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Protocolo de Cedência de Espaços 

 

 

Considerando que: 

 

1. Incumbe ao Estado a proteção e valorização do património cultural como 

instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana, objeto de 

direitos fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio 

da independência e da identidade nacionais; 

2. A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), tutela do Museu do Abade 

de Baçal (MAB), tem por missão na sua área de atuação geográfica e em 

articulação com os serviços e organismos do Ministério da Cultura, a criação de 

condições de acesso aos bens culturais, acompanhamento de fiscalização das 

estruturas de produção artística financiadas pelos serviços e organismos da área 

da cultura, o acompanhamento das intervenções relativas à salvaguarda, 

valorização e divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial, e o 

apoio a museus, nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 114/2012, 

de 25 de maio; 

3. A DRCN tem como uma das suas atribuições, ainda, a faculdade de articular-

se com outras entidades públicas ou privadas que prossigam atribuições ou 

objetivos afins na respetiva área de intervenção, com a finalidade de incentivar 

formas de cooperação integrada a desenvolver e concretizar mediante 

protocolos ou contratos programas, nos termos da alínea o), do nº 3, do artigo 

2º, do diploma supra mencionado e ainda nos termos da alínea g), do nº 1, do 

artigo 2º da Portaria nº 227/2012 de 3 de agosto; 

4. A DRCN, no âmbito das suas atribuições e competências, pode ceder 

temporariamente espaços em imóveis que lhe são afetos a entidades públicas 

e privadas mediante uma contrapartida financeira, procurando incrementar as 

suas receitas próprias, de modo a atingir um equilíbrio progressivo entre os 
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custos de manutenção e funcionamento de tais imóveis e a receita gerada pelos 

mesmos. 

 

É celebrado o presente protocolo de cedência de espaço entre os seguintes 

outorgantes: 

 

a DRCN, pessoa coletiva 600067831, com sede na Praceta da Carreira, 5000-560 

VILA REAL através do Museu do Abade de Baçal, aqui representada pelo seu 

diretor, António Manuel Torres da Ponte, primeiro outogrante; 

 

e 

 

[Nome], [morada], [NIF], como segundo outorgante. 

 

Cláusula Primeira 

Objeto 

1. O presente Protocolo tem como objeto a cedência a título oneroso, de um 

espaço no Museu do Abade de Baçal, para a realização de [designação e tipo de 

evento], no dia ___ de ________________ de 2020, entre as [indicar hora] e as 

[indicar hora]. 

2. O custo associado à cedência do espaço é de [valor], a que acresce IVA à taxa 

de 23%. 

3. O pagamento da verba em causa é efetuado em 50% antes da realização do 

evento e 50% até 15 dias após a sua realização. 

4. O pagamento poderá ser efetuado presencialmente em numerário ou através 

de terminal de pagamento automático. O pagamento poderá ser ainda realizado 

por cheque ou transferência bancária, sendo que neste último caso deve ser 

remetido ao primeiro outorgante o respetivo comprovativo da transferência. 
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Cláusula Segunda 

Responsabilidades da DRCN / MAB 

1. A DRCN / MAB obriga-se, no âmbito do presente Protocolo, a disponibilizar o 

espaço interior do MAB, nomeadamente a [identificação de espaços abrangidos] 

para uso exclusivo do evento; 

2. A DRCN / MAB obriga-se a conceder acesso a todos os convidados ao espaço 

da receção do Museu, às salas que permitem aceder ao espaço de realização do 

evento, instalações sanitárias para ambos os sexos e espaço de jardim; 

3. A utilização dos espaços, meios e equipamentos do MAB serão sempre feitas 

com a supervisão (e intervenção, se necessário) de funcionários do MAB; 

4. A DRCN / MAB obriga-se a garantir a presença de vigilância desde o início do 

evento até à sua conclusão. 

5. A DRCN / MAB obriga-se a manter o espaço expositivo aberto ao público 

visitante, com exceção para a Sala do Abade e salas de arqueologia. 

 

Cláusula Terceira 

Responsabilidades do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a respeitar o ambiente cultural do 

espaço e bem assim o cumprimento rigoroso de todas as normas de conservação, 

segurança e de utilização dos espaços e equipamentos, cuja cedência tenha 

sido autorizada, e a fazer cumprir essas normas a todos os participantes no 

evento; 

2. O Segundo Outorgante devem aceder ao MAB através da entrada principal ou 

pela entrada do jardim para a receção do Museu, identificando-se junto dos 

vigilantes; 

3. Todo o equipamento, adereços e demais elementos do evento devem dar 

entrada no espaço após autorização e com supervisão dos vigilantes; 

4. Ao Segundo Outorgante não são permitidas a modificação ou utilização dos 

espaços para outros fins que não aqueles para os quais foram destinados; 
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5. A colocação de quaisquer materiais decorativos está dependente de 

autorização e supervisão do MAB; 

6. O Segundo Outorgante é responsável pela desmontagem de todos os adereços 

e equipamentos necessários ao evento no próprio dia; 

7. O Segundo Outorgante é responsável pela limpeza do espaço no final do 

evento; 

8. O Segundo Outorgante é responsável pelo bom uso dos espaços, meios ou 

equipamentos que são disponibilizados pelo MAB e por quaisquer danos neles 

provocados; 

9. O Segundo Outorgante é responsável pelo evento e pelos danos causados, 

nomeadamente em terceiros, durante o período de utilização das instalações 

do MAB; 

10. O Segundo Outorgante obriga-se a levantar todos os pertences utilizados 

durante o evento imediatamente à desmontagem. Quando tal não se verificar, 

a partir de 15 dias dessa data, o MAB não se responsabiliza pelo destino a dar a 

esse material. 

 

Cláusula Quarta 

Alterações ao Protocolo 

O presente Protocolo apenas pode ser alterado por acordo de ambas as partes, 

reduzido a escrito e que assumirá a forma de adenda. 

 

Cláusula Quinta 

Correspondência 

Toda a correspondência que as partes outorgantes desejem trocar entre si, no 

âmbito do presente Protocolo, deverá ser endereçada para as moradas acima 

identificadas. 

 

Cláusula Sexta 

Vigência 
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O presente Protocolo vigorará pelo período necessário à boa concretização do 

objeto mencionado na cláusula primeira extinguindo-se os seus efeitos com a 

conclusão do evento que o determina. 

 

Cláusula Sétima 

Não cumprimento 

O não cumprimento das obrigações estabelecidas no presente Protocolo origina 

a sua rescisão. 

 

O presente Protocolo é lavrado em duplicado e será assinado pelo Diretor do 

Museu do Abade de Baçal e por [nome do segundo outorgante]. 

 

Bragança, [data]. 

 

A Direção Regional de Cultura do Norte 

 

________________________________ 

António Manuel Torres da Ponte 

Diretor Regional de Cultura do Norte 

 

O Segundo Outorgante 

 

________________________________ 

[Nome do segundo outorgante] 
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Preçário: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTAS: 
A) Acresce IVA à taxa legal em vigor. 
B) Sempre que a duração do evento exceda o horário de abertura ao público, 
aos valores de tabela acrescem custos com vigilância/guardaria, a orçamentar 
caso a caso. 
C) Cedências que implicarem alteração dos horários normais de abertura ao 
público incorrem em acréscimo de 50%. 

 

 

 
 

LOTAÇÃO 
MÁXIMA 

REFEIÇÕES COCKTAILS EVENTOS CULTURAIS 
EVENTOS ESPECIAIS (ex.: 

sociais, académicos,…) 

Jardim / 
Piso 0 

(Receção 
+ Sala 

Multiuso
s) 

500 (Jardim) 
200 (Interior) 

500,00€ 300,00€ 
Gratuito / Pagamento 

de custos vigilância 
guardaria* 

Gratuito / Pagamento 
de custos vigilância 

guardaria* 


