
 

 

Regulamento do FABLAB Penela 

Preâmbulo 

O objectivo global do FABLAB Penela consiste em contribuir para a afirmação de Penela como 
um território inovador, criativo e empreendedor, permitindo:  

a) atrair e fixar no Concelho população com elevados níveis de qualificação, criatividade e 
empreendedorismo;  

b) aumentar os níveis de qualificação, criatividade e empreendedorismo da população 
residente e contribuir para a sua fixação no Concelho.  

c) dotar os empreendedores e criativos de ferramentas essenciais ao desenvolvimento de 
novos produtos através da prototipagem e fabricação digital. 

O Fab Lab Penela constitui-se, nesta fase, como um núcleo de apoio ao empreendedorismo 
na área das indústrias criativas, sobretudo nas fases iniciais do ciclo de vida das empresas.  

A missão do Fab Lab Penela consiste em estar ligado a uma rede global de laboratórios locais, 
oferecendo as condições ideais para fomentar o espírito de inovação e criatividade, ao 
disponibilizar o acesso a ferramentas para fabricação digital.  

O presente regulamento define a estrutura de funcionamento do Fab Lab Penela, orientando 
todas as pessoas, singulares e colectivas, que façam uso do edifício e suas ferramentas ou que 
nele permaneçam, em particular os utilizadores que dele usufruem.  

 

CAPÍTULO I 

Definições 

Artigo 1.º 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, a terminologia utilizada tem o significado 
abaixo mencionado:  

a) Fab Lab Penela: ambiente dotado de condições destinado a acolher e apoiar o 
desenvolvimento de um FabLab;  

b) FabLab: consiste num conjunto de ferramentas industriais de prototipagem rápida, 
como fresadoras de pequeno e grande porte, máquinas de corte a laser e de corte de 
vinil, dispondo ainda de uma bancada de electrónica, computadores e respectivas 
ferramentas de programação informática suportadas por software open source e por 
freeware CAD e CAM, entre outros equipamentos. 



c) Criatividade: é o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na 
organização da vida subjetiva - Ghiselin (1952); 

d) Indústrias criativas: consideram-se indústrias criativas aquelas que promovam 
actividades nas áreas da comunicação, cultura, informática, arquitectura, design, 
teatro, música, arte, multimédia, publicidade, pintura, escultura, educação, jornalismo 
ou similares. 

e) Inovação: acção que conduz à mudança na forma de realização das actividades, isto 
é, mudança de um produto, processo ou serviço. 

 

CAPÍTULO II 

Actividade e Serviços 

Artigo 2.º 

1. O Fab Lab Penela apoia empreendedores e criativos interessados em criar e 
dsesenvolver novos produtos através da fabricação digital. 

2. O Município de Penela, através do Gabinete de Apoio à Inovação, Competitividade e 
Empreendedorismo, é responsável pela coordenação do Fab Lab Penela. 

 

Artigo 3.º 

1. O Fab Lab Penela disponibiliza uma área, de acordo com as necessidades do 
empreendedor/criativo e o espaço existente, a infra-estrutura associada, ferramentas 
disponíveis e serviços de suporte operacional. 

2. A infra-estrutura associada compreende: 
a) Sala openspace de trabalho; 
b) Energia eléctrica no espaço próprio, até ao limite definido pela entidade gestora; 
c) Manutenção e limpeza das áreas comuns e espaços externos; 
d) Acesso à internet; 
e) Vigilância, com video e alarme. 

3. As ferramentas disponíveis compreendem: 
a) Impressora 3D; 
b) Digitalizador 3D; 
c) Fresadora CNC Router; 
d) Cortadora Laser; 
e) Cortadora de Vinil; 
f) Máquina de costura; 
g) Torno Mecânico; 
h) Estação de soldar, dessoldar e forno de Soldar 
i) Lavadora ultrassons; 
j) Osciloscópio e multímetro; 
k) Descodificador de Protocolos de comunicação; 
l) Medidor de Condensadores; 
m) Mesa Digitalizadora; 
n) Computadores e Software necessários ao funcionamento dos equipamentos; 



o) Ferramentas de Trabalho. 
4. A prestação de serviços de suporte operacional, subdivide-se em: 

a) Suporte operacional comum, que compreende: 
i. Recursos de comunicação electrónica; 

b) O suporte operacional específico compreende a facilitação/formação do acesso aos 
equipamentos disponiveis e à prestação de serviços na execução de 
trabalhos/projectos por um técnico especializado; 

 

CAPÍTULO III 

Contrato de prestação de serviços, preços e condições de pagamento 

Artigo 4.º 

1. Os valores de utilização dos equipamentos e da prestação de serviços de suporte 
operacional são os estabelecidos no anexo I ao presente regulamento. 

2. Os valores de utilização referidos no número anterior incluem a utilização do espaço do 
Fab Lab e dos seus equipamentos, a respectiva manutenção e custo das matérias-primas, 
de acordo com o disposto neste Regulamento. 

3. O pagamento da deverá ser realizado no final da utilização ou prestação de serviços.  
 

Artigo 5.º 

O acesso a utlizadores que se enquadrem nas seguintes tipologias de entidades aderentes à 
rede Fab lab Penela ou categorai definida, beneficiam do seguinte: 

a) No caso de ser ESTUDANTE beneficia de um desconto de 25% sobre os valores 
estabelecidos no anexo I ao presente regulamento; 

b) No caso de ser membro, colaborador ou associado de uma EMPRESA pertencente à 
Rede de Parceiros do Fab Lab de Penela beneficia de um desconto de 10% sobre os 
valores estabelecidos no anexo I ao presente regulamento; 

c) No caso de ser membro, colaborador ou associado de uma INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OU ENTIDADE DO SISTEMA CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO pertencente à Rede de Parceiros do Fab Lab de Penela beneficia de 
um desconto de 25% sobre os valores estabelecidos no anexo I ao presente 
regulamento; 
 

CAPÍTULO IV 

Normas de funcionamento 

Artigo 6.º 

1. O acesso ao Fablab pode ser utilizado para criar praticamente qualquer coisa (desde que 
não haja intenção de ferir alguém); cada um deve aprender fazendo por si, partilhando o 
mesmo espaço com outros projectos e outros utilizadores; 

2. A reserva de equipamentos deverá ser efectuada através de formulário próprio disponível 
no website do Fab Lab Penela (www.fablabpenela.com). 



Artigo 7.º 

O processo de aprendizagem no Fablab baseia-se na realização de projectos e na troca de 
experiências; neste contexto de partilha cada um deve contribuir com documentação e 
tutoriais. 

Artigo 8.º 

Os utilizadores são responsáveis por: 

a) Segurança: saber trabalhar sem colocar em risco pessoas ou equipamentos; 
b) Limpeza: deixar o laboratório mais limpo do que estava; 
c) Operações: cooperar com operações de manutenção e de reparação, reportando 

qualquer necessidade detectada a nível de ferramentas, consumíveis, e incidentes. 

Artigo 9.º 

Os projectos e processos desenvolvidos nos Fablabs deverão ser disponibilizados à 
comunidade acautelando-se, sempre que desejado, a protecção da sua propriedade 
intelectual. 

Artigo 10.º 

Podem ser criadas actividades comerciais a partir do Fablab mas não devem conflituar com o 
livre acesso deste. Essas actividades devem crescer para além do Fablab e é expectável que os 
inventores e rede de Fablabs que contribuíram para o seu sucesso beneficiem com isso. 

Artigo 11.º 

1. A realização de eventos nos espaços comuns, depende de prévia autorização do 
Municipio, após análise objectiva da respectiva natureza e objectivos. 

2. A realização dos eventos referidos no número anterior está sujeita às normas gerais de 
funcionamento do Fab Lab Penela e, em especial, às seguintes condições: 
a) Os promotores interessados deverão solicitar a respectiva reserva junto do Município, 

indicando a data, duração (início e fim do período de utilização) e natureza do evento, 
bem como, quando aplicável, os equipamentos que necessita de utilizar; 

b) A gestão do espaço no decurso do evento é da exclusiva responsabilidade do 
promotor; 

c) Sendo necessário proceder a preparativos prévios ao evento, o promotor obriga-se a 
informar o Municipio sobre a sua duração, bem como de eventuais constrangimentos 
que os mesmos poderão causar ao normal funcionamento do Fab Lab Penela; 

d) É da responsabilidade do promotor a arrumação do espaço utilizado, bem como a 
devolução e acondicionamento adequado dos equipamentos utilizados; 

e) O promotor obriga-se a ressarcir quaisquer danos causados, no âmbito do evento, às 
instalações ou aos equipamentos utilizados;  

Artigo 12.º 

As instalações do Fab Lab Penela estão protegidas com sistema de segurança anti-intrusão e 
videovigilância.  

Artigo 13.º 



Não é permitida a manipulação de equipamentos, materiais ou substâncias que, de algum 
modo, possam afectar ou colocar em risco a segurança ou a saúde dos utilizadores do Fab 
Lab Penela.  

Artigo 14.º 

1. É expressamente interdito a qualquer empresa incubada o arrendamento ou cedência, a 
qualquer título, do espaço ou equipamentos a seu cargo; 

2. A violação do número anterior opera a imediata resolução do contrato de incubação.  

Artigo 15.º 

O Fab Lab Penela ou o Município de Penela não respondem, em circunstância alguma, por 
obrigações assumidas pela empresa incubada perante terceiros.  

Artigo 16.º 

O autor do dano, independentemente da natureza do vínculo, no âmbito da acção lesiva, é 
solidariamente responsável pela reparação dos prejuízos causados ao Fab Lab Penela ou a 
terceiros. 

Artigo 17.º 

As ligações de máquinas, aparelhos ou equipamentos, que exijam consumos adicionais de 
energia eléctrica, água, comunicações ou outra utilidade além do estabelecido no contrato, 
bem como a exploração de ramo industrial que implique aumento de risco e perigosidade, 
dependem de prévia autorização escrita do Fab Lab Penela; 

 

 

CAPÍTULO V 

Acesso de utilizadores 

Artigo 18.º 

O acesso ao Fab Lab Penela pode ser efectuado por qualquer indivíduo que detenha 
personalidade júridica.  

Artigo 19.º 

O Fab Lab Penela reserva-se ao direito de recusar a entrada ou utilização dos equipamentos.  

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 



Horários 

Artigo 20.º 

O horário de funcionamento do Fab Lab Penela é o estabelecido no anexo II ao presente 
regulamento. 

CAPÍTULO VII 

Sigilo e propriedade intelectual 

Artigo 21.º 

Com o objectivo de garantir o sigilo das actividades desenvolvidas no Fab Lab Penela, a 
circulação de pessoas depende de prévia autorização e restringe-se às áreas designadas.  

 

Artigo 22.º 

É da exclusiva competência de cada utilizador, a quem compete adoptar as medidas 
adequadas, a preservação e salvaguarda de quaisquer questões relativas à propriedade 
intelectual.  

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições finais 

Artigo 23.º 

Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e no presente regulamento, o utilizador 
poderá elaborar um código de conduta ou outros normativos, com o objectivo de harmonizar 
os respectivos procedimentos internos, salvaguardando sempre a sua compatibilidade, formal 
e material, com o presente regulamento e a legislação aplicável. 

Artigo 24.º 

Cabe à Câmara Municipal a resolução dos casos omissos no presente Regulamento, sem 
prejuízo do recurso a peritos internos ou externos sempre que a matéria controvertida o 
justifique e aconselhe.  

Artigo 25.º 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação na página 
oficial do Município (www.cm-penela.pt). 

 

 

  



Regulamento do Fab Lab Penela 

Anexo I 

Tabela de preços 

Tipo de 

equipamento 
Valor tabela 

Valor desconto 

25% (universidades, 

instituições de I&D, 

estudantes) 

Valor desconto 

10% 

(empresas 

aderentes) 

Inclui 

materiais? 

CNC’s Routers 6,65�/hora 5,00�/hora 6,00�/hora 

Não. 

Somente 

aluguer de 

fresas. 

Impressão 3D 1,35�/hora 1,00�/hora 1,22�/hora 

Sim. Plástico 

PLA para 

impressão 

Cortadora de laser 8,00�/hora 6,00�/hora 7,20�/hora Não. 

Cortadora de Vinil 4,00�/hora 3,00�/hora 3,60�/hora Não. 

Máquina de costura 1,35�/hora 1,00�/hora 1,22�/hora Não. 

A não utilização de 

nenhum dos 

equipamentos em 

cima mencionados 

tem uma taxa de 

utilização 

1,35�/dia 1,00�/dia 1,22�/dia  

 

Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor à data da efectivação do 
pagamento. 

 

 

Anexo II 

Horário de Funcionamento 

Dias da semana Abertura Fecho 
2ª a 6ª-feira 9H00 18H00 

Horário de encerramento para almoço: 13H00 às 14H00. 

 


