucional, às suas condições logísticas e / 

ou põem em causa o seu normal funcionamento. 

 

Artigo 4.º  

(Requisição e reserva) 

1. Para a realização de eventos externos, a entidade organizadora (“entidade requerente”) deverá 

preencher e assinar a “Requisição de Aluguer de Espaços” (Anexo 01 ao presente regulamento, que dele 

faz parte integrante), disponibilizada no site da ACSS, e remetê-la para o endereço eletrónico 

geral@acss.min‐saude.pt, após consultar o presente regulamento e, com uma antecedência mínima de 

sete dias relativamente à data pretendida. 

2. A Unidade de Compras e Logística do Departamento de Gestão e Administração Geral (DAG-UCL) 

coordena o procedimento de cedência de instalações da ACSS para a realização de eventos externos e 

elabora proposta sobre a viabilidade da utilização das instalações solicitada na Requisição de Aluguer de 

Espaços e do orçamento de encargos, os quais são remetidos ao Conselho Diretivo da ACSS para 

autorização. 

3. Os interessados podem visitar os espaços da ACSS pretendidos, para se inteirarem in loco, das 

condições que os mesmos oferecem, dependendo a visita de marcação e autorização prévias. 

4. A resposta aos pedidos formulados nos termos do n.º 1 será remetida para o endereço de correio 

eletrónico indicado pela entidade requerente, sendo a resposta acompanhada do orçamento de encargos 

em caso de deferimento do pedido. 

5. Após a comunicação do deferimento do pedido, a entidade requerente deverá remeter à ACSS nota de 

encomenda ou ordem de compra com o número de compromisso válido e sequencial (se aplicável) o qual 

será inscrito na fatura a emitir pela ACSS, ficando assim efetuada a reserva definitiva.  

6. A ACSS reserva-se o direito de cancelar, até uma semana antes da data agendada para a realização do 

evento, uma reserva definitiva já comunicada à entidade requerente, desde que o cancelamento seja 

justificado por motivos de força maior ou por indicação do Ministério da Saúde. 

 

Artigo 5.º 

(Custos de utilização e pagamento) 

1. A utilização dos espaços está sujeita ao pagamento de um custo de acordo com a tabela de preços que 

consta do Anexo 02 ao presente regulamento, que dele faz paz parte integrante. 

2. Efetuada uma reserva definitiva nos termos do n.º 5 do artigo 4.º, a ACSS enviará à entidade requerente 

a fatura correspondente à cedência da utilização de instalações, a qual será emitida após a realização do 

evento. 
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3. O pagamento devido à ACSS deverá ser efetuado mediante depósito e / ou transferência bancária a 

efetuar na conta bancária PT50078101120000000135289, no prazo de 30 dias a contar da data da emissão 

da fatura.  

Artigo 6.º 

(Serviços incluídos) 

1. Nos preços da tabela que consta do Anexo 02 estão incluídos os seguintes serviços: 

a) Limpeza diária; 

b) Vigilância; 

c) Apoio técnico e disponibilização dos meios técnicos: 

Nota: em caso de avaria ou indisponibilidade do meio, a respetiva opção será retirada do formulário de pré-reserva 

disponibilizado no sítio da Internet da ACSS 

 

2. Os serviços de segurança e limpeza são prestados em regime de exclusividade pela ACSS, através dos 

seus colaboradores. 

3.  Para a utilização dos equipamentos técnicos existentes nos espaços cedidos a ACSS reserva-se o 

direito de exigir que aqueles equipamentos sejam operados pelos seus colaboradores, devendo a entidade 

requerente suportar as despesas a incorrer com os meios pedidos e horas de trabalho extraordinário a 

realizar em caso de necessidade. 

 

 

Meios Técnicos ED.18 - Piso 0 
ED.18 - 
Piso 1 

ED.16 Sala -
1.35F 

ED.16 
Sala -
1.35E 

ED.16 
Sala -
1.35D 

ED.16 
Sala -
1.10 

ED.16 
Sala 0.35 

ED.16-
Auditório 

Sistema de videoconferência x      x x 

Sistema de projeção x x x   x   

TV  x     x x  

Ecrã de projeção  x      x 

Computador para apresentação x x x   x x x 

Audioconferência x x     x x 

Leitor DVD x x x   x x x 

Microfones de mesa       x x 

Microfones portáteis        x 
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Artigo 7.º 

(Serviços não incluídos) 

1. A contratação de serviços de restauração (incluindo mobiliário), tradução e secretariado é da 

responsabilidade da entidade requerente, bem como, a disponibilização de material de economato. 

2. As águas, copos, guardanapos, decoração floral e sinalética do evento são da responsabilidade exclusiva 

da entidade requerente. 

3. A gestão do estacionamento automóvel não é da responsabilidade da ACSS, pelo que qualquer assunto 

relacionado terá que ser tratado com a entidade responsável pela gestão e exploração do estacionamento 

automóvel no Parque de Saúde de Lisboa. 

 

Artigo 8.º 

(Condições gerais de utilização) 

1. Até à efetuação da reserva definitiva, deverá a entidade requerente informar a ACSS, sobre todo o tipo 

de equipamento de sua propriedade que pretende utilizar, declarando‐se responsável pelo mesmo. Deverá 

ainda montar e desmontar os equipamentos em datas e horários previamente acordados com a ACSS. 

2. A preparação do espaço é da responsabilidade da entidade requerente em estreita articulação com a 

ACSS. 

3. A elaboração e a colocação de cartazes ou outro tipo de informação de divulgação é da inteira 

responsabilidade da entidade requerente, sujeita à devida autorização prévia e orientação da ACSS, não 

sendo permitida instalação de sinalética no exterior dos edifícios da ACSS. 

4. O número de participantes será limitado à capacidade dos espaços. Nos casos em que não seja possível 

prever o número de ocupantes, a entidade requerente compromete-se a respeitar a lotação dos espaços. 

Caso o número de participantes seja ultrapassado a ACSS está autorizada a intervir para assegurar que a 

capacidade não é excedida. 

5. A entidade requerente assegura que os participantes do evento se abstêm de adotar qualquer conduta 

que seja suscetível de afetar ou perturbar o normal desenvolvimento das atividades e serviços da ACSS. 

A utilização dos espaços da ACSS exige respeito quanto ao volume de som, ruído produzido e utilização 

apropriada das áreas públicas.  

6. A entidade requerente deverá garantir o bom uso das instalações, bem como dos equipamentos 

colocados à sua disposição. 

7. É proibido comer ou fumar no interior dos espaços cedidos, cabendo à entidade requerente assegurar e 

responsabilizar-se pela observância destas regras. 

8. A ACSS não se responsabiliza por eventuais danos ou furto de material pertencente aos utilizadores. 
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9. A entidade requerente deverá deixar as instalações e equipamentos nas condições em que os encontrou, 

sendo responsável por qualquer dano causado. As reparações que tenham de ser efetuadas em caso de 

dano ou utilização negligente dos espaços serão faturadas à entidade requerente. 

 

Artigo 9.º 

(Alterações e divulgação) 

1. As alterações ao disposto no presente regulamento, incluindo à tabela de preços, são aprovadas pelo 

Conselho Diretivo da ACSS. 

2. Os preços serão objeto de atualização anual através da aplicação da taxa de variação média-Índice de 

Preços no Consumidor, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística.  

3. A atualização dos preços a que se refere o número anterior será aplicada em fevereiro de cada ano civil, 

após aprovação do Conselho Diretivo.  

4. O regulamento estará publicado no sítio da ACSS na internet, na sua redação atualizada e em vigor. 

 

Artigo 10.º 

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 
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Anexo 01 – Requisição de aluguer de espaços 
 

Identificação 
Entidade: 
Pessoa de contacto/Responsável do evento: 
Telefone:     Telemóvel:   E-mail: 
 
Dados para a faturação 
Entidade: 
Morada: 
Código Portal:    NIF 
Telefone:    Fax:    E-mail: 
 
Dados da requisição 
Tipo de evento: 
 
Nome do evento (anexar programa pormenorizado, incluindo ordem das apresentações): 
Datas e horários pretendidos (considerando montagens, desmontagens e eventuais atrasos): 
Número de Participantes: 
Espaço(s) pretendido(s): 
 
Material de apoio a utilizar: 
Plano de trabalhos (testes, montagens, desmontagens): 
Tipo de Inscrição (convite, entrada livre, inscrição obrigatória gratuita, inscrição paga): 
Número de stands informativos/publicitários: 
Requisição de Apoio Técnico: 
Intervenção de catering: 
O requisitante declara que aceita cumprir o estipulado no Regulamento de Utilização e de Aluguer de 
Espaços da ACSS. 
 
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, no caso do auditório. 
3. O início de todas as sessões deverá ser sempre coordenado com a equipa técnica das TIC da ACSS. 
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 projeção (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 espaços para além do horário normal de funcionamento da ACSS implica o pagamento dos custos 
diretamente incorridos por esse facto. 
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Anexo 02 – Tabela de preços 

 

 

 

ED.16-Auditório   

74 m2 - 70 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 92 € 183 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 183 € 366 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50 € 

   

ED.16 Sala 0.35   

56,80 m2 - 24 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 70 € 141 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 141 € 281 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50 € 

   

ED.16 Sala -1.10   

52,30 m2 - 25 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 42 € 85 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 85 € 169 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50€ 



 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 
 

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal 
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt 

Página 8 de 9 

 

 

Anexo 02 – Tabela de preços 

 

   

ED.18 - Piso 0   

18,87 m2 - 10 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 22 € 43 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 43 € 87 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50€ 

   

ED.18 - Piso 1   

18,87 m2 - 10 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 22 € 43 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 43 € 87 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50 € 

   

ED.16 Sala -1.35F   

15,2 m2 - 8 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 12 € 25 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 25 € 49 € 

Hora extra ou montagem 40€ 50 € 
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Anexo 02 – Tabela de preços 

 

   

ED.16 Sala -1.35E   

13 m2 - 6 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 11 € 21 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 21 € 42 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50€ 

   

ED.16 Sala -1.35D   

13 m2 - 6 lugares sentados   

 
Organismos do Ministério da 
Saúde e entidades públicas 
sem fins lucrativos 

Outras entidades públicas  

1/2 - Dias úteis - 9h às 13h ou 14h 
às 18h 11 € 21 € 

Dias úteis - 9h às 18 h 21 € 42 € 

Hora extra ou montagem 40 € 50 € 

 

 

Nota: Aos valores, acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 


