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ARTIGO 1º | NATUREZA

ARTIGO 5º | CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O “IPN Creative Lab” é uma estrutura do IPN, transversal às suas unidades, que se destina a apoiar o desenvolvimento de projectos com componentes nas áreas
do design, audiovisual, artes plásticas ou arquitectura.
O presente regulamento define as regras de acesso
e de funcionamento do “IPN Creative Lab”, bem como
de todos os serviços associados a este.

5.1. O utilizador aceita vincular-se perante o Instituto
Pedro Nunes mediante a assinatura de um Termo de
Aceitação que definirá o seu regime específico de utilização, nomeadamente os espaços a que pode aceder,
os serviços que pode utilizar e o montante e forma de
pagamento.

ARTIGO 2º | OBJECTIVOS

2.1. O IPN Creative Lab tem como principal objectivo
apoiar empreendedores, profissionais liberais e estudantes das áreas de design, audiovisual, artes plásticas
ou arquitectura, no processo de desenvolvimento e consolidação dos seus projectos.
2.2. O IPN Creative Lab disponibiliza um espaço
de co-work e um estúdio audiovisual, bem como
o acesso a um conjunto de equipamentos e ferramentas
que auxiliam a concepção de projectos nas áreas
acima descritas.
ARTIGO 3º | INSTALAÇÕES

O espaço do IPN Creative Lab integra:
a) Uma sala de co-work ampla, estruturada em locais
de trabalho individuais;
b) Uma sala de prototipagem;
c) Um estúdio audiovisual;
d) Um conjunto de salas de reunião, disponíveis
mediante marcação prévia, para utilização dos
co-workers.
ARTIGO 4º | COORDENAÇÃO

O IPN Creative Lab é gerido por uma equipa liderada
por um coordenador, que responde perante a Direcção
do IPN.

5.2. O presente regulamento faz parte integrante do
Termo de Aceitação referido no número anterior e é
aceite pelo utilizador, que o rubrica e assina, obrigando-se a cumpri-lo nos seus precisos termos.
ARTIGO 6º | MODALIDADES E TARIFÁRIOS

6.1. A utilização da sala de co-work do IPN Creative Lab
pode ser convencionada em regime diário, semanal,
mensal ou anual. Nos casos de regime mensal e anual,
o interessado deverá instruir uma candidatura, nos termos do estipulado no artigo 10º.
6.2. A utilização do estúdio audiovisual do IPN Creative
Lab e respectivos equipamentos pode ser convencionada em regime de horas avulso, diário ou semanal.
6.3. A utilização dos equipamentos presentes na sala
de prototipagem do IPN Creative Lab é convencionada
por tempo de uso e consumíveis utilizados.
ARTIGO 7º | HORÁRIOS

À excepção dos utilizadores com contrato mensal
e anual, que não se encontram sujeitos a horário fixo,
o IPN Creative Lab tem como horário de funcionamento
das 09h00 às 18h00, todos os dias úteis, reservando-se
o acesso aos diversos espaços disponíveis e restantes
equipamentos de uso comum exclusivamente durante
este horário.
ARTIGO 8º | PAGAMENTO

8.1. A utilização efetuada nos termos contratados
será paga após a assinatura do Termo de Aceitação,
da seguinte forma:

a) A utilização diária do espaço de co-work e do estúdio
audiovisual será paga no momento da ocupação
do espaço designado ao utilizador;
b) A utilização semanal do espaço de co-work será paga
no final da ocupação do espaço designado ao utilizador,
pagando a primeira semana no final da mesma
e as seguintes a cada oito dias;
c) A utilização mensal do espaço de co-work será paga
no final de cada mês;
d) A utilização anual do espaço de co-work será dividida
em 12 prestações, pagas no final de cada mês;
e) A utilização dos equipamentos da sala de prototipagem será paga no final de cada utilização.
f) A utilização dos equipamentos audiovisuais será
paga no final de cada utilização.
ARTIGO 9º | UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
E EQUIPAMENTOS

10.2. O processo de candidatura inicia-se com o preenchimento do formulário que está disponível no seguinte
url: http://www.ipn.pt/creativeLab/candidatura
10.3. As candidaturas decorrem em contínuo.
ARTIGO 11º | AVALIAÇÃO DO MÉRITO
DA CANDIDATURA

11.1. Após a submissão do formulário de candidatura,
esta é avaliada pela equipa do IPN Creative Lab que
verifica se o candidato reúne ou não as condições de
admissão e propõe a sua admissão/não admissão
à Direcção do IPN.
11.2. O IPN Creative Lab reserva-se ao direito de solicitar dados adicionais para efeitos de apreciação das
candidaturas.

9.1. Os utilizadores são responsáveis pela boa manutenção do mobiliário e equipamentos colocados à sua
disposição, sendo também responsáveis pela sua reparação ou substituição em caso de danos provocados por
si ou por terceiros à sua responsabilidade.

11.3. O IPN Creative Lab garante o tratamento reservado dos dados submetidos na candidatura.

9.2. Todos os equipamentos e espaços de utilização
comum devem ser mantidos limpos e em bom estado
de conservação.

Será automaticamente cancelado o gozo dos serviços
disponibilizados pelo IPN Creative Lab ao utilizador,
quando observada pelo menos uma das seguintes
condições ou eventos:

9.3. O manuseamento dos equipamentos de prototipagem deve ser realizado na presença de um elemento
da equipa do IPN Creative Lab.
9.4. O manuseamento dos equipamentos audiovisuais
requer a prévia aceitação de um termo adicional de
responsabilidade específico por parte do utilizador,
segundo o qual o uso e gozo dos mesmos será restrito
às instalações do IPN (salvo autorização especial e caso
a caso por parte do coordenador do IPN Creative Lab),
podendo aquele termo fixar ainda, para o acesso a certos equipamentos, a prestação de caução por parte
do utilizador.
9.5. A utilização do espaço de co-work deverá pautar-se
pelo respeito por todos os utilizadores, devendo evitar-se a produção de ruídos e de quaisquer outros actos ou
condutas que perturbem o gozo dos demais utilizadores
do espaço.
9.6. Requer-se a todos os utilizadores do espaço de
co-work a necessária reserva e discrição relativamente
ao trabalho dos demais utilizadores daquele espaço,
independentemente do seu âmbito, forma ou conteúdo.
O Instituto Pedro Nunes declina qualquer responsabilidade por eventuais infracções ou usurpações de direitos
de propriedade intelectual, pertencentes a quaisquer
utilizadores do espaço de co-work, por parte de outros
utilizadores do mesmo espaço.
ARTIGO 10º | CANDIDATURA

10.1. No caso da utilização em regime mensal e anual
é necessária a instrução de uma candidatura por parte
do interessado. Podem candidatar-se à área de co-work
do IPN Creative Lab empreendedores, estudantes ou
profissionais liberais cuja área de actividade esteja relacionada com o design, audiovisual, artes plásticas ou
arquitectura. Todas as candidaturas serão alvo de análise e parecer por parte da equipa responsável pelo IPN
Creative Lab.

ARTIGO 12º | RESOLUÇÃO E CESSAÇÃO
DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

a) Incumprimento de qualquer cláusula do presente
Regulamento ou do Termo de Aceitação;
b) Falta de pagamento ao IPN Creative Lab;
c) Por vontade unilateral do utilizador, devidamente
justificada, por escrito;
d) Comportamento indevido na utilização dos serviços
de uso comum ou face aos restantes utilizadores;
ARTIGO 13º | DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O IPN Creative Lab não será responsável em caso
algum pela actividade desenvolvida pelos co-workers e
utilizadores dos serviços, cabendo-lhe somente assegurar a manutenção das condições previstas no presente
regulamento para o desenvolvimento da sua actividade.
13.2. O IPN Creative Lab não poderá em nenhuma circunstância ser responsabilizado, ainda que a título
subsidiário, civil ou criminalmente, pelo incumprimento
de obrigações fiscais ou perante a Segurança Social,
de natureza laboral, comercial, financeira ou qualquer
outra, que constituam encargo dos co-workers e/ou utilizadores dos serviços de co-work.
13.3. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direcção do IPN com análise caso a caso,
sob proposta do IPN Creative Lab.
O presente regulamento é aprovado pela Direcção
do Instituto Pedro Nunes, podendo ser a todo o tempo
objecto de revisão dos seus termos, que serão publicitados junto de todos os interessados.

Coimbra, 06 de Maio de 2016.

