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I. Introdução 

 

O presente documento explica as normas e o regulamento de uso do CTBio-LAB 

Transfronteiriço, que surge da criação do Cluster Transfronteiriço de Biotecnologia 

e de uma das suas ações: a implementação de um painel de serviços de melhoria da 

competitividade das empresas biotecnológicas, na qual está incluída a tarefa de 

dotação de localizações físicas para estas empresas. 

Estas instalações estarán localizadas no parque empresarial tecnológico Porto do 

Molle (Nigrán), cujo promotor é o Consórcio Zona Franca de Vigo (CZFV), parceiro 

do projeto.  

CTBio-LAB conta com os equipamentos necessários para favorecer a incubação e 

desenvolvimento de projetos biotecnológicos. Por isso está dotado com umas 

oficinas e laboratórios polivalentes, com equipamentos básicos de uso transversal 

para facilitar a empresas biotecnológicas a sua atividade de análise, processado, 

etc. Por tanto, para a exploração e o uso do mesmo é necessário um regulamento 

que regule a sua utilização. 

Este regulamento visa regular o funcionamento do CTBio-LAB – Centro de Apoio 

para o Setor Bio e, nomeadamente, a área com espaços partilhado (área co-

working), bem como dos laboratórios criados. Este CTBio-LAB é uma atividade 

desenvolvida no quadro do projeto CTB - Cluster Transfronteiriço de 

Biotecnologia. Consolidação, crescimento e competitividade do setor 

biotecnológico transfronteiriço, um projeto aprovado pelo Programa POCTEP de 

Cooperação Transfronteiriça e financiado pela União Europeia através do FEDER.  

As instalações do CTBio-LAB estão localizadas no parque empresarial tecnológico 

Porto do Molle (Nigrán), pertencente ao Consórcio Zona Franca de Vigo. As normas 

aqui apresentadas têm o caráter de Regulamento de Regime Interno e são de 

obrigado cumprimento para as empresas e as pessoas que utilizam os espaços e as 

instalações, com o intuito de harmonizar e organizar as atividades que se 

desenvolvam no mesmo, e clarificar os direitos e as obrigações de cada utilizador 

em relação com o parque empresarial e com os demais utilizadores. 
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II. Objetivo do Regulamento, alcance e procedimento de 

modificações 

 

Os objetivos principais deste documento são: 

- Estabelecer os direitos, obrigações e condições dos utentes do CTBio-LAB.  

- Velar pelo bom uso com o intuito de promover a sua boa manutenção e 

conservação. 

- Controlar o acesso ao CTBio-LAB para cumprir com o estabelecido em 

relação com utilizadores e ocupantes. 

- Estabelecer as normas internas de funcionamento do viveiro e controlar o 

cumprimento das mesmas. 

Quanto ao alcance, as presentes normas serão de obrigado cumprimento para 

todos os utilizadores do CTBio-LAB. Também as proibições, as limitações e as 

responsabilidades de uso serão aplicáveis a estes. 

Por último, o CZFV será o encarregado da aprovação e a modificação do presente 

Regulamento, o qual poderá ser modificado quando, para garantir o bom 

funcionamento do CTBio-LAB, se julgue necessário. 

III. Beneficiários 
 

Poderão ser beneficiários do CTBio-LAB Transfronteiriço:  

- Pessoas singulares e coletivas, de recente criação ou em processo de 

consolidação (atividade inferior a 42 meses) do setor biotecnológico e 

daqueles setores relacionados com este, como os de saúde, agroalimentar, 

TIC, marinho, nanotecnológico etc. Particularmente, estará destinado a 

quem precise este CTBio-LAB para a realização de provas e prototipagem. 

- Empreendedores do setor biotecnológico ou de setores relacionados com 

este, que constituam legalmente a empresa no prazo máximo estabelecido 

neste regulamento desde a sua admissão no CTBio-LAB. 

- Além disso, ao ser o CTB um projeto de cooperação transfronteiriça entre 

Galiza e o Norte de Portugal, beneficiar-se-ão destas instalações as 
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empresas ou empreendedores que cumpram os requisitos anteriormente 

mencionados, e constituíram ou se vão constituir na Galiza ou no Norte de 

Portugal (regiões NUTS II).  

IV. Requisitos de admissão 

 

Os requisitos de admissão no CTBio-LAB são os seguintes:  

- Terão preferência as empresas de recente criação ou em período de 

consolidação com uma atividade inferior a 42 meses. Porém, em caso de 

disponibilidade de serviços ou espaços poderá ser adjudicado a empresas 

com mais trajetória.  

- Ser um grupo empreendedor não constituído que deverá iniciar 

formalmente a sua atividade num prazo máximo de 6 meses a contar desde 

a data da sua admissão no CTBio-LAB. Excecionalmente, e sempre com 

causas fundamentadas, a julgamento do CZFV, poderá ser concedida uma 

única prorrogação de três meses adicionais.  

- Desenvolver uma atividade do setor biotecnológico ou com relação direta 

ou indireta com este, e compatível com a estrutura e a organização do 

CTBio-LAB. 

- Toda pessoa singular ou coletiva que quer solicitar o acesso a este CTBio-

LAB deve preencher um formulário de solicitação que será posto à sua 

disposição, no qual incluirá, além dos dados básicos do solicitante, uma 

breve descrição da sua empresa e a atividade que desenvolve, com o intuito 

de avaliar os projetos que terão acesso. Esta solicitação de admissão será 

incluída num sistema de convocatória aberta permanentemente, para que 

as pessoas ou as empresas que desejem ter acesso ao CTBio-LAB, possam 

solicita-lo em qualquer momento do ano, no caso de cumprirem os critérios 

e haver praças disponíveis. 

- As solicitações de admissão serão avaliadas por ordem de entrada. 

- No processo de admissão vão ser analisadas as compatibilidades das 

necessidades do solicitante com as instalações gerais do CTBio-LAB e com o 

resto de utentes já admitidos e utentes das instalações.  
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- Para o uso dos espaços de laboratório, será necessário preencher e enviar o 

formulário de solicitação de uso do mesmo com, no mínimo, 24 horas de 

antecedência à hora de entrada no laboratório. Neste formulário, deverão 

ser especificadas as horas de uso, que não poderão exceder as 10 horas ao 

dia, dentro do horário estabelecido do CTBio-LAB, com o objetivo de 

promover a colaboração e o bom uso comum do laboratório e, desta forma, 

possa ser utilizado por mais pessoas. 

V. Direitos de uso 

 

- Qualquer instalação do CTBio-LAB pode ser utilizada por quem o solicitasse 

e obtivesse a aprovação para o seu uso, bem como os seus acompanhantes 

presentes no projeto. 

- O acesso a todas as instalações do CTBio-LAB será gratuito. Como 

instalações do CTBio-LAB são consideradas o espaço co-working e os 

espaços de laboratório.  

- No caso de que um utente solicite um escritório específico deve ser 

assinado um contrato de cessão de uso, o qual implica assumir a 

correspondente taxa estabelecida pelo CZFV.  

- Os beneficiários poderão ter acesso a instalações de maneira permanente 

ou temporal sob prévia solicitação, como salas ou escritórios. 

- Também terão direito a acesso aos espaços privativos (lab) ou zonas 

comuns. 

- Os beneficiários poderão fazer uso do material de laboratório, podendo 

introduzir outro tipo de material sob prévia solicitação. 

VI. Horários 

 

Os utentes do CTBio-LAB receberão um cartão de acesso para a utilização das 

instalações, que poderão fazer durante os doze meses do ano de segunda-feira 

a domingo em horário ininterrompido de 8:00 a 00:00.  
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Em todo o caso, por razões de boa convivência, será prioritário o horário 

diurno e durante a semana laboral ordinária. 

O uso do cartão de acesso implicará um registo de acesso às instalações.  

VII. Regime disciplinar  
 

O uso de todas as instalações mencionadas estará submetido às normas que a 

seguir se especificam:  

- Os utentes terão o dever de cuidar, respeitar e manter a ordem de todo o 

mobiliário, material, equipas e infraestruturas disponíveis no CTBio-LAB, 

com o intuito de promover o bom uso e desfrute do resto de utentes e 

ocupantes. Os utentes serão responsáveis da utilização destas instalações. 

- Os utentes deverão ter um seguro que cubra a realização da sua atividade 

no CTBio-LAB. 

- Os utentes serão responsáveis de gerir e tratar os materiais de risco que 

necessite a sua atividade.  

- Os utentes deverão ocupar e exercer a sua atividade normal no espaço 

atribuído para eles, podendo utilizar também os espaços de laboratório.  

- Os utentes não poderão ceder o uso do seu espaço a terceiros. 

- O contrato de cessão de uso do espaço será por um ano, podendo ser 

prorrogado um outro, desde que seja para o mesmo projeto empresarial e 

sob decisão do CZFV. 

- Quando finalizar o contrato, o utente deixará livre o espaço no prazo 

máximo de 15 dias a contar desde a data de validade. 

- Os utentes respeitarão os horários de uso do CTBio-LAB, devendo 

desenvolver a sua atividade dentro do horário estabelecido no presente 

Regulamento. 

- Para o laboratório, o utente deverá apresentar o justificante de reserva do 

mesmo, realizada com uma antecedência de 24 horas, bem como respeitar o 

horário e a data programada para a sua sessão de trabalho. 
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- O utente de laboratório deverá apresentar uma conduta apropriada dentro 

do mesmo, fazendo bom uso do material e as instalações e respeitando o 

trabalho do resto de utentes. 

- O uso de material e equipas é gratuito, devendo o utente exercer um bom 

uso deles e deixá-lo limpo e em condições para que possa ser utilizado 

posteriormente, por ele ou por outros utentes. 

- Em caso de querer introduzir materiais próprios, isto deverá ser notificado 

e aprovado. 

- O utente deverá notificar qualquer defeito ou mau funcionamento que 

perceba nas equipas ou os materiais. 

- O utente deverá seguir as medidas de segurança necessárias com as 

equipas, materiais e reativos que se utilizam para previr qualquer tipo de 

acidente. 

- É proibido ingerir alimentos nem bebidas no interior do laboratório. 

- É proibido fumar no interior do laboratório e em todo o edifício.  

- O utente deverá levar a vestimenta apropriada no interior do laboratório, 

como sapatos fechados e bata; evitar acessórios como anéis, pulseiras, etc.; 

e usar óculos e luvas, no caso de ser necessário. 

- O utente deverá fazer um bom uso dos objetos de segurança, como kit de 

primeiros socorros ou extintores. 

- O utente tem o dever de conhecer as normas de uso de todas as instalações. 

IX. Regime económico: gratuidade durante o projeto 

 

O acesso ao CTBio-LAB transfronteiriço será totalmente gratuito para todas as 

pessoas desenvolvam um projeto que cumpra com as condições explicadas, 

desde que a empresa seja admitida para o seu uso. Do mesmo modo, a 

utilização de todo o material de laboratório será também gratuita e deverá ser 

usada dentro do mesmo. 
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