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REGULAMENTO MONÇÃO - HABITAT CRIATIVO - INCUBADORA 

 
PREÂMBULO 

 
 
A Câmara Municipal de Monção, no âmbito das atribuições e competências previstas na Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, pretende apoiar e 
promover o desenvolvimento de atividades de interesse municipal, incluindo as de natureza 
económica, visando fomentar a criação de empresas inovadoras relevantes para o concelho. 
 
O projeto “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” surge com o objetivo principal de apoiar 
empreendedores, empresas e profissionais no seu processo de desenvolvimento e consolidação de 
atividades que contribuam para dinamizar e diversificar a economia local, ampliar e modernizar o 
tecido empresarial e criar postos de trabalho estáveis e qualificados.  
 
O objetivo deste projeto não é financeiro, mas antes o de prestar um contributo para o 
desenvolvimento económico do concelho, fixando-se na captação de talento e promoção do 
empreendedorismo e espírito de iniciativa local, apoiando também o desenvolvimento de ideias de 
negócio inovadoras com vista à sua implementação no mercado e com potencial de crescimento a 
nível global.  
 
No sentido de potenciar o espírito empreendedor e promover a dinâmica empresarial, o Município de 
Monção empenhou-se na criação de um espaço onde o modelo de trabalho se baseia na partilha de 
espaços e recursos, experiências e ideias, serviços e competências técnicas, entre empresas ou 
profissionais, que não trabalham necessariamente para a mesma organização ou na mesma área 
profissional, proporcionando um ambiente favorável à aprendizagem e ao empreendedorismo. Assim, 
o projeto “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” tem como missão não só a disponibilização de 
espaços físicos adaptados para o desenvolvimento de atividades económicas, como também facilitar o 
acesso a um conjunto de entidades parceiras, investidores, contactos empresariais, proporcionando 
desta forma, às entidades incubadas, a inserção num contexto empresarial competitivo. 
 
Neste sentido, torna-se fundamental que as entidades públicas e privadas possam concertar sinergias 
no sentido de criar condições favoráveis à criação e implementação de novos projetos empresariais e 
ao fomento do empreendedorismo. 
 
Através deste Regulamento pretende-se a definição dos conceitos, modalidades e condições de 
acesso bem como os procedimentos que definem o funcionamento do espaço “Monção - Habitat 
Criativo - Incubadora”. 
 
O projeto do Regulamento Monção - Habitat Criativo - Incubadora foi submetido a consulta pública 
para recolha de sugestões, pelo período de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo. 
 
Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º e nas alíneas k) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º, todos os artigos do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, nas suas redações em vigor, sob proposta e por deliberação da Câmara 
Municipal de 28 de maio de 2020 e por deliberação da Assembleia Municipal de 30 de junho de 2020 
foi aprovado o Regulamento Monção - Habitat Criativo - Incubadora. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1.º 

Lei habilitante 
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e nas 
alíneas k) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º, todos os artigos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, nas suas redações em vigor. 

 
Artigo 2.º 

Objeto  
O presente Regulamento define os conceitos, modalidades e condições de acesso bem como os 
procedimentos que definem o funcionamento do espaço “Monção - Habitat Criativo - Incubadora”. 

 
Artigo 3.º 

Finalidades 
1 - O “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” tem como principal objetivo estimular, incentivar e 
apoiar empreendedores, novas empresas e profissionais no processo de desenvolvimento, 
consolidação de ideias de negócio e atividades inovadoras com potencial de crescimento. 
2 - O “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” disponibiliza o acesso a um espaço físico de trabalho, 
partilhado ou individual, para o desenvolvimento de atividades, bem como a serviços e soluções que 
facilitam a integração e crescimento no mercado. 
3 - O Município de Monção prevê a criação de uma rede de colaboração com entidades parceiras que 
proporcionará aos utilizadores uma maior facilidade de inserção no mercado empresarial bem como 
na respetiva concretização de projetos e atividades desenvolvidas. 
4 - O “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” tem ainda como finalidade criar sinergias, potenciando a 
cooperação entre os utilizadores. 
 

Artigo 4.º 
Entidade Gestora 

A Entidade Gestora do “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” é o Município de Monção, sendo este 
responsável pela sua gestão, acompanhamento e monitorização. 

 
Artigo 5.º 
Parcerias 

O Município de Monção, na prossecução dos objetivos previstos no presente Regulamento, poderá 
estabelecer parcerias com entidades terceiras, locais ou não, que se venham a revelar importantes no 
desenvolvimento deste projeto, mediante a celebração de protocolos/acordos de parceria. 

 
 

CAPÍTULO II 
MODALIDADES DE ACESSO 

 
Artigo 6.º 

Modalidades de acesso 
1 - O “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” disponibiliza as seguintes modalidades de acesso 
empresarial: 
a) Pré-incubação, centrada na domiciliação de ideias de negócio com potencial para sustentar a 
criação de novas empresas; 
b) Incubação, centrada na domiciliação de empresas em fase de constituição ou criadas há menos de 
2 anos e com potencial de crescimento; 
c) Consolidação, centrada na domiciliação de empresas com 2 ou mais anos de existência e com 
potencial de crescimento. 
2 - As modalidades de acolhimento empresarial descritas no número anterior podem ser 
desenvolvidas em regime de domiciliação física ou virtual. 
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3 - A admissão de utilizadores em regime de domiciliação física, nomeadamente para a atribuição de 
postos de coworking e gabinetes, está sujeita ao procedimento de concurso previsto no capítulo IV do 
presente Regulamento, não podendo ser cedido mais do que um posto ou gabinete a cada utilizador. 
4 - A admissão de utilizadores em regime de domiciliação virtual está sujeita à apresentação de pedido 
por parte dos interessados, através de formulário próprio disponível no sítio da internet do Município 
de Monção, e à aceitação expressa das condições que este venha a fixar. 
5 - De forma complementar ao disposto nos números anteriores, admite-se também a possibilidade de 
utilização pontual dos espaços e dos serviços disponibilizados por parte de utilizadores não 
domiciliados, mediante pedido dirigido ao Município de Monção, através de formulário próprio 
disponível no sítio da internet do Município, e aceitação expressa das condições que este venha a 
fixar. 
 

Artigo 7.º 
Destinatários 

No âmbito das modalidades de acesso previstas no artigo anterior, o “Monção - Habitat Criativo - 
Incubadora” tem como destinatários pessoas singulares ou coletivas, com perfil de empreendedor que 
se apresentem com ideias e/ou projetos de negócio inovadores com potencial económico, que 
acrescentem valor ao tecido empresarial local, e que tenham domicílio fiscal ou sede na área do 
concelho de Monção. 
 
 

CAPÍTULO III 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 

 
Artigo 8.º 

Localização 
O “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” tem as suas instalações no edifício municipal, sito na 
Avenida da Estação, União de Freguesias de Monção e Troviscoso, concelho de Monção.   
 

Artigo 9.º 
Instalações 

O “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” dispõe das seguintes instalações físicas, distribuídas 
conforme as plantas constantes do Anexo I: 
a) Espaço de acolhimento empresarial de natureza partilhada (1 sala de coworking com 16 postos de 
trabalho); 
b) Espaços de acolhimento empresarial de natureza individual (7 salas de escritório/gabinetes); 
c) Espaços comuns de apoio direto à atividade empresarial (2 salas de reunião/formação, convertíveis 
numa única sala de reunião/formação); 
d) Espaços comuns de suporte à atividade empresarial (área de receção, área de convívio com copa, 
instalações sanitárias, sala de espera e zonas de circulação). 
 

Artigo 10.º 
Horário de funcionamento 

1 - O espaço “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” funciona de segunda-feira a sexta-feira das 9 
horas às 19 horas. 
2 - A utilização do espaço por parte dos utilizadores domiciliados pode ser efetuada fora do horário 
referido no n.º 1 por via do recurso a sistema próprio de acessos identificados. 
3 - A utilização do espaço por parte de utilizadores não domiciliados fora do horário referido no n.º 1 
poderá ser excecionalmente autorizado mediante pedido dirigido ao Município de Monção e aceitação 
das condições que por este venham a ser fixadas para o efeito. 
 

Artigo 11.º 
Serviços disponibilizados 

O espaço “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” disponibiliza aos utilizadores os seguintes serviços: 
a) Domiciliação fiscal e postal; 
b) Acesso a telefone e fax; 
c) Acesso à Internet; 
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d) Serviços de reprografia; 
e) Consumo de eletricidade e água; 
f) Serviços de secretariado para receção e encaminhamento de clientes e visitantes, receção e 
distribuição de correspondência postal, atendimento e reencaminhamento de comunicações 
telefónicas e faxes, e agendamento de salas de reunião e formação; 
g) Serviços de limpeza dos espaços de acolhimento empresarial e comuns; 
h) Acesso preferencial aos vários serviços e instrumentos de apoio à criação e desenvolvimento de 
atividades empresariais disponibilizados pelo Município de Monção. 
 

Artigo 12.º 
Regras de utilização 

1 -  Os espaços e serviços integrados no “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” estão reservados 
aos utilizadores e respetivos clientes ou visitantes, no período de funcionamento e nas condições 
previstas no presente Regulamento. 
2 - A gestão de gabinetes é da inteira responsabilidade dos respetivos utilizadores, bem como a sua 
manutenção e bom estado de utilização. 
3 - O acesso e utilização das salas de reunião/formação está disponível para os utilizadores mediante 
marcação prévia e disponibilidade dos respetivos equipamentos. 
4 - Os utilizadores são responsáveis pela aquisição, vigilância e conservação dos equipamentos e 
materiais necessários ao desenvolvimento dos seus projetos e atividades. 
5 - É expressamente proibida a realização de quaisquer benfeitorias ou alterações nas instalações 
sem autorização prévia do Município de Monção. 
6 - Os utilizadores ficam expressamente proibidos, a qualquer título, de arrendar, sublocar ou ceder no 
todo ou em parte, o espaço cedido, sob pena de resolução imediata e automática do contrato com 
todas as consequências daí resultantes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

 
Artigo 13.º 

Anúncio de abertura 
1 - O anúncio de abertura do concurso será publicitado no sítio da Internet do Município de Monção e 
noutros meios de divulgação julgados convenientes. 
2 - No anúncio mencionado no número anterior indicar-se-á: 
a) A identificação da unidade orgânica dos serviços municipais responsável pelo procedimento 
(endereço, número de telefone, correio eletrónico, fax e horário de funcionamento), onde pode ser 
obtido o formulário de candidatura, prestados esclarecimentos e apresentadas as candidaturas; 
b) As condições de acesso ao concurso; 
c) A forma de apresentação das candidaturas; 
d) Outras informações consideradas adequadas. 
 

Artigo 14.º 
Candidaturas 

1 - A apresentação de candidaturas ao “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” é feita mediante o 
preenchimento de formulário próprio, disponível no sítio da Internet do Município de Monção, e a sua 
entrega pode ser feita presencialmente, por correio registado com aviso de receção ou ainda por 
correio eletrónico. 
2 - O formulário de candidatura mencionado no número anterior deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos: 
a) Documentos de identificação dos candidatos; 
b) Documento comprovativo da morada ou sede dos candidatos; 
c) Certidão permanente do registo comercial ou código de consulta; 
d) Certidões comprovativas da inexistência de irregularidades perante as Finanças e a Segurança 
Social; 
e) Documentação que evidencie as capacidades, competências e experiência profissional dos 
candidatos; 
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f) Memória descritiva do projeto/modelo de negócio; 
g) Outros documentos considerados relevantes. 
3 - Para além dos documentos referidos no número anterior, quando necessário pode ser ainda 
exigido aos candidatos a entrega de outros documentos. 
 

Artigo 15.º 
Critérios de avaliação 

As candidaturas serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 
a) Interesse e mais-valia do projeto/modelo de negócio; 
b) Inovação e diferenciação do projeto/modelo de negócio; 
c) Perfil e a capacidade técnica do candidato; 
d) Potencialidade para a criação de postos de trabalho e emprego qualificado; 
e) Sustentabilidade financeira e potencial de crescimento; 
f) Contribuição para o desenvolvimento económico, social e cultural do concelho de Monção. 
 

Artigo 16.º 
Análise e avaliação de candidaturas 

1 - A análise e avaliação das candidaturas recebidas é realizada pela unidade orgânica competente do 
Município de Monção que procede a uma apreciação fundamentada do seu mérito em função dos 
critérios de avaliação previstos no artigo anterior. 
2 - A unidade responsável pela análise e avaliação das candidaturas poderá convocar os candidatos 
para uma entrevista presencial. 
3 - A unidade responsável pela análise e avaliação das candidaturas deverá apresentar um relatório 
devidamente fundamentado, no prazo de 20 dias, contendo uma breve caraterização de todas as 
candidaturas apresentadas e os motivos de seleção ou de exclusão das mesmas em conformidade 
com os critérios de avaliação, bem como propor a ordenação das candidaturas selecionadas.  
4 - Antes da decisão final, deverá ser assegurada o direito de audiência prévia dos candidatos, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo. 
 

Artigo 17.º 
Decisão 

1 - A decisão, tomada mediante proposta da unidade orgânica responsável pela análise e avaliação 
das candidaturas, sustentada no relatório mencionado no artigo anterior, é da competência do 
Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência delegada. 
2 - A notificação da decisão referida no número anterior será notificada aos candidatos por escrito, no 
prazo de 5 dias, contados da data do despacho de decisão. 
3 - Sempre que a decisão seja favorável, a notificação deverá ser acompanhada de uma minuta do 
contrato a celebrar para validação e subsequente assinatura entre as partes. 

 
 

CAPÍTULO V 
DIREITOS E DEVERES 

 
SECÇÃO I 

DO MUNICÍPIO DE MONÇÃO 
 

Artigo 18.º 
Deveres do Município de Monção 

O Município de Monção compromete-se a dar integral cumprimento às obrigações e deveres 
resultantes da celebração de contratos e acordos celebrados com os utilizadores, bem como à 
disponibilização de instalações e prestação de serviços nos termos do presente Regulamento. 

 
Artigo 19.º 

Dever de promoção 
O Município de Monção compromete-se a promover e divulgar pelos meios adequados o “Monção - 
Habitat Criativo - Incubadora”, junto da população da área do concelho de Monção e do setor 
empresarial local e nacional. 
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Artigo 20.º 
Isenção de responsabilidade 

O Município de Monção não é responsável, em qualquer circunstância, pelo incumprimento das 
obrigações fiscais, laborais, de segurança social, comerciais e financeiras, que constituam encargo 
dos utilizadores perante o Estado, entidades públicas, fornecedores, colaboradores ou terceiros. 

 
Artigo 21.º 

Acordo de confidencialidade 
O Município de Monção compromete-se a durante a vigência da relação contratual com os utilizadores 
do “Monção - Habitat Criativo - Incubadora”: 
a) Conservar e proteger todas as informações com caráter confidencial que lhe são fornecidas pelos 
utilizadores no âmbito dos projetos e atividades a desenvolver; 
b) Não utilizar as informações com outro fim que não seja a prossecução dos objetivos dos projetos e 
das atividades a desenvolver pelos utilizadores; 
c) Não copiar, reproduzir, duplicar, total ou parcialmente, as informações inerentes aos projetos e 
atividades dos utilizadores. 
 
 

SECÇÃO II 
DOS UTILIZADORES 

 
Artigo 22.º 

Direitos dos utilizadores 
Constituem direitos dos utilizadores do “Monção - Habitat Criativo - Incubadora”: 
a) Usufruir das instalações e dos serviços disponibilizados nos termos constantes do presente 
Regulamento e dos direitos resultantes de contratos e acordos celebrados com o Município de 
Monção; 
b) A garantia de confidencialidade por parte do Município de Monção relativamente a toda a 
informação de natureza individual e coletiva que lhe tenha sido disponibilizada no âmbito do respetivo 
procedimento de admissão e permanência no espaço. 
 

Artigo 23.º 
Deveres dos utilizadores 

Constituem deveres dos utilizadores do “Monção - Habitat Criativo - Incubadora”: 
a) Cumprir as disposições constantes do presente Regulamento, bem como as obrigações resultantes 
de contratos e acordos celebrados com o Município de Monção, e demais orientações emitidas pelo 
mesmo; 
b) Prestar todas as informações pertinentes sobre o desenvolvimento de projetos e atividades sempre 
que seja solicitado pelo Município de Monção; 
c) Participar ativamente nos eventos organizados pelo Município de Monção, designadamente em 
ações junto de investidores e outras entidades e em ações de divulgação e promoção do “Monção - 
Habitat Criativo - Incubadora”; 
d) Diligenciar os melhores esforços no desenvolvimento dos projetos candidatados e das suas 
atividades; 
e) Fornecer informações para a divulgação e promoção dos seus projetos e das suas atividades; 
f) Garantir que os colaboradores e clientes não exerçam outras atividades que não as previstas no 
contrato ou acordo celebrado com o Município de Monção; 
g) Manter boas relações de convivência cívica, a disciplina dos seus colaboradores e dos seus 
clientes; 
h) Celebrar contrato de seguro pelo período de incubação com cobertura de riscos relativo ao espaço 
individual, acidentes de trabalho e responsabilidade civil, bem como anualmente fornecer cópia das 
respetivas apólices ao Município de Monção; 
i) Proceder ao pagamento integral e atempado dos valores devidos nos termos do presente 
Regulamento; 
j) Adotar comportamentos eficientes e proporcionalmente adequados ao nível dos seus consumos de 
energia, água, e comunicações; 
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k) Manter e devolver em bom estado de conservação e salubridade os espaços que lhes sejam 
disponibilizados, incluindo os elementos de mobiliário e equipamento associados; 
l) Zelar pela segurança das instalações, nomeadamente não se fazendo acompanhar de pessoas 
estranhas fora do seu período normal de funcionamento e não cedendo o seu acesso a terceiros; 
m) Dar uso normal e adequado aos espaços para os fins destinados às suas atividades e às 
instalações comuns; 
n) Respeitar as normas de higiene e segurança relevantes para as atividades desenvolvidas nas 
instalações cedidas; 
o) Não fumar nas instalações; 
p) Manter limpa e arrumada as áreas utilizadas. 
 
 

CAPÍTULO VI 
REGIME CONTRATUAL 

 
Artigo 24.º 
Contrato 

1 - A formalização dos termos de cedência, uso e fruição das instalações e do acesso a serviços 
prestados no âmbito do “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” tem como suporte: 
a) Contrato de prestação de serviços com cedência de uso de espaço a celebrar entre o Município de 
Monção e os utilizadores com domiciliação física; 
b) Acordo de utilização pontual elaborado em função da natureza de cada solicitação, no caso de 
utilização de serviços e/ou uso de espaço por parte de utilizadores não domiciliados ou com 
domiciliação virtual. 
2 - Do contrato a que se refere a alínea a) do número anterior deve constar: 
a) A identificação das partes; 
b) Regras de acesso e de utilização dos espaços, equipamentos e serviços; 
c) Definição e descrição dos espaços, equipamentos e serviços incluídos; 
d) Contrapartida financeira e condições de pagamento; 
e) O prazo de duração do contrato; 
f) A remissão expressa para o cumprimento das disposições do presente Regulamento. 

 
Artigo 25.º 

Período de permanência 
1 - A domiciliação de utilizadores do “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” possui caráter 
temporário, sendo o período de permanência máximo dos utilizadores de 3 anos. 
2 - O contrato a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo anterior será celebrado pelo período de 1 
ano, renovável sucessivamente por iguais períodos, até ao limite mencionado no número anterior. 
3 - Em casos excecionais e devidamente fundamentados, o Presidente da Câmara poderá prorrogar o 
período de permanência dos utilizadores para além do prazo previsto no número 1. 

 
Artigo 26.º 
Tarifário 

1 - Pela cedência, uso e fruição das instalações e pelo acesso aos serviços prestados no âmbito do 
“Monção - Habitat Criativo - Incubadora” são devidos os montantes previstos no tarifário constante do 
Anexo II do presente Regulamento. 
2 - O pagamento dos montantes devidos pelos utilizadores domiciliados será feito com periodicidade 
mensal nos termos do respetivo contrato/acordo, devendo o primeiro pagamento ser concretizado no 
prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do contrato/acordo. 
3 - O pagamento dos valores pecuniários devidos pelos utilizadores não domiciliados será feito nos 
termos que o Município de Monção venha a definir em função da natureza de cada solicitação. 
 

Artigo 27.º 
Caução 

Os utilizadores domiciliados devem efetuar o pagamento de 2 meses de caução, a ser paga no 
momento da celebração do contrato/acordo. 
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Artigo 28.º 
Cessação contratual 

1 - A relação contratual dos utilizadores com o Município de Monção cessa quando: 
a) Termine o prazo estabelecido no artigo 25.º do presente Regulamento; 
b) Por iniciativa dos utilizadores, antes do prazo acordado, devidamente justificada, devendo ser 
comunicada ao Município de Monção através de carta registada com aviso de receção, com a 
antecedência mínima de 30 dias em relação à data de produção dos respetivos efeitos; 
c) Por iniciática do Município de Monção quando se verifique o desrespeito por parte dos utilizadores 
das disposições do presente Regulamento ou do contrato/acordo celebrado com o Município, devendo 
essa denúncia ser comunicada por carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima 
de 30 dias em relação à data de produção dos respetivos efeitos. 
2 - Os utilizadores que se encontrem em situação de incumprimento devem restabelecer e regularizar 
a situação, no prazo máximo de 15 dias, a contar da notificação da situação de incumprimento sob 
pena de cessação do contrato/acordo nos termos da alínea c) do número anterior. 
3 - No caso de resolução efetuada pelo Município de Monção, os utilizadores dispõem de 5 dias, após 
a notificação da resolução, para retirar do espaço “Monção - Habitat Criativo - Incubadora” todos os 
seus bens e equipamentos, sob pena de essa remoção ser efetuada pelo Município que conservará os 
mesmos pelo período de 30 dias. 
4 - O incumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do número anterior do presente artigo, 
constitui os utilizadores na obrigação de indemnizar o Município em € 25,00 por cada dia de atraso no 
cumprimento das referidas obrigações.   
 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 29.º 
Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento compete ao Município de 
Monção, devendo os utilizadores facultar aos serviços do Município, no exercício da função de 
fiscalização, o acesso aos gabinetes. 

 
Artigo 30.º 

Contagem dos prazos 
Os prazos constantes do presente Regulamento contam-se de acordo com as regras previstas no 
Código do Procedimento Administrativo. 

 
Artigo 31.º 

Dúvidas e omissões 
As dúvidas e as omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento serão 
decididas por deliberação da Câmara Municipal de Monção, com recurso às normas gerais de 
interpretação e integração. 

 
Artigo 32.º 

Entrada em vigor 
O presente Regulamento entra em vigor 5 dias após a sua publicação nos termos legais. 
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ANEXO I 
PLANTAS DO ESPAÇO “MONÇÃO - HABITAT CRIATIVO - INCUBADORA” 
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ANEXO II 

TARIFÁRIO 

 

Acolhimento partilhado - posto de coworking 
(ocupação/serviços/sala de reunião e formação) 

posto/mês € 25,00 

Acolhimento individual - sala de escritório/gabinete 
(ocupação/serviços/sala de reunião e formação) 

sala/mês € 50,00 

Acolhimento virtual 
Ocupação/serviços mês € 10,00 
Sala de reunião/formação hora € 5,00 

Utilização pontual 

Posto de coworking dia € 5,00 

Sala de escritório/gabinete dia € 10,00 

Sala de reunião/formação hora € 7,50 

 

 


