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CADERNO DE ENCARGOS 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Caderno de Encargos complementa e inclui a minuta do contrato a celebrar 

no âmbito do PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA A ATRIBUIÇÃO DO 

DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE INCUBAÇÃO LOCALIZADOS NO 

NONAGON – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL, que 

constitui o Anexo I ao presente Caderno de Encargos e dele faz parte integrante, onde 

poderão ser exercidas atividades inovadoras, de base tecnológica e não poluentes.  

Artigo 2.º 

Objeto do Contrato 

A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE concede ao CO-CONTRATANTE, 

o qual aceita nos termos do CONTRATO e do REGULAMENTO e MANUAL DA 

INCUBADORA, o direito à utilização de espaço de incubação a definir no contrato.  

Artigo 3.º 

Destino do Lote 

1- Os lotes cuja autorização de utilização é objeto do procedimento por ajuste direto 

destinam-se à sua exclusiva utilização por empreendedores (pessoas singulares) 

que se encontrem no processo de desenvolvimento sustentado das suas ideias de 

negócio ou empresas, que desenvolvam, em ambos os casos, a sua ideia/atividade 

nas áreas previstas no CONTRATO/REGULAMENTO E MANUAL DA 

INCUBADORA, não podendo o CO-CONTRATANTE atribuir-lhe destino 

diferente. 

 

Artigo 4.º 

Duração do Contrato 

1- Na sequência o Procedimento por Ajuste Direto para a Seleção de Utilizadores de 

Espaços de Incubação localizados no Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia 



 
 

de São Miguel e sem prejuízo da natureza diferenciada dos serviços de incubação 

a prestar, será outorgado com o CO-CONTRATANTE um contrato com a duração 

máxima de 48 meses (4anos) para os CO-COTRATANTES que o outorguem na 

fase de pré incubação, e de 42 meses (3 anos e 6 meses) para os CO-

CONTRATANTES que o outorguem na fase de incubação.  

 

Artigo 5.º 

Remuneração 

1- O CO-CONTRTANTE pagará à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE, ou a quem esta em qualquer momento lhe indicar, pela atribuição 

do direito de utilização dos espaços de incubação uma Remuneração Mensal 

variável, de acordo com a fase de incubação em que se encontre, nos termos 

dos números seguintes. 

2- Na fase de pré-incubação, a atribuição do direito de atribuição dos espaços de 

incubação nos termos do CONTRATO é gratuita.  

3- Na fase de incubação, o CO-CONTRATANTE pagará a ENTIDADE 

ADMINISTRADORA, ou a quem a esta em qualquer momento lhe indicar, 

pela atribuição do direito de utilização dos espaços de incubação, a 

Remuneração Mensal de 1€/m2. 

4- Na fase de desenvolvimento empresarial, o CO-CONTRATANTE pagará à 

ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE, ou a quem esta em 

qualquer momento lhe indicar, pela atribuição do direito de utilização dos 

espaços de desenvolvimento empresarial, a Remuneração Mensal de 7€/m2. 

5- O CO-CONTRANTANTE pagará a Remuneração Mensal mediante 

transferência bancária para a conta indicada pela ENTIDADE 

ADMINISTRADORA DO PARQUE, para que o emitirá ordem de 

transferência permanente.  

6- Ao valor mencionado no n.º 3 e 4 deste artigo acresce o IVA à taxa em vigor. 

7- A Remuneração Mensal Fixa será atualizada anualmente por referência à 

inflação e adotando-se para esse efeito a taxa de variação anual do Índice de 



 
 

Preços do Consumidor (IPC), sem habitação, da Região Autónoma dos Açores 

do ano anterior, publicado pelo SREA, ou outro que venha a substituí-lo.  

 

Artigo 6.º 

Eletricidade, Limpeza e Comunicações 

 

1- O fornecimento de eletricidade está incluído na remuneração a que se refere o 

artigo anterior, sem prejuízo da sua utilização dever cumprir critérios de 

utilização responsável e potências máximas definidos para os espaços 

contratualizados. 

2- A limpeza dos espaços de incubação em open space e as comunicações de voz 

para a rede fixa nacional e comunicações de dados será assegurada na fase de 

pré-incubação, de forma gratuita, pela Associação NONAGON, sem prejuízo 

da sua utilização deve cumprir critérios de utilização responsável. 

3- Na remuneração respeitante à fase de incubação estão incluídas as 

comunicações de voz para a rede fixa nacional e comunicações de dados, cuja 

utilização deve cumprir critérios de utilização responsável, e estão excluídas 

as restantes comunicações e a limpeza dos espaços/salas individuais, as quais 

serão contratualizadas e pagas diretamente pelo CO-CONTRATANTE. 

4- Na remuneração respeitante à fase de desenvolvimento empresarial estão 

excluídas as telecomunicações, nomeadamente comunicações de voz e dados, 

e a limpeza dos espaços/salas individuais, as quais serão contratualizadas e 

pagas diretamente pelo CO-CONTRATANTE. 

 

Artigo 7.º 

Seguros 

1- O CO-CONTRATANTE, nas fases de incubação e de desenvolvimento 

empresarial, obriga-se a manter seguros contra todos os riscos inerentes ao 

tipo de atividade desenvolvida, designadamente multirriscos relativamente ao 

espaço cedido, recheio e equipamentos, assim como de responsabilidade civil. 



 
 

2- Na fase de pré-incubação, o espaço cedido será abrangido pelas apólices de 

seguro da ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE, não se 

responsabilizando aquela por quaisquer furtos ou danos causados em 

equipamentos ou pertences dos utilizadores dos espaços de pré-incubação 

(Open Space). 

3- O CO-CONTRATANTE é obrigado a subscrever um seguro de acidentes de 

trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a 

qualquer título. 

4- O CO-CONTRATANTE obriga-se a manter as apólices de seguro referidas 

no presente artigo válidas até ao final à data dos respetivos contratos. 

5- Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas no presente artigo 

e restante legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do CO-

CONTRATANTE. 

6- Os seguros previstos no presente artigo do caderno de encargos em nada 

diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou 

contratuais do CO-CONTRATANTE perante a ENTIDADE 

ADMINISTRADORA DO PARQUE e perante a lei. 

Artigo 8.º 

Caução  

1- Para garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações que decorrem 

para o CO-CONTRATANTE do presente CONTRATO, este prestará, nos 

termos legais, uma caução de valor variável, para o espaço objeto do 

CONTRATO, nos seguintes termos: 

a) Fase de Incubação: €250.00; 

b) Fase de Desenvolvimento Empresarial: o valor correspondente à 

contrapartida semestral a pagar pela utilização dos espaços de incubação. 

 

2- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE poderá descontar na 

caução prestada nos termos do número anterior ou executá-la na parte 

necessária, sempre que o CO-CONTRATANTE se encontre em mora 



 
 

relativamente ao cumprimento de qualquer das obrigações da sua 

responsabilidade nos termos do CONTRATO, incluindo as de pagamento de 

retribuições, das sanções pecuniárias ou de indeminizações devidas, e que essa 

mora se prolongue por mais de 30 (trinta) dias.  

3- A caução é prestada por depósito em dinheiro, mediante garantia bancária ou 

seguro caução, em conformidade com os modelos dos anexos II a IV ao 

presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 9.º  

Prestação de Caução e Transferência Bancária 

Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o concorrente é informado, no 

caso de concorrer à fase de incubação, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar 

a caução prevista no artigo anterior, bem como uma declaração de que irá proceder ao 

pagamento mediante transferência bancária para a conta titulada pela ENTIDADE 

ADMINISTRADORA DO PARQUE, com o IBAN PT50.0033.0000.45419423270.05, 

nos termos previstos no Caderno de Encargos e Minuta do Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO 

Entre 

A ASSOCIAÇÃO NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel, com sede 

na Rua da Tecnologia K – Épsilon N.º 2, Rosário, Lagoa, pessoa coletiva n.º 510133088 

e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada com o mesmo 

número adiante neste ato, representada pelo Presidente do Conselho de Administração, 

José António Cabral Vieira, com poderes para o ato, designada Primeiro Outorgante ou 

ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE. 

E 

[…] , neste ato representada pelo … [nome completo e qualidade em que outorga], com 

poderes para o ato, adiante designado Segundo Outorgante ou CO-CONTRATANTE; 

Considerando que: 

Foi atribuído à ASSOCIAÇÃO NONAGON a qualidade de entidade administradora do 

Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel, sito no Tecno Parque da Lagoa, na zona do 

Pombal, concelho de Lagoa. Ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores; 

A estrutura criada tem por objetivo ser 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 

diversos às empresas e facilitando a sua integração em redes globais de conhecimento, 

inovação e empreendedorismo; 

O Parque 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; 



 
 

Considerando, por último, que a 2.ª Outorgante logrou que lhe fosse atribuído o direito à 

utilização de um espaço de incubação, em resultado do presente procedimento, e 

conforme deliberação … da 1.º Outorgante, de …   

É celebrado um contrato …, em conformidade com o REGULAMENTO GERAL DE 

UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA E RESPETIVO MANUAL, aprovado em Assembleia 

Geral de xxx e que faz parte integrante do presente contrato, constituindo o seu Anexo I 

e II, que fica subordinado às condições constantes dos números seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE concede ao CO-

CONTRATANTE, o qual aceita, o direito à utilização temporária de espaço de incubação 

do NONAGON, PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL, com 

uma área de …, cuja localização melhor se identifica na planta de localização que, 

assinada pelas partes, fica igualmente a fazer parte integrante do contrato, como anexo 

III. 

2- O espaço de incubação destina-se a apoiar a instalação e desenvolvimento pelo 

CO-CONTRATANTE da(s) atividade (s) …, previstas para a (s) fase (s) de …, não lhe 

podendo ser atribuído destino diferente.  

Cláusula 2.ª 

Duração 

1- O contrato tem a duração máxima  de … (…), a contar da presente data de outorga, 

correspondendo … (identificação prazos parcelares correspondentes á fases de 

incubação aplicáveis). 

2- Não é autorizada a permanência do CO-CONTRATANTR no espaço de 

incubação cedido pela ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE por período 

superior ao previsto no número anterior. 

 

 



 
 

Cláusula 3.ª 

Remuneração Mensal 

 

1- Na fase de pré incubação1, a atribuição do direito de utilização dos espaços de 

incubação nos termos do CONTRATO é gratuita estando incluída no serviço a prestar os 

serviços previstos no contrato para esta fase, o fornecimento de eletricidade, 

comunicações de dados (acesso à Internet), a limpeza de espaço de incubação em Open 

Space, limpeza e a segurança das partes comuns do edifício.  

2- O CO-CONTRATANTE paga, na fase de incubação, pela cedência do espaço e 

pelos serviços previstos no presente contrato um valor mensal de € … (…euros), 

correspondente a um custo de € 1.00/m2, ao qual acresce i IVA à taxa legal em vigor. 

3- O CO-CONTRATANTE paga pela cedência do espaço de incubação, na fase de 

desenvolvimento empresarial, um valor mensal de € … (…euros), correspondente a um 

custo de € 7.00/m2 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

4- Nas remunerações mensais referidas no n.º 2 e n.º 3 estão incluídas o fornecimento 

de eletricidade e a limpeza e a segurança das partes comuns do edifício. 

5- Na remuneração mensal referida no n.º 2 estão, ainda, incluídas as comunicações 

de voz para a rede fixa nacional e comunicações de dados e estão excluídas as restantes 

comunicações, a limpeza dos espaços/salas individuais e demais serviços não incluídos 

ou não previstos de forma expressa no presente contrato, os quais serão contratualizados 

e pagos diretamente pelo CO-CONTRATANTE. 

6- Estão excluídas da remuneração a que se refere o n.º 3 as telecomunicações, 

nomeadamente comunicações de voz e dados, a limpeza dos espaços/salas individuais e 

demais serviços não incluídos ou não previstos de forma expressa no presente contrato, 

os quais serão contratualizados e pagos diretamente pelo CO-CONTRATANTE. 

7- A remuneração mensal será atualizada anualmente por referência à inflação, 

adotando-se para esse efeito a taxa de variação anual do Índice de Preço no Consumidor 

(IPC), sem habilitação, da Região Autónoma dos Açores do ano anterior, publicado pelo 

                                                           
1 Se o candidato concorrer a esta fase do processo de incubação 



 
 

SREA, ou outro indicador que venha a substituí-lo, sendo tal atualização comunicada com 

uma antecedência mínima de 30 dias sobre o início de vigência.  

8- O valor da remuneração mensal é faturado no primeiro dia útil a que corresponde 

e deve ser pago no prazo de 8 (oito) dias a contar da receção da fatura, mediante 

transferência bancária para a conta titulada pela ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE, com o IBAN PT50.0033.0000.45419423270.05. 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do 1.º Outorgante 

1- Incumbe ao PRIMEIRO OUTORGANTE prover pelo regular funcionamento do 

PARQUE, aplicando e fazendo aplicar o respetivo REGULAMENTO e MANUAL DA 

INCUBADORA. 

2- À ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE compete, em especial: 

a) Assegurar o acesso, para os fins apropriados, às áreas de utilização 

comum; 

b) Prestar os serviços de apoio, assegurados pela Administração do 

NONAGON, nomeadamente os previstos no anexo IV do presente 

contrato e que dele faz parte integrante2.  

3- Estão excluídos dos serviços de apoio mencionados na alínea b) do número 

anterior serviços técnicos especializados, tais como, nomeadamente, a elaboração de 

planos de negócios e estudos de viabilidade económica tendentes à preparação e instrução 

de candidaturas a sistemas de incentivos, estudos de mercados e pareceres de natureza 

económica, cujos custos serão suportados, a expensas próprias pelo CO-

CONTRATANTE.  

 

 

 

 

                                                           
2 Nos termos definidos para cada fase do processo de incubação. 



 
 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do 2.º Outorgante 

 

1- O CO-CONTRATANTE propõe-se exercer a sua atividade no NONAGON de 

acordo com os condicionamentos inerentes às características associadas às 

dinâmicas dos Parques de Ciência e Tecnologia, obrigando-se, designadamente, 

a: 

a) Cumprir, na íntegra, as obrigações decorrentes do CONTRATO e do 

REGULAMENTO e MANUAL da Incubadora, incluindo as alterações que forem neste 

introduzidas, quer no que se refere à exploração do LOTE, quer no que se refere à 

utilização do espaço, quer no que se refere à utilização das zonas e equipamentos de uso 

comum do NONAGON, tanto por si como pelos seus empregados e colaboradores, e em 

todos os aspetos com o espaço relacionado; 

b) Empregar os melhores esforços para o desenvolvimento do projeto candidatado; 

c) Disponibilizar-se a participar ativamente nos eventos organizados pela 

Incubadora, nomeadamente nas ações junto de investidores e outras entidades do Parque, 

assim como em ações de divulgação da própria incubadora; 

d) Pagar mensal e pontualmente a remuneração mensal devida, nas fases de 

incubação e desenvolvimento empresarial; 

e) Prestar a caução nos termos previstos no Contrato e no Caderno de Encargos; 

f) Manter em bom estado de conservação e apresentação do espaço contratualizado 

e todos os seus pertences, incluindo mobiliário, as infraestruturas elétricas, de segurança, 

de comunicações e ar condicionado ou outras; 

g) Promover imediatamente e suportar o custo de quaisquer obras de reparação 

tornadas necessárias, quer pelo funcionamento da atividade a exercer, quer pela 

devolução do espaço quando o contrato deve ter-se por extinto; 

h) Facultar o acesso às salas individuais, em caso de força maior, a qualquer hora do 

dia ou da noite, sendo por conta do CO-CINTRANTE a reparação dos damos que tiverem 

ocorrido por sua culpa ou neglicência; 

i) Permitir à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE ou à ENTIDADE 

GESTORA DA INCUBADORA GO-ON, a inspeção e fiscalização dos espaços, 



 
 

facultando-lhe o devido conhecimento e acesso, instruindo o seu pessoal de forma 

cooperante, para as questões e efeitos por aquele considerados necessários ou 

convenientes ao exercício das funções de administração que lhe competem; 

j) Manter o aquecimento e refrigeração dos espaços nos níveis adequados, em 

conformidade com as indicações da ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE; 

k) Manter todo o seu pessoal, contratados e seus visitantes com sentido de disciplina, 

nomeadamente na utilização de instalações comuns, e respeitar todas as disposições de 

higiene e segurança pública; 

l) Não exercer o seu pessoal e os seus contratados, atividades, para além das 

inseridas no desenvolvimento das previstas no contrato realizado entre o CO-

CONTRATANTE e a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE; 

m) Não ultrapassar os níveis de ruído de … e a potência energética de … 

disponibilizada para o espaço de incubação, de acordo com os princípios de utilização 

responsável; 

n) Não manter nos espaços artigos ou produtos inflamáveis, tóxicos, explosivos, 

insalubres ou incómodos; 

o) Facultar o acesso aos espaços e permitir que a ENTIDADE ADMINISTRADORA 

DO PARQUE ou a ENTIDADE GESTORA DA INCUBADORA GO-ON promova as 

convenientes obras de manutenção, conservação, reparação ou melhoria do NONAGON, 

no todo ou em parte, reparações ou substituições, total ou parcial de quaisquer 

equipamentos que se encontrem instalados ou que o atravessem, bem como quaisquer 

trabalhos ordenados pelas autoridades públicas, ainda que tais obras afetem 

temporariamente a utilização dos locais, sem que por isso tenha direito a qualquer 

compensação pelos eventuais prejuízos que possa sofrer e acautelou-se, na medida do 

possível, o normal funcionamento da atividade exercida naquele local;  

p) Entregar o espaço no termo do contrato, em condições de perfeita utilização, salvo 

as normais deteriorações decorrentes de um uso prudente; 

q) Entregar à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE, no prazo de 30 dias 

a contar da assinatura dos contratos, cópias e recibos de pagamento das apólices previstas 

na cláusula 10.ª, assim como as eventuais alterações que neles ocorram, no mesmo prazo 

contado da data do pedido de alteração; 



 
 

r) Fornecer, na fase de incubação e desenvolvimento empresarial e até ao dia útil 

imediatamente posterior a 29 de junho de cada ano, o Relatório e Contas e o balancete 

analítico referente ao exercício económico anterior; 

s) Fornecer toda a informação solicitada pela ENTIDADE ADMINISTRADORA 

DO PARQUE, com as finalidades exclusivas de avaliação das fases de incubação e 

tratamento estatístico agregado; 

t) Requerer, junto da conservatória do Registo Comercial, o regime de “certidão 

permanente” e comunicar à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE a senha 

de acesso e todas as eventuais alterações. 

2-  A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE obriga-se a manter estrita 

confidencialidade das informações prestadas nos termos da alínea r) e s) do 

número anterior, não sendo permitida a sua utilização ou divulgação para qualquer 

outro fim que não seja o que decorre da própria natureza e obrigação de reporte 

da incubadora, sem prejuízo dos casos em que se verifique a dispensa da 

confidencialidade pelo CO-CONTRATANTE, quando a divulgação se mostre 

necessária em eventual ação judicial que tenha por fundamento o CONTRATO 

ou por força do cumprimento de obrigação legal e, bem assim, quando, para o 

efeito, for intimada por autoridade pública.  

Cláusula 6.ª 

Entrega do Espaço 

1- A entrega do espaço de incubação tem lugar imediatamente após a data de 

celebração do contrato ou em data a acordar entre as partes 

Cláusula 7.ª 

Chave do Espaço 

1- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE manterá na sua posse, 

durante toda a vigência do contrato, um duplicado da chave ou meio equivalente de acesso 

da porta exterior do espaço. 

2- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE só poderá dela fazer uso 

para os efeitos expressamente previstos no CONTRATO e no REGULAMENTO e 



 
 

MANUAL DA INCUBADORA, sob pena de assumir as responsabilidades pelas perdas 

e danos que possam resultar para o CO-CONTRATANTE. 

3- O CO-CONTRATANTE pode solicitar à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE a substituição da fechadura, assumindo as respetivas despesas de substituição, 

no caso motivo de substituição ser imputável ao próprio, nomeadamente por má utilização 

do equipamento ou extravio da chave. 

4- Havendo lugar à devolução do ESPAÇO DE INCUBAÇÃO, o CO 

CONTRATANTE obriga-se a entregar todas as chaves à ENTIDADE 

ADMINISTRADORA DO PARQUE, sem prejuízo de se manter a sua responsabilidade 

pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes do CONTRATO e da obrigação de 

ressarcir a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE por eventuais danos 

emergentes, lucros cessantes ou prejuízos de qualquer natureza a que o seu procedimento 

der causa. 

 

Cláusula 8.ª 

Obras 

1- Não é permitido ao CO-CONTRATANTE realizar obras ou benfeitorias no local 

cedido, perfurações das paredes/chão/tetos nos espaços de incubação, incluindo-se no 

conceito de obras as alterações no tipo de equipamentos, iluminação, decoração e 

acabamentos existentes à data do contrato. 

2- Excecionalmente, poderão ser autorizadas pela ENTIDADE 

ADMINISTRADORA DO PARQUE por escrito, na fase de desenvolvimento 

empresarial, obras e trabalhos que decorram das exigências do projeto a desenvolver pela 

empresa, nos casos em que tecnicamente nada obste às intervenções propostas, e nos 

termos dos regulamentos e demais legislação aplicáveis.  

3- As obras ou benfeitorias, incluindo as de mera conservação, que o SEGUNDO 

OUTORGANTE efetuar, mesmo depois de autorizadas, ficarão a pertencer ao local 

cedido, sem que aquele tenha direito a qualquer indemnização ou retenção. 



 
 

4- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE tem, porém, o direito de 

exigir que as ditas obras e benfeitorias sejam, total ou parcialmente, removidas, ficando 

neste caso essa remoção a cargo e por conta do CO-CONTRATANTE. 

5- É da responsabilidade exclusiva do COM-CONTRATANTE a obtenção de todos 

os licenciamentos, autorizações ou comunicações administrativas necessárias à execução 

das obras a seu cargo. 

6- O CO-CONTRATANTE não pode dar início à execução das obras, sem 

previamente apresentar comprovativo de ter contratado uma apólice de seguro de obras e 

montagens, na qual o PRIMEIRO OUTORGANTE deve figurar como primeiro titular, 

bem como deve dar conhecimento dos intervenientes na execução da obra, 

designadamente os empreiteiros. 

 

Cláusula 9.ª 

Publicidade 

 

Deverá ser submetido à aprovação da ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE 

a intenção do CO-CONTRATANTE em colocar ou modificar placas publicitárias, 

painéis, ou outras formas de publicidade, pedido devidamente instruído com projetos, 

memória descritiva onde se indicará o tipo e cor de materiais a utilizar, bem como o tempo 

previsível para a sua finalização, bem como esboço ou a perspetiva final. 

 

Cláusula 10.ª 

Transferência de Risco e Seguros 

 

1- O CO-CONTRATANTE, nas fases de incubação e de desenvolvimento 

empresarial, obriga-se a manter seguros contra todos os riscos inerentes ao tipo de 

atividade desenvolvida, designadamente de multirriscos e responsabilidade civil, furto, 

incêndio e explosão, relativamente ao espaço cedido, respetivo recheio e equipamentos, 

devendo apresentar anualmente ao PRIMEIRO CONTRAENTE os respetivos 

documentos comprovativos ou sempre que solicitado. 



 
 

2- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE não se responsabiliza por 

quaisquer furtos ou danos causados em equipamentos ou pertences dos utilizadores dos 

espaços de pré-incubação (Open Space), pelo que deverá o O CO-CONTRATANTE, 

querendo, celebrar contrato de seguro que cubra tais riscos. 

3- O CO-CONTRATANTE é obrigado a subscrever um seguro de acidentes de 

trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título. 

4- O CO-CONTRATANTE obriga-se a manter as apólices de seguro referidas na 

presente cláusula válidas até ao final à data dos respetivos contratos. 

 

Cláusula 11.ª 

Caução 

 

1- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE poderá descontar a caução 

ou executá-la na parte necessária, sempre que o CO-CONTRATANTE se encontre em 

mora relativamente ao cumprimento de qualquer das obrigações da sua responsabilidade, 

incluindo o pagamento da remuneração mensal, sanções pecuniárias ou indemnizações, e 

essa mora se prolongue por mais de 30 (trinta) dias. 

2- Sempre que, em virtude do número anterior, a caução ficar reduzida, o CO-

CONTRATANTE obriga-se a reforçá-la no montante de contrapartida financeira 

semestral, no prazo máximo de 15 dias a contar da data de execução da mesma, sob pena 

da ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE poder resolver o contrato. 

 

Cláusula 12.ª 

Cedência da Posição Contratual ou da Utilização do Espaço do Incubação 

1- Os espaços de escritório destinam-se exclusivamente à instalação dos 

empreendedores e empresas para a realização e execução do seu objeto 

social ou atividade e previstas para cada fase de incubação. 

2- O direito decorrente da utilização do espaço é intransmissível e 

destina-se apenas a assegurar os fins inerentes ao desenvolvimento das 



 
 

atividades descritas no seu objeto social e previstas para cada fase de 

incubação. 

 

Cláusula 13.ª 

Extinção do contrato 

1- São causas de extinção do contrato a caducidade por ocorrência do respetivo 

termo, o reconhecimento da impossibilidade definitiva das suas prestações, a denúncia, a 

revogação por ambas as partes e a resolução por incumprimento. 

2- A denúncia do presente contrato pelo CO-CONTRATANTE pode ser realizada 

mediante comunicação escrita enviada à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

3- A denúncia do presente contrato pela ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE pode ser realizada mediante comunicação escrita enviada ao CO-

CONTRATANTE com uma antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

4- Nos casos previstos no n.º 2 e 3.º será o CO-CONTRATANTE sempre 

responsável pro todos os pagamentos devidos até à data efetiva de cessação dos efeitos 

do presente contrato. 

5- O CONTRATO pode ser resolvido, a qualquer tempo, com fundamento em 

incumprimento grave das obrigações contratuais, sendo sempre concedido à parte faltosa 

a possibilidade de audiência prévia e possibilidade, em prazo a fixar, de sanar o 

incumprimento. 

6- Constituem condições de incumprimentos imputáveis ao CO-CONTRATANTE 

designadamente: 

a) Não utilização por motivos não justificados do espaço de pré incubação e 

de incubação, por mais de 15 dias úteis, e do espaço de desenvolvimento 

empresarial por mais de 60 dias úteis; 

b) Mora no pagamento da remuneração mensal, por mais de 45 dias; 

c) Grave e reiterada violação das obrigações constantes da Cláusula 5.ª e 

demais normas do CONTRATO e REGULAMENTO e MANUAL DA 



 
 

INCUBADORA ou demais regulamentos internos de que tenha sido 

notificado durante a execução do presente contrato; 

d) Verificação de desvio dos objetivos e metas do projeto candidatado ou não 

aprovação das fases de incubação em que se encontre; 

e) Mudança de ramo de atividade; 

f) Insolvência da empresa; 

g) Cessação temporária de atividade pela empresa; 

h) Uso indevido de bens e serviços da Incubadora. 

 

7- A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE pode exigir do CO-

CONTRATANTE indemnização por danos excedentes que o incumprimento 

eventualmente lhe cause.  

8- Em caso de extinção do contrato, a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE promove a devolução da caução, sem prejuízo de a poder utilizar, parcial ou 

integralmente, para efeitos de obter a satisfação dos seus créditos. 

9- Se existirem no espaço de incubação, documentos, móveis, máquinas ou 

quaisquer outras benfeitorias que possam ser levantadas pelo CO-CONTRATANTE, este 

autoriza e consente que a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE proceda à 

respetiva mudança dos mesmos para outro local, passando a ser deles fiel depositária, até 

um máximo de 30 (trinta) dias, e notificando de imediato o CO-CONTRATANTE, para 

levantar os bens naquele prazo, pagando as despesas de remoção do depósito. 

10- Findo o prazo referido no número anterior, a ENTIDADE ADMINISTRADORA 

DO PARQUE deixará de ser responsável pela guarda dos bens removidos do espaço de 

incubação. 

11- Uma eventual não aceitação, pelo CO-CONTRATANTE, da declaração de 

resolução do CONTRATO pela ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE não 

lhe confere o direito de se opor à recuperação imediata da posse do Espaço de Incubação. 

 

 



 
 

Cláusula 14.ª 

Tolerância 

Se a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE em qualquer momento, tolerar 

mora ou infração contratual, deixar de aplicar alguma sanção, relevar falta praticada, 

conceder prazo adicional para o cumprimento de qualquer obrigação, praticar ou se 

abstiver de praticar facto ou ato que importe em tolerância de falta ou relevação de sanção, 

isso não constituirá alteração dos termos e condições contratadas, nem precedente a ser 

invocado pelo beneficiário ou por terceiros, constituindo mera tolerância, da qual 

nenhuma obrigação decorrerá para a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE. 

 

Cláusula 15.ª 

Plano de Distribuição do NONAGON 

1- Com vista ao aperfeiçoamento do NONAGON e a uma melhor qualificação e 

diversificação das atividades nela exercidas, a ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE tem o direito de alterar, na vigência deste CONTRATO, o plano de atividades 

e de distribuição dos espaços, dividir ou reunir quaisquer espaços, alterar o seu arranjo 

exterior, bem como alterar as partes de utilização comum do NONAGON, devendo 

contudo fazê-lo sem interferir, de modo significativo e impeditivo do exercício da 

atividade da CO-CONTRATANTE. 

2- A violação do disposto na parte final do número anterior confere ao CO-

CONTRATANTE o direito de receber da ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE os prejuízos daí resultantes. 

 

Cláusula 16.ª 

Impossibilidade de Cumprimento 

1- Se, por motivo imputável à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE, o 

Espaço de Incubação não for entregue atempadamente, o CO-CONTRATANTE tem o 



 
 

direito ao reembolso de todas as quantias pagas à ENTIDADE ADMINISTRADORA DO 

PARQUE. 

2- Em caso de incêndio, inundação ou qualquer outro caso fortuito ou de força maior 

que torne inutilizável o Espaço de Incubação, o contrato cessa automaticamente, 

respondendo por eventuais indeminizações ou seguros contratualizados. 

 

Cláusula 17.ª 

Substituição da ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE 

 

A ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PARQUE tem o direito de transmitir, por 

qualquer forma, os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, no todo ou em 

parte, a terceiros, direito que se transmite a estes nos mesmos termos e condições, sem 

que tal substituição importe em alteração ao presente contrato ou de direitos e obrigações 

do CO-CONTRATANTE. 

 

Cláusula 18.ª 

Foro Convencional 

Em caso de litígio emergente da interpretação e/ou da aplicação o presente contrato será 

competente o Tribunal de Comarca de Ponta Delgada. 

 

 

Cláusula 19.ª 

Correspondência 

Para todos os efeitos legais e contratuais resultantes da celebração deste contrato, o 

PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES já convencionam como seus endereços os 

das suas respetivas sedes, podendo ser utlizados os seguintes endereços eletrónicos para 

a troca de correspondência respeitante à gestão corrente, respetivamente, 

geral@nonagon.pt e **** . 

 

 

 

mailto:geral@nonagon.pt


 
 

Cláusula 20.ª 

Assinaturas 

 

O PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES declaram expressamente prescindir do 

reconhecimento presencial das assinaturas do presente contrato, não podendo por isso 

invocar a invalidade do mesmo pela respetiva falta. 

 

E pelos representantes dos PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES foi dito que, nas 

mencionadas qualidades, aceitam o presente contrato de cedência de utilização de espaço, 

nos termos e cláusulas aqui estabelecidas. 

 

Este contrato foi feito em dois originais, com o mesmo valor, que depois de assinados 

ficam na posse de cada um dos contraentes.  

 

Anexo 1: Regulamento da Incubadora 

Anexo 2: Manual da Incubadora 

Anexo 3: Planta do Espaço Cedido 

Anexo 4: Serviços Incluídos 

 

 

Lagoa, ** de ** de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO/TÍTULOS 

 

Guia de Depósito            €…,.. (euros) 

Vai ___________ (nome do concorrente), com sede em _________ (morada), depositar 

na _______________________ (sede, filial, agência ou delegação) do Banco 

_________________________ a quantia de € …..,.. (repetir por extenso) em 

dinheiro/títulos, como caução exigida para a “(designação do procedimento), nos termos 

do Caderno de Encargos. Este depósito, sem reservas, fica à ordem da (indicar entidade 

que autorizou o procedimento), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento. 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III 

MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA 

O _________ (Banco), com sede em ____________ (morada), com o capital social de 

________ (capital social), pessoa coletiva número (número de identificação de pessoa 

coletiva), representado por ________ (representante(s) e respetiva(s) identificação(ões)), 

vem prestar, por conta e a pedido de ________________________ (nome do 

concorrente), com sede em _______________________________ (morada), garantia 

bancária autónoma, irrevogável, incondicional e à primeira solicitação, a favor (indicar 

entidade que autorizou o procedimento), no valor de €…,.. (repetir por extenso) em 

caução do bom e pontual cumprimento por aquele das obrigações decorrentes do Caderno 

de Encargos. 

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, à 

(indicar entidade que autorizou o procedimento), até àquele valor sem quaisquer reservas, 

e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer importâncias que lhe venham a ser 

solicitadas por escrito pelo beneficiário, por uma ou mais vezes, à primeira solicitação e 

até um limite máximo de 48 horas a contar da solicitação, sem questionar da sua justeza, 

validade, legalidade ou conformidade com o disposto no procedimento e documento a ele 

anexos, sem possibilidade de alegar qualquer exceção ou meio de defesa contra o 

Beneficiário que eventualmente pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade 

de recorrer a qualquer benefício de prévia execução dos bens do Ordenante e sem 

dependência de qualquer autorização ou concordância do Ordenante. 

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serão 

processados no prazo máximo acima referido, através de transferência bancária ou 

qualquer outro meio de pagamento para o efeito especificado na comunicação escrita de 

solicitação de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiário. 

Esta garantia só será cancelada quando o Beneficiário nos comunicar por escrito que 

cessaram todas as obrigações do caucionado, decorrentes do acima especificado. 

Caso alguma das disposições da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, 

ilegal ou por qualquer forma inválida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade não afetará 



 
 

a validade e vigência das restantes disposições, com as adaptações que se revelarem 

necessárias. 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV 

MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO 

A__________________ (companhia de seguros), com sede em ______________ 

(morada) presta a favor da (indicar entidade que autorizou o procedimento), e ao abrigo 

do seguro-caução celebrado com ________________ (tomado de seguro), garantia à 

primeira solicitação no valor de ___________________ correspondente à caução de 

€…,.. (repetir por extenso) prevista no Caderno de Encargos destinada a garantir o bom 

e integral cumprimento das obrigações que _____________ (empresa), com sede 

___________________ (morada) assumirá no contrato que com ela a (entidade que 

autorizou o procedimento) vai celebrar e que tem por objeto “(designação do 

procedimento)”, regulado nos termos da legislação portuguesa aplicável. 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia cinco dias uteis seguintes à 

primeira solicitação da (indicar entidade que autorizou o procedimento), sem que esta 

tenha de justificar o pedido e sem que que a primeira pessoa possa invocar em seu 

beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou 

com o cumprimento das obrigações que __________ (empresa) assume com a celebração 

do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor à (indicar entidade que autorizou o procedimento) 

quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre este e o 

tomador do seguro. 

Caso alguma das disposições da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, 

ilegal ou por qualquer forma inválida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade não afetará 

a validade e vigência das restantes disposições, com as adaptações que se revelarem 

necessárias. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser 

revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos 

termos previstos no contrato e na legislação aplicável.  

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 


