1. Condições gerais de
utilização

Pedidos de reserva e cancelamento
1.

Os pedidos de utilização de espaços são formalizados por escrito,
devendo especificar os seguintes itens: a) atividades a desenvolver; b)
áreas a utilizar; c) número de pessoas; d) duração e horário; e) entidades
envolvidas; f) plano prévio de organização, incluindo serviços de catering
e equipamentos a utilizar, movimentação de cargas, montagem /
desmontagem de estruturas, entre outras especificidades. Deverá
também indicar se o evento é corporativo ou público/comercial.

2.

Após solicitação o CNEMA apresenta um orçamento para a cedência dos
espaços pretendidos e equipamentos e/ou serviços, de acordo com as
necessidades apresentadas. Este orçamento vincula o CNEMA sempre
que se mantenham as condições previstas e será actualizado sempre que
as mesmas se alterem.

3.

Depois de dado o orçamento e antes da confirmação do aluguer por parte
da entidade promotora, caso o CNEMA receba outro pedido para os
mesmos espaços / datas, será solicitada uma resposta por escrito, no
prazo de dois dias úteis, contados a partir da notificação do CNEMA. Na
ausência de resposta, a pré-reserva será considerada sem efeito.

4.

A reserva é garantida com a liquidação de 50% do valor do aluguer do
espaço, até ao limite de quinze dias antes da realização do evento. Os
serviços de catering e outros, entretanto contratados serão liquidados até
cinco dias antes da realização do evento, assim como os 50% restantes
relativos ao aluguer de espaço. Os serviços solicitados durante o evento
serão faturados a pronto pagamento.
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5.

Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para:
Nome do banco: BPI
Nome do titular da conta: CNEMA – Centro Nacional deExposições
IBAN: PT 50 0010 0000 0162853000182

6.

O cancelamento ou adiamento do serviço contratado dará lugar à
retenção de 25% dos serviços confirmados, bem como de outros encargos
que tenham que ser liquidados na perspetiva da realização do serviço
contratado.

7.

Salvo informação expressa do cliente, todos os eventos poderão ser
divulgados nos canais de comunicação do CNEMA. Neste sentido, far-seá referência ao nome da empresa organizadora, ao nome do evento e ao
espaço onde o mesmo irá decorrer.
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1.

O horário de funcionamento do CNEMA é das 8 às 20 horas. Qualquer
alteração a este horário será acordada, tal com as respectivas condições,
entre o CNEMA e o cliente.

2.

Os períodos de montagem / desmontagem serão cobrados a 30% do valor
do espaço.

3.

Serão imputados ao cliente quaisquer custos adicionais relativos ao
reforço de medidas de segurança, limpeza, energia, entre outros que
venham a ser determinados pela realização do evento.

4.

Na circunstância de ser exigível seguro, a cópia autenticada da respetiva
apólice terá que ser entregue ao CNEMA, antes da realização do evento.

5.

Nenhuma alteração estrutural ou de decoração, como afixar, pregar ou
colar nas paredes, pavimento, pilares, teto, poderá ser feita sem prévio
conhecimento e consentimento do CNEMA.

6.

Uma vez terminado o evento, o cliente deve deixar o espaço cedido nas
condições em que este se encontrava quando lhe foi entregue. A seu cargo
fica a remoção do lixo e materiais resultantes da montagem, desmontagem
e realização do evento.

7.

Caso o espaço utilizado não seja restituído nas condições em que se
encontrava, o CNEMA mandará executar as obras que se mostrem
necessárias e imputará ao cliente as despesas e custos inerentes a tais
obras.
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8.

Os serviços de manutenção, limpeza e segurança do CNEMA, terão livre
acesso a quaisquer áreas ou espaços, mesmo que se encontrem cedidas a
terceiros, sempre que necessário.
O Plano de Segurança do CNEMA e as medidas de auto proteção
encontram-se disponíveis para consulta, encontrando-se as Plantas de
Emergência em locais visíveis, junto das entradas / saídas dos espaços.

9.

O CNEMA encontra-se sob a vigilância permanente de um circuito
fechado de televisão, envolvendo a gravação de imagem.

10. Dependendo da tipologia do evento, e de acordo com a legislação em
vigor, poderá ser necessário acionar a presença da assistência médica,
bombeiros ou forças de segurança. Será da exclusiva competência do
CNEMA assegurar estes serviços, mediante a solicitação do cliente. Estes
serviços serão incluídos no orçamento global.
11.

O auditório do CNEMA dispõe de uma ligação à Internet, disponível ao
organizador do evento. Nos outros espaços existe acesso limitado à rede
através de wifi. A necessidade de utilização de Internet para os
participantes deverá ser requerida aquando do aluguer do espaço. Este
serviço está não incluído no valor de aluguer dos espaços.

12. O valor de aluguer dos espaços “Sala de Reunião” inclui equipamento
técnico a audiovisual descriminado em documentos próprios do CNEMA.
13. O CNEMA não tem exclusividade de fornecedores de equipamento
audiovisual e sonoro, podendo ser fornecido em caso de solicitação,
mediante orçamento.
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14. Em qualquer circunstância o cliente será sempre acompanhado por
técnicos especializados do CNEMA.
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