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1. O presente documento apresenta os custos de utilização de vários espaços afetos ao 
U.Porto Media Innovation Labs (MIL). 
 
2. O MIL dispõe de diversos espaços, nomeadamente, anfiteatros, salas de aula (com um 
computador e projetor), salas com computadores com software de edição de vídeo (e com um 
computador adicional e projetor), que estão disponíveis para cedência para atividades letivas, 
conferências, seminários, formações ou reuniões. 
 
3. A cedência de espaços tem diferentes custos conforme o objetivo da utilização se relacione 
com atividades promovidas pela U.Porto ou por entidades externas à U.Porto. 
 
4. Consideram-se atividades promovidas pela U.Porto as atividades organizadas pelas 
Unidades Orgânicas, suas Direções e pessoal docente e não docente. 
 
5. Consideram-se entidades externas à U.Porto todas as entidades que não possuam qualquer 
ligação institucional à U.Porto. 
 
6. A cedência dos espaços para utilização está sujeita a custos de utilização em função da 
regularidade da utilização. 
 
7. Considera-se uma utilização continuada a cedência do espaço para uma atividade que se 
repete mais de 4 vezes num dado mês (ex: atividade letiva, formação). 
 
8. Considera-se uma utilização esporádica a cedência do espaço para uma atividade não 
regular num dado mês (ex: conferência). 
 
9. Os preços de utilização dos espaços em dias úteis, a aplicar a cada atividade, são os 
constantes na Tabela I para atividades promovidas pela U.Porto e na Tabela II para atividades 
promovidas por entidades externas à U.Porto. 



 
10. Excetua-se a aplicação destes preçários aos programas de estudos. Os valores a aplicar 
são discutidos em sede própria.  
 
11. Pode haver lugar a dispensa da aplicação dos preçários no contexto de experimentação, 
apoios ou parcerias com entidades internas ou externas à U.Porto, em moldes a definir. 
 
 
 
 

TABELA I - Preçário para atividades promovidas pela U.Porto 
 

 U.Porto 

 Utilização Continuada Utilização Esporádica 

Tipo de Espaço Capacidade Hora Meio-dia  
(9h-13h ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Meio-dia 
(9h-13h ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Anfiteatro 90 a 130 — €90 €135 €100 €150 

Sala de aula 20 a 60 €13 €45 €90 €50 €100 

Sala com computadores 10 a 24 €24 €90 €180 €100 €200 

 
 
 
 

TABELA II - Preçário para atividades promovidas por entidades externas à U.Porto 
 

 Externos 

 Utilização Continuada Utilização Esporádica 

Tipo de Espaço Capacidade Meio-dia  
(9h-13h ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Meio-dia 
(9h-13h ou 
14h-18h) 

Dia  
(9h-18h) 

Anfiteatro 90 a 130 €140 €190 €150 €200 

Sala de aula 20 a 60 €70 €140 €75 €150 

Sala com computadores 10 a 24 €140 €280 €145 €290 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
 


