
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

Despacho Presidente n.º 2021/56 

Aprovação do Regulamento de cedência, locação e utilização de espaços físicos e 

equipamentos da ESEP e da respetiva tabela de preços 

Considerando que é dever da Escola maximizar a rentabilização e garantir uma gestão racional dos seus 

recursos materiais, tecnológicos, financeiros e humanos;  

Considerando a necessidade de assegurar o planeamento de toda a logística capaz de garantir o bom 

e normal funcionamento da Escola; 

Considerando que a ESEP, no âmbito da sua autonomia administrativa e financeira, pode gerar receitas 

próprias com origem, entre outras fontes, no arrendamento dos espaços físicos e no aluguer de 

equipamento; 

Considerando a necessidade de estabelecer regras que permitam enquadrar os pedidos que são 

dirigidos à Escola e definir valores justos a cobrar pelos serviços disponibilizados; 

Considerando a deliberação do Conselho de gestão, de 5 de fevereiro de 2020; 

Aprovo: 

- O novo Regulamento de cedência, locação e utilização de espaços físicos e equipamentos da ESEP;  

- Nova Tabela de preços para locação de espaços e equipamentos da ESEP, em anexo ao presente 

Despacho; 

Revogo: 

- O Regulamento de cedência, arrendamento e aluguer dos espaços físicos e de equipamento, 

aprovado pelo Despacho Presidente n.º 2012/04, de 10 de janeiro, e respetivos anexos. 

Ao SGR – Secretariado para publicação no site. 

 

Porto e ESEP, 16 de setembro de 2021 

O Presidente 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

  



 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Anexo do Despacho Presidente n.º 2021/56 

 

 

TABELAS DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DA ESEP 

PREÇOS: 

 
Tipologia Capacidade Dias úteis 

Hora Meio dia Dia 

Sala de aula Até 25 lugares     17,50 €      70,00 €    120,00 €  

Sala de aula 25 a 50 lugares     25,00 €    100,00 €    180,00 €  

Auditório Principal (ESEP-
Sede) 

230 lugares     55,00 €    500,00 €    800,00 €  

Auditório Paulo Parente 
(ESEP-Sede) 

145 lugares     45,00 €    180,00 €    350,00 €  

Auditório (ESEP-CP) 170 lugares     25,00 €    100,00 €    180,00 €  

Sala de Atos (ESEP-CP) 100 lugares     56,25 €    225,00 €    405,00 €  

Salão Nobre (ESEP-CP) 
 

    25,00 €    100,00 €    180,00 €  

Sala de computadores Até 22 lugares     25,00 €    100,00 €    180,00 €  

Jardins interiores         40,00 €      60,00 €  

Corredores e hall de 
entrada 

        40,00 €      60,00 €  

 
 

DESCONTOS: 

> Beneficiarão de um desconto de 50%: 

A) eventos cuja comissão organizadora seja presidida por um elemento da ESEP; 

B) eventos que o Conselho de Gestão da ESEP considere de especial relevância; 

C) eventos promovidos por instituições com protocolo com a ESEP cuja cedência de espaços esteja prevista; 

D) eventos promovidos por membros da comunidade ESEP, sob deferimento do Conselho de Gestão. 

  
   

  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Sábados, Domingos e Feriados, acresce 25% ao preço fixado 

Apoio técnico (pessoa/hora): €17,50 (dias úteis) 

A cedência de espaços está sujeita ao pagamento de uma caução de 25% sobre o preço total, a creditar 10 dias 
úteis antes da realização da ação. Valor não reembolsável em caso de cancelamento do evento. 

 


