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CAPÍTULO I 

DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL 

 

SECÇÃO I 

DEFINIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE 

 

Artigo 1.º 

Definição 

O NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, adiante 

designado por NONAGON ou PARQUE, é uma infraestrutura hospedeira de 

atividades inovadoras, de base tecnológica e não poluentes, assente na 

transferência de tecnologia e na ligação universidade/empresa, que pretende 

potenciar a competitividade empresarial no contexto de novas condições dos 

mercados, disponibilizando serviços de apoio diverso às empresas e facilitando 

a sua integração em redes globais de conhecimento, inovação e 

empreendedorismo. 

 

Artigo 2.º 

Localização e envolvência  

 

1. O NONAGON localiza-se na zona do Pombal, concelho de Lagoa, ilha 

de São Miguel, Região Autónoma dos Açores, e encontra-se implantado numa 

área de 202.121,6 m2 que corresponde ao Tecno Parque da Lagoa. 

 

2. Os terrenos e os edifícios destinados à implantação do NONAGON são 

propriedade do Município da Lagoa e do Governo Regional dos Açores, 

respetivamente. 

 

3. Em função da relação contratual a estabelecer entre o cliente e o 

NONAGON serão considerados: 

 

a) TIPO 1 – Os edifícios propriedade do Governo Regional dos Açores, 

cujo espaço é disponibilizado aos clientes mediante a celebração de contratos 
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de cedência de utilização de espaços, arrendamento ou de locação, de cessão 

da exploração, de prestação de serviços ou outros; 

 

b) TIPO 2 - Edifícios propriedade do Governo Regional dos Açores e que 

se destinam à instalação de serviços próprios e do Município da Lagoa. 

 

4. O NONAGON dispõe de espaços de diferentes tipologias, parque de 

estacionamento, espaços de arrecadação, bar, Data Center, salas de 

formação, salas de Co Work e incubação, auditório, salas de reunião e salas de 

exposições.  

 

Artigo 3.º 

Missão  

 

1. Na prossecução da missão do NONAGON, na qualidade de Parque de 

Ciência e Tecnologia de São Miguel, estão incluídas, nomeadamente, as 

seguintes atividades: 

 

a) Apoiar a dinamização tecnológica e a formação de recursos humanos 

qualificados no campo dos sistemas de informação e das comunicações, e da 

monitorização e observação da Terra, do Espaço e do Mar; 

 

b) Reforçar a colaboração e a ligação entre os associados da 

Administração do NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel 

e entre estes e a comunidade científica e empresarial; 

 

c) Dinamizar a cooperação com outras entidades, procurando parcerias 

nacionais ou internacionais em torno de objetos comuns e tendentes ao 

desenvolvimento de polos científicos e tecnológicos coerentes; 

 

d) Apoiar a criação e/ou o desenvolvimento de empresas, nomeadamente 

na introdução ou aperfeiçoamento de tecnologia; 

 

e) Promover e apoiar atividades de investigação e desenvolvimento 

(adiante designados por I&D) nos seus domínios de atuação; 
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f) Promover e coordenar cursos e ações de formação dirigidos para o 

aperfeiçoamento e a especialização de quadros científicos e técnicos, 

regionais, nacionais e estrangeiros; 

 

g) Realizar atividades de valorização e divulgação de resultados de I&D e 

concretizar a sua implementação no ramo empresarial; 

 

h) Apoiar as instituições locais na prossecução e fomento de uma política 

de ciência e tecnologia; 

 

i) Prestar serviços de consultoria e apoio técnico a pessoas singulares e 

coletivas, incluindo organismos da administração pública regional; 

 

j) Promover, desenvolver e apoiar a execução de infraestruturas de apoio 

tecnológico para a modernização industrial; 

 

k) Apoiar a criação ou atuação de unidades de investigação aplicada e de 

núcleos empresariais de tecnologias avançadas e participar na sua 

constituição; 

 

l) Promover o registo de patentes e fazer a sua exploração; 

 

m) Participar em concursos regionais, nacionais e internacionais que se 

realizem no âmbito das atividades que constituem o seu objeto; 

 

n) Detetar e selecionar fontes de financiamento tendo em vista a atividade 

científica e técnica dos seus associados; 

 

o) Permutar e difundir informação técnica e científica; 

 
 

p) Prestar serviços a pessoas singulares e coletivas, públicas ou privadas, 

nas suas áreas de intervenção. 

 

2. Para a prossecução desses objetivos o NONAGON promoverá, 

designadamente: 
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a) Instalação de instituições de I&D, bem como de projetos de 

I&D de várias áreas e contextos empresariais; 

 

b)  A criação e desenvolvimento de pequenas e médias 

empresas baseadas em conhecimento avançado; 

 

c)  A cooperação institucional com a SDEA, Sociedade para o 

Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER com vista à 

atração de investimento externo em setores de alta 

intensidade tecnológica; 

 

d)  A capacitação técnica contínua dos seus elementos 

operacionais; 

 

e) Acordos e contratos com órgãos públicos ou entidades 

privadas, regionais, nacionais e estrangeiras. 

 

 

3. Ficam expressamente excluídas quaisquer atividades produtivas 

utilizadoras de tecnologias poluentes. 

 

4. Do seu plano de desenvolvimento faz parte a expansão da capacidade 

de alojamento de empresas e unidades de investigação e a criação de 

condições para o desenvolvimento das restantes atividades e serviços 

previstos para o PARQUE. 

 

 

Artigo 4.º 

Áreas Científico-Tecnológicas 

 

1 - O NONAGON tem como foco principal de atuação, no que respeita às áreas 

científico-tecnológicas, as Tecnologias da Informação e Comunicação. 

2- Para efeitos do número anterior, consideram-se, ainda, complementarmente 

associadas à atuação do NONAGON outras áreas científico-tecnológicas, 

nomeadamente: 

 

a) Aeronáutica; 

b) Agroindústria; 
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c) Ambiente; 

d) Eletrónica; 

e) Biotecnologia e Ciência e Saúde; 

f) Comunicação e Media; 

g) Economia do Mar; 

h) Eficiência Energética; 

i) Indústrias Criativas; 

j) Turismo. 

 

 

SECÇÃO II 

PERFIL DIRETIVO 

 

Artigo 5.º 

Da sua Administração 

 

1. A Administração do NONAGON compreende a prática de todos os atos 

relacionados com a instalação, o desenvolvimento, a promoção e a gestão do 

PARQUE, bem como a prestação dos serviços de apoio necessários à sua 

atividade. 

 

2. Para o fim previsto no número anterior, a Administração do NONAGON 

desenvolverá as ações que os seus órgãos considerem mais adequadas à 

implantação de uma infraestrutura, que inclua as vertentes educacional, 

científica, tecnológica e empresarial, potenciadora de um clima favorável à 

inovação de base tecnológica, tirando partido das sinergias e 

complementaridades entre as comunidades científico-tecnológicas e 

empresariais. 

 

 

 

Artigo 6.º 

Colaboração  

 

O NONAGON colaborará com a Câmara Municipal de Lagoa e as empresas 

que assegurem o fornecimento de água, eletricidade, gás e comunicações com 

vista a uma célebre e eficaz articulação entre as partes.  
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SECÇÃO III 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

Artigo 7.º 

Promoção de Serviços de Apoio 

É responsabilidade do NONAGON, assegurar por si, ou através de mandatário, 

os seguintes serviços: 

a) Contratar, suspender, despedir e exercer disciplina sobre o pessoal 

necessário à prestação de serviços gerais; 

 

b) Coordenar e superintender no trabalho do pessoal referido na alínea 

anterior; 

 

c) Regular o uso das áreas gerais e assegurar a prestação de serviços às 

mesmas – higiene e limpeza, vigilância e segurança, manutenção de arranjos 

exteriores, recolha de resíduos sólidos, água, esgotos, energia elétrica, 

elevadores e som; 

 

d) Promover e supervisionar a instalação de equipamentos nos edifícios, 

previstos no artigo 31.º deste Regulamento; 

 

e) Efetuar e manter atualizado o seguro de multirrisco dos edifícios; 

 

f) Cobrar as receitas e pagar os custos das referidas prestações de 

serviços; 

 

g) Assegurar o cumprimento do presente Regulamento; 

 

h) Em geral, praticar tudo o mais que se revelar necessário ou conveniente 

ao adequado e eficiente funcionamento dos edifícios. 
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CAPÍTULO II 

DOS CLIENTES 

SECÇÃO I 

DEFINIÇÃO E TIPIFICAÇÃO 

 

 

Artigo 8.º 

Definição 

Os clientes padrão do NONAGON são entidades que desenvolvem atividades 

inovadoras e de base tecnológica nos diversos setores, (indústria, comércio e 

serviços), não poluentes, e que capitalizem a transferência de tecnologia e a 

ligação universidade/empresa, potenciando o seu desenvolvimento no contexto 

de novas condições de competitividade em mercados crescentemente 

mundializados. 

 

 

Artigo 9.º 

Tipificação 

 

Podem ser clientes do NONAGON, sem prejuízo dos procedimentos adotados 

no âmbito de serviços de utilização restrita e tendo em conta as necessidades 

estratégicas identificadas para o PARQUE:  

 

a) Os associados fundadores do NONAGON (promotores); 

 

b) Instituições de Ensino Superior e de Formação Profissional; 

 

c) Instituições, centros e projetos de I&D, de natureza pública ou privada, 

sem fins lucrativos; 

 

d) Entidades privadas cujo foco principal de atuação esteja ligado às áreas 

científico-tecnológicas definidas; 

 

e) Operações ou sedes de empresas com uma atividade significativa de 

C&T, pequenas e médias empresas de base tecnológica avançada;  
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f) Centros de incubação de empresas; 

 

g) Entidades vocacionadas para a promoção e difusão da ciência, 

tecnologia e inovação; 

2– Excecionalmente e em função das necessidades estratégicas identificadas 

para o PARQUE, podem ser clientes do NONAGON instituições ou empresas 

que desenvolvam atividades complementares, nomeadamente a prestação de 

serviços de apoio ao Parque e seus clientes, nos termos a definir para cada 

fase de candidatura. 

 

SECÇÃO II 

CANDIDATURA E SELEÇÃO 

 

Artigo 10.º 

Candidatura 

A candidatura de uma entidade à instalação no PARQUE é formalizada nos 

termos a fixar para cada fase de candidatura, sem prejuízo da inclusão de 

quaisquer outros documentos que o candidato julgue pertinentes e dos exigidos 

em função do procedimento. 

 

Artigo 11.º 

Avaliação e Seleção 

 

1. A candidatura é avaliada pela entidade Administradora do PARQUE. 

 

2. A definição dos critérios de avaliação, para cada fase de admissão das 

candidaturas, será efetuada tendo como referência os critérios de prioridade e 

fatores de preferência expressos nos artigos 12.º e 13.º, respetivamente, e as 

necessidades estratégicas de ocupação identificadas. 

 

3. Durante a fase de avaliação, a Administração do NONAGON poderá 

solicitar ao candidato informação adicional que entenda necessária para 

clarificar ou complementar a contida na candidatura. 
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4. O resultado do processo de seleção será comunicado pela 

Administração do NONAGON ao candidato, incluindo a fundamentação 

utilizada na tomada de decisão, se negativa. 

 

5. Sempre que necessário a Administração do NONAGON pode solicitar 

pareceres externos independentes a entidades e/ou individualidades com 

reconhecida competência profissional.  

 

 

Artigo 12.º 

Critérios de prioridade 

 

Para além dos promotores, poderá ser reconhecida prioridade para a 

instalação no PARQUE, desde que se enquadrem nas atividades e áreas 

referidas nos artigos 3.º e 4.º e correspondam a necessidades estratégicas de 

ocupação identificadas, às seguintes entidades: 

 

a) Empresas, agrupamentos de empresas, instituições públicas ou 

privadas, que exerçam atividades de investigação e desenvolvimento ou de 

inovação tecnológica; 

 

b) Empresas de serviços de base científica e/ou tecnológica, de apoio ao 

tecido produtivo; 

 

c) Entidades vocacionadas para o ensino e formação de recursos humanos 

nas áreas científicas e tecnológicas privilegiadas e entidades ou empresas que 

prestem formação nas áreas do empreendedorismo e inovação; 

 

 

 

Artigo 13.º 

Fatores de Preferência 

 

Nas fases de avaliação das candidaturas considerar-se-ão alguns dos 

seguintes fatores de preferência, em função das necessidades estratégicas 

identificadas para o PARQUE: 

 



 

11 
 

 

a) Execução de atividades de investigação e desenvolvimento; 

 

b) Ligações institucionais com as Universidades e Instituições de I&D; 

 

c) Capacidade de desenvolvimento de novas tecnologias; 

 

d) Capacidade de exploração e difusão de novas tecnologias; 

 

e) Capacidade de venda de tecnologia através de produtos e serviços de 

elevado valor acrescentado; 

 

f) Potencial de internacionalização; 

 

g) Potencial de crescimento; 

 

h) Potencial científico e técnico e qualificação do pessoal; 

 

i) Certificações; 

 

j) Viabilidade técnica, económica e financeira; 

 

k) Possibilidade de atração de outras empresas de alta tecnologia; 

 

l) Capacidade de integração da sua atividade com o conjunto do PARQUE; 

 

m) Contribuição para a Imagem do PARQUE como infraestrutura científica e 

tecnológica avançada. 

 

 

SECÇÃO III 

CONFORMIDADES DE INSTALAÇÃO 

 

Artigo 14.º 

Contratos de utilização 

1. Os contratos de utilização a celebrar entre a Administração do 

NONAGON se mandatada para o efeito, e os clientes do PARQUE, 

compreendem as seguintes modalidades: 
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a) Contratos de cedência de utilização de espaços, arrendamento ou de 

locação; 

b) Contratos de cessão da exploração;  

c) Contratos de prestação de serviços; 

d) Contratos mistos ou outros. 

 

2. Os preços a praticar terão em conta a natureza do PARQUE e são 

estabelecidos contratualmente. 

 

 

Artigo 15.º 

Investimento aquando da Instalação do Cliente 

 

1 - Quando se verifique a necessidade, de forma devidamente justificada, de 

proceder a qualquer investimento por parte da Administração do NONAGON, 

como obras, equipamentos de escritório e/ou outros, a fim de instalar um 

cliente e sempre que tais investimentos sejam de conta do próprio cliente, 

definem-se para tal, as seguintes regras gerais: 

 

a) De acordo com o perfil do cliente, poderá a Administração do 

NONAGON proceder à quantificação de investimento que está 

disposta a realizar, por conta do cliente; 

 

b) Nos casos previstos na alínea anterior, a Administração do 

NONAGON exigirá ao cliente um conjunto de requisitos, definidos 

contratualmente, que podem ser cumulativos, nomeadamente: 

 

I. A realização de um contrato de contrapartidas de instalação; 

 

II. A entrega de uma garantia bancária pelo valor total do 

investimento; 

 

III. A entrega de um sinal de 30% do montante global definido. 

 

2 - Para efeitos da decisão prevista na alínea a) do número anterior, deverá a 

Administração do NONAGON assegurar a exequibilidade técnica do pedido, 

solicitando pareceres junto do departamento do Governo Regional dos Açores 

responsável pela infraestrutura e/ou da especialidade a que se refere o pedido, 
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aferir da quantificação dos custos inerentes à sua execução e sua 

razoabilidade, assim como aferir a existência de cabimento orçamental, sem o 

qual não será possível o deferimento do pedido. 

 

Artigo 16.º 

Dos espaços contratados 

 

1. Os espaços contratados destinam-se exclusivamente ao exercício das 

atividades autorizadas pelos respetivos contratos. 

 

2. Aos clientes não é garantida exclusividade de exercício da atividade no 

PARQUE, salvo expressa previsão em contrário no contrato que tenham 

celebrado, pelo que não poderão opor-se ao exercício de atividades idênticas, 

complementares, congéneres ou similares, à por eles prosseguida. 

 

3. Na utilização do seu espaço, os clientes estão sujeitos às limitações 

decorrentes da sua integração no PARQUE, às condições de utilização 

estabelecidas nos contratos e/ou neste Regulamento, às decisões que, no 

exercício das suas competências, sejam tomadas pela Administração do 

NONAGON.  

 

Artigo 17.º 

Dos espaços comuns 

 

Cada cliente pode utilizar exclusivamente o espaço respetivo, tendo ainda o 

direito de usufruir de todas as infraestruturas e serviços de uso comum 

instalados no NONAGON, conformando-se com as limitações impostas por 

razões de ordem funcional, operacional ou estratégica, pela empresa ou pelas 

respetivas entidades fornecedoras e segundo as condições estabelecidas 

contratualmente. 

 

 

Artigo 18.º 

Infraestruturas 

 

Consideram-se infraestruturas os seguintes elementos: 

 

a) Rede viária, caminhos, passeios, áreas de estacionamento e 

sinalização; 
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b) Redes Principais e Secundárias de Serviços Públicos (água, energia, 

telecomunicações, esgotos, gás, iluminação exterior); 

c) Áreas verdes, áreas de lazer, mobiliário urbano e anúncios; 

d) Parques de Estacionamento; 

e) Redes de recolha, tratamento e controlo de resíduos (sólidos, líquidos e 

gasosos); 

f) Equipamento de eliminação de resíduos, cheiros, e outras formas de 

degradação ambiental. 

  

 

 

Artigo 19.º 

Construção de infraestruturas 

 

A construção de infraestruturas comuns, bem como os equipamentos a instalar 

nas zonas verdes comuns e os equipamentos coletivos é da responsabilidade 

da Região Autónoma dos Açores, com exceção das redes referidas na alínea 

b) do artigo anterior, cuja construção será da responsabilidade conjunta da 

Região Autónoma dos Açores e das empresas fornecedoras dos respetivos 

serviços.  

 

Artigo 20.º 

Manutenção de infraestruturas 

 

1. A manutenção das redes principais de serviços públicos é da 

responsabilidade da Região Autónoma dos Açores, ou, ainda, das empresas 

que exploram os serviços respetivos, se for o caso. 

  

2. A Região Autónoma dos Açores, assegurará a gestão das infraestruturas 

do PARQUE diretamente ou por subcontratação a empresa ou empresas da 

especialidade que, preferencialmente, estejam instaladas ou se venham a 

instalar no PARQUE. 
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Artigo 21.º 

Sinalética 

 

A sinalização do NONAGON, bem como a utilização de espaço para a 

colocação de anúncios de qualquer tipo é da exclusiva responsabilidade da 

Administração do NONAGON, podendo esta autorizar a terceiros o uso desta 

prerrogativa, em condições a acordar caso a caso e de forma a não 

comprometer a imagem geral do PARQUE.  

 

 

Artigo 22.º 

Licenças e Alvarás 

 

A obtenção das licenças e alvarás de funcionamento, quando necessário, será 

da responsabilidade dos clientes, exceto aquelas que por força da Lei sejam da 

competência da Administração do NONAGON obter, na qualidade de 

Administradora do espaço. 

 

Artigo 23.º 

Estudos e projetos 

 

1. A elaboração de todos os estudos e projetos, de execução e/ou 

adaptação de espaços interiores, necessários à instalação de clientes é da 

responsabilidade dos mesmos.  

 

2. Os estudos e projetos referidos no número anterior deverão ser sempre 

submetidos à aprovação da Administração do NONAGON no sentido de se 

garantir a qualidade urbanística e arquitetónica do PARQUE. 

 

 

Artigo 24.º 

Limitações 

 

1. Os clientes estão sujeitos às limitações definidas no presente 

Regulamento e decorrentes da sua integração no PARQUE. 
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2. É especialmente vedado: 

 

a) Realizar quaisquer obras ou trabalhos sem prévia autorização por escrito 

da Administração do NONAGON, nos termos definidos contratualmente; 

 

b) Por atos ou omissões, impossibilitar, dificultar ou onerar a utilização dos 

restantes espaços e/ou partes comuns; 

 

c) Dar ao seu espaço uma utilização diferente da contratualmente 

estabelecida; 

 

d) Introduzir no interior ou exterior do seu espaço elementos decorativos 

que prejudiquem a estética geral dos edifícios; 

 

e) Colocar tabuletas, reclamos luminosos ou outra forma de publicidade, 

sem prévia aprovação da Administração do NONAGON, salvo o que estiver 

especialmente consagrado em contrato; 

 

f) Ocupar, por qualquer modo, os espaços de circulação e de uso geral 

dos edifícios, salvo prévia autorização por escrito da Administração do 

NONAGON, e/ou dificultar a livre circulação e segurança dos seus clientes; 

 

g) Violar ou permitir a violação das normas legais aplicáveis, do presente 

Regulamento, do respetivo contrato e/ou de quaisquer outras determinações da 

Administração do NONAGON; 

 

h) Violar as normas previstas no Manual de Boas Práticas do NONOGON; 

 

i) Manter ao seu serviço pessoal que não respeite normas irrepreensíveis 

de conduta, asseio e disciplina, indispensáveis ao bom funcionamento das 

instalações; 

 

j) Fazer cargas e descargas de mercadorias/materiais fora dos locais e 

horários previstos para o efeito e que são fixados pela Administração do 

NONAGON neste Regulamento; 
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k) Em geral, praticar quaisquer atos ou adotar processos que prejudiquem 

a harmonia, ordem, disciplina e eficiência, ou tornem mais oneroso o 

funcionamento do PARQUE. 

 

Artigo 25.º 

Deveres 

 

1. Os clientes do NONAGON estão obrigados ao cumprimento das 

disposições contidas neste Regulamento e das disposições previstas no 

contrato celebrado entre as partes. 

 

2. São especialmente consideradas obrigações dos clientes, no que 

respeita à utilização do espaço contratado: 

 

a) Cumprir as regras de segurança que vierem a ser estabelecidas e 

participar nas ações de formação e ensaios que forem promovidos, tendo em 

vista a segurança dos edifícios; 

 

b) Colocar os lixos devidamente ensacados e fechados nos locais e 

horários que vierem a ser estabelecidos; 

 

c) Manter o edifício ou espaço contratado em perfeito estado de 

conservação, segurança e higiene; 

 

d) Não alterar qualquer fechadura das portas de acesso ao seu espaço, 

sem prévia comunicação à Administração do NONAGON, sendo obrigatória a 

entrega de uma cópia, por razões de segurança; 

 

e) Efetuar a limpeza, manutenção e conservação do seu espaço, exceto no 

que se refere às instalações originais de ar condicionado e de segurança, salvo 

estejam contratualmente incluídos nos serviços gerais; 

 

f) Entregar no termo do contrato, o local contratado em bom estado de 

conservação e limpeza, repondo as condições inicialmente existentes e 

corrigindo todos os danos por si causados; 

 

g) Cumprir todas as determinações, exigências e intimações emanadas por 

autoridades públicas das mesmas dando conhecimento à Administração do 
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NONAGON, quando ponham em causa ou de qualquer forma se refiram aos 

locais contratados, bem como pagar as multas em que incorram pela não 

observância daquelas; 

 

h) Cumprir o disposto no artigo 30.º deste Regulamento. 

 

3. Os clientes deverão cooperar, nas áreas das respetivas atividades, com 

a Administração do NONAGON desenvolvendo todos os esforços para que os 

objetivos desta sejam efetivamente atingidos. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS OBRAS 

SECÇÃO I 

EM PARTES DE UTILIZAÇÃO COMUM 

 

Artigo 26.º 

Obras nas partes de utilização comum 

1. A realização de quaisquer obras nas partes de utilização comum do 

PARQUE, quer constituam uma alteração, substituição ou modificação, quer 

sejam de mera conservação ou manutenção, competem à Administração do 

NONAGON. 

 

2. A violação do disposto no número anterior implica a integração das 

benfeitorias no prédio, sem que o cliente que as tenha levado a cabo tenha 

direito de retenção ou indemnização, sem prejuízo das sanções gerais 

consagradas neste Regulamento para o seu incumprimento. 

 

Artigo 27.º 

Obras nos espaços contratados 

 

1. A realização de quaisquer obras nos espaços contratados carece 

sempre de prévia autorização escrita da Administração do NONAGON. 

 

2. A realização de obras não autorizadas confere à Administração do 

NONAGON o direito de proceder ou ordenar a sua destruição e reposição do 
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espaço no estado anterior, a despesas do cliente infrator, e sem prejuízo do 

recurso às vias judiciais que se mostre adequado à condenação deste no 

pagamento de indemnização pelos prejuízos inerentes.  

 

3. No caso da Administração do NONAGON não utilizar a prerrogativa 

consagrada no número anterior, as benfeitorias ficam a pertencer ao local 

contratado, não tendo o cliente qualquer direito de retenção ou indemnização. 

 

 

Artigo 28.º 

Obras determinadas por autoridades públicas 

 

1. Todas as obras, benfeitorias e instalações que, por determinação de 

qualquer autoridade pública, devam ser feitas nas partes comuns, são pagas 

por todos os clientes que se sirvam dessas mesmas partes, de acordo com a 

proporção da sua participação nas despesas e encargos comuns, sem prejuízo 

do direito de regresso que possa existir em relação ao cliente que, 

eventualmente tenha dado origem à necessidade de as fazer. 

 

2. Quando a determinação tenha por objeto obras a realizar nos espaços 

contratados, a responsabilidade pelas despesas e encargos com as mesmas é 

do respetivo cliente.  

 

 

CAPÍTULO IV 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

SECÇÃO I 

DA ECO-EFICIÊNCIA 

 

 

Artigo 29.º 

Deveres da Administração do NONAGON 

 

1. A Administração do NONAGON deverá em cada momento, tomar 

medidas, fomentar e pôr em prática todas as ações que, em geral, contribuam 

para minimizar os impactos ambientais gerados pelo funcionamento do 

PARQUE, nomeadamente promovendo uma eficiente gestão do consumo de 

água e energia, da produção e destino de resíduos e procurando assegurar 

uma boa condição acústica e ambiental dos edifícios do PARQUE.  
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2. Para os efeitos previstos no número anterior, incumbe à Administração 

do NONAGON: 

 

a) Promover a instalação no PARQUE de infraestruturas que 

viabilizem uma gestão racional e ecológica dos resíduos produzidos, que 

considere as suas diferentes composições, e lhes dê o destino mais 

conveniente, criando para o efeito contentores adaptados à natureza dos 

resíduos que nele serão depositados e colocando-os no PARQUE em locais 

previamente definidos; 

 

b) Ter em especial conta a natureza reciclável dos resíduos; 

 
 

c) Promover e sensibilizar os clientes para a utilização preferencial 

de equipamentos eco-eficientes, nomeadamente de aparelhos de ar 

condicionado sem CFC’s;  

 

d) Medir e impor aos clientes a observância de níveis acústicos 

aceitáveis, nomeadamente na utilização que façam de equipamentos de som 

ou produtores de ruído. 

 

Artigo 30.º 

Deveres dos clientes 

 

1. Os clientes devem cumprir todas as determinações da Administração do 

NONAGON que tenham por fim promover a eco-eficiência do PARQUE 

designadamente as que lhe sejam recomendadas aquando da instalação do 

espaço, as que se refiram às condições de utilização da mesma e as que 

tenham por objeto o tratamento de resíduos. 

 

2. Os clientes deverão, sempre que possível, proceder a uma separação 

seletiva dos resíduos produzidos, e a tê-la em conta no seu armazenamento e 

depósito, considerando, se outras não forem definidas, como categorias 

diferenciadas de resíduos as seguintes: 

a) Latas e outros materiais; 

b) Papel e cartão; 

c) Plásticos; 

d) Vidros; 
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e) Matérias orgânicas. 

 

 

 

3. Os clientes deverão incutir nos seus funcionários e de um modo geral 

nos utilizadores do PARQUE, o sentido de responsabilidade comum pela 

defesa do ambiente e o respeito pelas orientações com preocupações 

ambientais dadas pela Administração do NONAGON. 

 

 

 

SECÇÃO II 

 ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE USO 

GERAL 

 

 

Artigo 31.º 

Áreas de Circulação e Equipamentos de Uso Geral 

1. Entendem-se por áreas de circulação e equipamentos de uso geral: 

a) A receção; 

b) Todos os halls de entrada e outras zonas de circulação, incluindo 

escadas e elevadores; 

c) As instalações sanitárias comuns existentes nos espaços 

referidos anteriormente; 

d) As escadas exteriores, os pátios e os arranjos exteriores; 

e) As instalações gerais de água, esgotos, eletricidade, 

telecomunicações e ar condicionado; 

f) Os recetáculos de correio; 

g) A estrutura dos edifícios, fachadas e coberturas; 

h) A sinalética e qualquer outro equipamento de uso geral. 

 

2. A Administração do NONAGON tem o direito de, com vista ao bom 

funcionamento do Parque, dispor sobre as áreas de circulação, instalações e 

serviços gerais, estabelecendo as normas e regulamentação, incluindo 

instruções de utilização. 

 

3. A Administração do NONAGON tem o direito de se substituir ao cliente 

que não proceda à reparação ou substituição de vidros, tabuletas, letreiros 
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luminosos, lâmpadas ou outros materiais que sejam da sua pertença, 

colocados em partes comuns, correndo por conta do cliente as despesas e 

encargos que tenha feito com a compra e colocação do material.   

 

Artigo 32.º 

Acesso 

 

1. O acesso ao interior dos edifícios é condicionado por horário fixado pela 

Administração do NONAGON. 

 

2. Serão definidos pela Administração do NONAGON os tipos de horário a 

praticar no edifício e os respetivos níveis de acesso. 

 

 

Artigo 33.º 

Cargas e descargas 

 

1. As cargas e descargas deverão ser, preferencialmente, efetuadas nos 

seguintes locais:  

 

a) Cais de carga do Edifício será no espaço -1.05, localizado junto ao 

monta-cargas; 

 

b) Acesso de mercadorias pelo portão VIF8 (portão 2). 

 

2. O acesso de camiões e veículos pesados de carga é efetuado pelo VIF8 

(portão 2), excetuando casos devidamente autorizados pela Administração do 

NONAGON.  

 

3. Não é permitida a paragem e o estacionamento de veículos no 

arruamento principal do PARQUE (arruamento com início no portão n.º 1 até ao 

parque de estacionamento do Lote 27).  

 

 

Artigo 34.º 

Utilização do Parque de Estacionamento 
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1. Cada cliente terá direito a utilizar o número de lugares de 

estacionamento que, contratualmente tiverem sido acordados. 

 

 

 

2. Tais lugares estão devidamente demarcados e identificados, pelo que 

não poderão ser utilizados quaisquer outros. 

 

3. As viaturas que ocuparem os referidos lugares deverão ter em local 

visível o cartão de identificação. 

 

4. Não é permitido o estacionamento de veículos das empresas residentes 

nos locais destinados a visitantes e a outras empresas do PARQUE.  

 

5. A violação das disposições consagradas nos números anteriores 

comportará o pagamento da multa prevista no Artigo 46.º deste Regulamento. 

 

 

Artigo 35.º 

Sinalização e circulação no parque de estacionamento 

 

Na falta de sinalização vertical ou horizontal aplicar-se-á, à circulação dentro do 

parque de estacionamento, com as necessárias adaptações, as regras gerais 

previstas no Código de Estrada.  

 

Artigo 36.º 

Chaves dos espaços contratados 

 

1. A Administração do NONAGON terá à sua guarda o duplicado de todas 

as chaves das portas exteriores dos espaços contratados. 

 

2. A Administração do NONAGON só poderá usar as chaves referentes 

aos espaços contratados para fazer face a situações em que a sua intervenção 

seja necessária e se contenha no âmbito das suas competências e que, pela 

sua urgência, não permitam outra atuação. 

 

3. Sempre que, nos termos no número anterior, a Administração do 

NONAGON use aquelas chaves, dará do facto, conhecimento ao cliente.  
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Artigo 37.º 

Serviço de Vigilância 

 

1. No PARQUE funcionará um serviço comum de vigilância. 

 

2. Compete à Administração do NONAGON fixar o número de vigilantes e 

celebrar os respetivos contratos; 

 

3. Aos vigilantes competem todas as funções atribuídas pelo contrato 

celebrado entre si e a Administração do NONAGON, nomeadamente: 

 

a) Exercer ação de vigilância no PARQUE, participando à Administração do 

NONAGON, todos os fatos e ocorrências que possam perturbar a atividade 

normal deste ou causar prejuízos às instalações; 

 

b) Intervir e/ou solicitar a intervenção das autoridades sempre que esta se 

mostre necessária ou conveniente, para fazer face a quaisquer situações. 

 

4. No desempenho das suas funções devem os vigilantes: 

 

a) Usar da máxima compostura e urbanidade para com os clientes e 

seus trabalhadores, demais visitantes e utilizadores; 

 

b) Cumprir pontualmente e com zelo as suas obrigações, respeitar e 

cumprir todas as disposições regulamentares, contratuais e legais; 

 

c) Desempenhar cabalmente as funções que lhes tenham sido 

cometidas e as tarefas que lhes forem fixadas pela Administração do 

NONAGON. 

 

5. A segurança específica de cada espaço contratado será da exclusiva 

responsabilidade de cada cliente.  
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SECÇÃO III 

 TRAMITAÇÕES E ENCARGOS 

 

 

Artigo 38.º 

Disposições Gerais 

1. A manutenção das infraestruturas, com exceção das redes principais de 

serviços públicos, é da responsabilidade de todos os clientes, pelo que cada 

um contribuirá com um pagamento mensal de serviços gerais, destinado à 

cobertura dos encargos de uso geral, nos termos a definir contratualmente 

pelas partes. 

 

2. O pagamento dos encargos mencionados no número anterior poderá, 

estar incluído no preço m/2 a definir como parâmetro base do procedimento. 

 

3. Os preços a praticar pela Administração do NONAGON, relativos a 

rendas, serviços gerais e outros, serão atualizados anualmente, nos termos de 

acordado nos respetivos contratos. 

 

  

 

Artigo 39.º 

Encargos de Uso Geral 

 

1. São encargos de uso geral, (serviços gerais) os resultantes de: 

 

a) Empresas, pessoal ou meios, contratadas para a prestação dos serviços 

necessários ao normal funcionamento do PARQUE, tais como segurança, 

limpeza dos espaços comuns e receção; 

 

b) Água, eletricidade, energia térmica e outros serviços relativos às áreas e 

infraestruturas comuns; 
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c) Conservação e manutenção das partes e equipamentos, descritos no 

Artigo 31.º deste Regulamento; 

 

d) Todos os demais especialmente previstos contratualmente. 

 

 

  

Artigo 40.º 

Encargos Próprios do Cliente 

 

1. São encargos próprios dos clientes todos os necessários à sua 

operação, designadamente: 

a) Telecomunicações, nomeadamente de voz e dados; 

b) Limpeza do espaço contratado; 

c) Seguros previstos no artigo 45.º. 

 

2. O NONAGON assegura aos seus clientes o fornecimento de energia 

elétrica, cujo consumo deverá respeitar as regras a fixar pela Administração do 

NONAGON e não deverá ultrapassar a potência e capacidade energética nos 

termos a definir no CONTRATO.  

 

 

 

Artigo 41.º 

Responsabilidade por danos 

 

1. O cliente é responsável pelos danos causados em qualquer parte do 

PARQUE ou nos seus equipamentos, como resultado, direto ou indireto, da 

atividade por si exercida, e quer sejam pessoalmente imputáveis, quer sejam 

aos seus empregados e fornecedores. 

 

2. A responsabilidade do cliente pelos danos causados por ação dos seus 

empregados ou fornecedores existe se aqueles lhes tiverem dado causa no 

exercício das funções que lhes tenham sido confiadas, ou no interesse do 

cliente, e ainda que não autorizados ou contra instruções deste. 
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Artigo 42.º 

Disposições Contratuais 

 

1. Os clientes deverão pagar atempadamente todas as despesas, encargos 

ou remunerações da sua responsabilidade, nos termos definidos nos respetivos 

contratos e no presente Regulamento. 

 

2. Os contratos de utilização, definidos no n.º 1 do Artigo 14.º, são 

faturados ao primeiro dia útil do mês a que correspondem, devendo o cliente 

proceder à sua liquidação até 8 (oito) dias da data da respetiva nota de 

pagamento, recibo ou fatura, consoante os casos. 

 

3. Os encargos de uso geral, (serviços gerais) a que alude o Artigo 38.º e 

39.º, se contratualmente for definido tratarem-se de encargos a suportar pelo 

cliente, são faturados no último dia útil do mês a que correspondem, devendo o 

cliente proceder à sua liquidação até 8 (oito) dias da data da respetiva fatura. 

 

4. Os encargos próprios contratualizados e previstos no artigo 40.º, quando 

assegurados pelo NONAGON, são faturados até ao dia 12 (doze) do mês 

seguinte ao que foram prestados, devendo o cliente proceder à sua liquidação 

até 18 (dezoito) dias da data da respetiva fatura. 

 

 

 

Artigo 43.º 

Aplicação de Sanções 

 

1. O incumprimento por parte do cliente, das obrigações assumidas nos 

termos definidos nos respetivos contratos e no presente Normativo, confere à 

Administração do NONAGON o direito à aplicação de uma penalização a título 

de cláusula penal, no montante de 10% (dez por cento) dos valores em dívida 

e, ainda, a suspender o fornecimento dos serviços em causa, até integral e 

efetivo pagamento. 

 

2. O atraso no pagamento de qualquer quantia, constituirá o cliente na 

obrigação de pagamento de juros de mora à taxa legal, sem prejuízo da 

aplicabilidade das sanções pecuniárias contratualmente estabelecidas. 
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3. Sempre que o cliente entre em incumprimento de liquidação da 

prestação de serviços gerais, ultrapassados que sejam 30 dias, será pela 

Administração do NONAGON, avisado por escrito da respetiva situação. 

 

4. Ultrapassados que sejam 45 dias de incumprimento previsto no número 

anterior, entrarão os clientes em situação de não prestação, até à respetiva 

regularização. 

 

5. A regularização prevista no número anterior, deve ser feita de modo 

expresso e com suporte monetário. 

 

6. Sempre que o cliente entre em incumprimento de liquidação do do 

contrato celebrado, será aplicada a legislação em vigor. 

 

7. Persistindo incumprimentos de liquidação, Administração do NONAGON 

procederá da forma que entender mais conveniente, com vista à recuperação 

dos créditos, podendo a Administração do NONAGON proceder à sua 

cobrança coerciva, recorrendo para tanto aos tribunais. 

 

8. Os clientes deverão cooperar, nas áreas das respetivas atividades, com 

a Administração do NONAGON desenvolvendo todos os esforços para que os 

objetivos desta sejam efetivamente atingidos. 

 

 

 

SECÇÃO IV 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Artigo 44.º 

Da Administração NONAGON 

 

1. A Administração do NONAGON, não se responsabiliza por quaisquer 

danos ou prejuízos causados em pessoas ou bens resultantes da circulação 

automóvel dentro do PARQUE, incorrendo em responsabilidade civil e/ou 

criminal, o causador do sinistro. 
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2.  A Administração do NONAGON não se responsabiliza por quaisquer 

danos ou prejuízos causados em pessoas ou bens resultantes de quaisquer 

atos criminosos ou de casos fortuitos. 

3.   A Administração do NONAGON dispõe obrigatoriamente dos seguintes 

seguros: 

a) Multirrisco, que cobre: incêndio, raios e explosão, tempestades, 

inundações, aluimento de terras, danos provocados por água, furto 

ou roubo, demolição e remoção de escombros, queda de aeronaves, 

choque ou impacto de veículos terrestres, choque ou impacto de 

objetos sólidos, derrame acidental de óleos, fenómenos sísmicos, 

greves, tumultos e alterações da ordem pública, quebra isolada de 

vidros existentes nas partes de utilização comum, cobrindo os 

edifícios e as instalações neles incorporados ou não, nomeadamente 

elevadores e ar condicionado.  

b) De responsabilidade civil, que cobre: os prejuízos causados a 

terceiros pela existência, uso e funcionamento dos edifícios, incluindo 

os causados pelas ações de manutenção do mesmo, e das 

atividades exercidas, quer no seu interior, quer no seu exterior. 

  

Artigo 45.º 

Do cliente 

  

1.       Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo anterior, é da exclusiva 

responsabilidade dos clientes celebrar contratos de seguro de tipo multirrisco e 

de responsabilidade civil, que assegurem a cobertura dos respetivos espaços 

contratados e do seu recheio, a cobertura das atividades que nelas exerçam e 

renovar esses seguros por todo o tempo em que se mantiverem a utilizar 

aquelas. 

2.       A Administração do NONAGON tem o direito de fiscalizar a existência 

dos contratos de seguro obrigatórios e de notificar os clientes que os não 

tenham celebrado para o fazerem no prazo máximo de 15 dias, sob pena de 

lhes ser determinada a suspensão do exercício da sua atividade no espaço 

contratado. 
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SECÇÃO V 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 46.º 

Incumprimento 

 

1. A violação direta ou indireta das disposições do presente regulamento 

para as quais não se preveja penalidade especial, é punida pela aplicação de 

uma multa a fixar pela Administração do NONAGON entre €250 e €5000 de 

acordo com a gravidade da violação, e sem prejuízo da responsabilidade civil 

que ao caso couber.  

 

2. O disposto no número anterior não prejudica o direito de resolução do 

respetivo contrato celebrado, se a violação em questão configurar uma justa 

causa de resolução, nos termos do estipulado contratual e legalmente.  

 

 

Artigo 47.º 

Interpretação e Integração de Lacunas 

 

Em tudo o mais que se não encontra previsto no presente Regulamento 

aplicar-se-á a legislação em vigor. 

 

 

Artigo 48.º 

Vigência 

 

O presente Regulamento entra em vigor a 2 de abril de 2014. 

 

 


