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CENTRO DE CONGRESSOS | ISEP
O Centro de Congressos do Instituto Superior de Engenharia do

REQUISIÇÃO ADICIONAL DE EQUIPAMENTO

Porto (ISEP) constitui um espaço privilegiado para a realização de

Embora os espaços estejam já equipados com os mais modernos

exposições e conferências, particularmente as de carácter tecno-

equipamentos de som e imagem estão disponíveis equipamen-

lógico e de vanguarda e, dada a sua experiência, também as mais

tos adicionais que poderão ser fornecidos sempre que solicitados,

diversas manifestações de carácter cultural. Ciência, cultura e tec-

destacando-se projetores multimédia, retroprojetores, ecrãs de

nologia são palavras carregadas de significado para uma Escola

projeção, equipamento de áudio/vídeo, equipamento de ilumina-

com mais de 155 anos de existência.

ção, equipamento de tradução simultânea e computadores. Poderão também ser disponibilizados servidores temporários de contas

Possuidor de áreas diversificadas que permitem desde simples

de correio electrónico e/ou criação de contas de email temporá-

exposições a palestras, colóquios, concertos, workshops, jornadas

rias para os eventos. Os espaços dispõem de infraestruturas para

científicas, reuniões, aulas e formações específicas, pode o Centro

acesso à internet com e sem fios.

de Congressos do ISEP fornecer desde apoio a eventos singulares
até às mais completas realizações de congressos com serviços de

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS

apoio de secretariado, multimédia, tradução simultânea, servi-

É possível a contratação de serviços de secretariado, recepção e

ço de reprografia, design, catering, gravação de som e imagem.

hospedagem, restauração (refeições e coffee-breaks), reprodução

Também é possível a conjugação com unidades hoteleiras para

de documentos (incluindo cartazes e grandes formatos), concep-

garantir acomodações no caso de organizações que se desenvol-

ção e design, apoio técnico, gravação de som e imagem e tradu-

vam por mais de uma jornada.

ção simultânea.

Dispondo de salas com capacidades que vão desde 20 até 100
pessoas, auditórios com capacidades variáveis desde 50 a 440
pessoas, tudo é passível de ser preparado para que o sucesso das
organizações seja um facto incontestável.
Todos os espaços existentes podem ser configurados com mobiliário adequado aos eventos.
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AUDITÓRIO MAGNO
O Auditório Magno é uma sala especialmente projetada para
grandes eventos. Tem servido, ao longo dos tempos para uma variedade imensa de realizações incluindo teatro, música (foi palco
dos concertos ISEP/ON (Orquestra do Norte)), cinema, conferências, seminários, festas de Natal, concertos de música pop, palestras, sessões solenes, atos eleitorais relevantes, entre outros, sendo
pois uma sala de referência e com múltiplas valências.
É um espaço de dimensões generosas e particularmente bem
equipado, dispondo também de um foyer que permite a recepção dos convidados.
Pode ser conjugada a sua utilização com a sala de eventos, assim
como com os auditórios H e H2.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
440 Lugares
ÁREA
350 m² | Palco: 78 m² (com extensão: 108 m²) | Foyer: 135 m²
| Camarins: 85 m² | Bastidores: 95 m² | Cabinas de Tradução
Simultânea (24 m²)
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Sistema de Iluminação Progressiva |
Projetor Multimédia HD | Ecrã Gigante | Sistema Sonoro Ambiente
| Microfones de Palco | Microfones Sem Fios e de Lapela para
Conferencistas e Audiência | Iluminação de Palco | Sistema de
Cortinas de Palco | Piano | Gravação de Som | Computador |
Climatização

O Auditório E, é um espaço moderno, agradável localizado numa
zona por excelência para as realização de congressos pois encontra-se rodeado por um conjunto de espaços que o podem complementar permitindo, a realização conjunta e ou simultânea de
eventos complexos. Tem servido para uma grande variedade de
realizações incluindo, conferências, apresentações, exposições
técnicas e comerciais, seminários, sessões técnicas, sessões culturais, palestras, campanhas de divulgação, sessões políticas, sessões
de esclarecimento, apresentações formais e informais, entre outras. É uma sala com características próprias que a tornam muito
acolhedora para a realização de eventos que não necessitem de
albergar um número elevado de participantes.
Pode ser conjugada a sua utilização com sala de reuniões, secretariado e sala de refeições.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
188 Lugares
ÁREA
225 m² | Palco: 48 m² | Cabinas de Tradução Simultânea (24 m²)
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Sistema de Iluminação Progressiva |
Projetor Multimédia | Ecrã de Grandes Dimensões | Sistema Sonoro
Ambiente | Microfones de Palco | Microfones Sem Fios e de Lapela
para Conferencistas e Audiência | Gravação de Som | Computador |
Climatização
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AUDITÓRIO E
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SALA DE ATOS
A Sala de Atos, é uma sala nobre, agradável e ideal para a realização de cerimónias que se revistam de alguma solenidade e
etiqueta. Encontra-se rodeada por uma variedade de instalações
que a podem complementar permitindo se assim for necessário a
realização conjunta e ou simultânea de eventos complexos. Tem
servido, desde a sua conclusão para uma grande variedade de realizações especiais incluindo, sessões solenes, sessões protocolares,
recepções a entidades de prestígio e relevo, concursos e provas
académica e sessões culturais, entre outras. É pois um espaço com
características próprias que o tornam numa sala carismática e particularmente adequada para a realização de eventos que se revistam de características especiais.
Pode ser utilizada em conjunto com o auditório E, sala de reuniões
e secretariado.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
88 Lugares em 2 níveis
ÁREA
140 m² | Palco: 60 m² | Palco: 60 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Projetor Multimédia HD | Ecrã de Grandes
Dimensões | Sistema Sonoro Ambiente | Microfones de Palco |
Microfones Sem Fios e de Lapela para Conferencistas e Audiência |
Climatização

A Sala de Reuniões, é uma sala muito especial e perfeitamente
adaptada e adaptável para albergar um leque muito alargado de
eventos. Remodelada estilo ”parlamento inglês” permite uma utilização funcional e agradável, dispondo de uma generosa mesa
com microfones individuais, rodeada por duas filas de cadeiras em
nível superior. É ideal para a realização de reuniões em que existe
um núcleo de intervenientes e um conjunto alargado de assistentes. Também pode ser utilizada para a realização de formações.
Encontra-se rodeada por uma variedade de instalações que a podem complementar permitindo se assim for necessário a realização conjunta e ou simultânea de eventos complexos.
Pode ser conjugada a sua utilização com o auditório E, secretariado e sala de refeições.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
87 Lugares
ÁREA
92 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Projetor Multimédia | Ecrã de Dimensões
Generosas | Sistema Sonoro Ambiente | Microfones de Mesa |
Climatização
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SALA DE REUNIÕES
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SALA DE REFEIÇÕES | RECEÇÃO
A sala de refeições, é uma sala moderna, agradável, de elevado pé
direito, localizada junto aos auditórios. A sua utilização permite a
realização de coffee-breaks, buffets, refeições volantes, refeições
clássicas e portos de honra, entre outros, permitindo complementar os espaços de conferência existentes.
A sala de receção é uma sala complementar, no mesmo espaço
mas num piso superior, permitindo, em eventos de alguma dignidade ou cerimoniosos com ocupação da sala de refeições, a
disponibilização de aperitivos ou de entradas às individualidades
convidadas ou eventualmente uma sessão de autógrafos.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
Variável entre 50 pessoas para uma refeição sentada e 180 em buffett
ÁREA
Sala de Refeições: 75 m² | Receção: 85 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Climatização

O hall de acesso do edifício E é uma zona ampla, airosa e situada
junto às várias salas permitindo a realização de eventos complexos
servindo de ligação entre eles para optimizar a sua organização.
Pode ser utilizada como espaço de exposição, exibição de produtos ou para coffe-breaks.
Comporta uma sala destinada a dar o apoio logístico aos eventos
(para funcionar como secretariado e/ou recepção), controlando
assim as entradas e podendo funcionar como elemento de ligação
a facilidades adicionais.

CARACTERÍSTICAS
ÁREA
Hall: 395 m² | Sala de Secretariado: 25 m² | Sala de Apoio: 35 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Mesa | Cadeiras
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SECRETARIADO | ZONA DE ENTRADA
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SALA DE EVENTOS
A sala de eventos, é uma sala polivalente podendo ser adaptada
a uma panóplia de eventos diversificada. Tem servido, ao longo
dos tempos para uma grande variedade de realizações incluindo,
teatro, música, exibição de tunas, festas, almoços e jantares comemorativos, feiras e exposições, entre outras. É pois uma sala com
alguma flexibilidade e latitude nas possibilidades de utilização
graças à disponibilidade de elementos móveis como ecrãs, estrados e painéis de exposição. Pode ser configurada de acordo com
as necessidades do evento.
Dada a sua proximidade com o Auditório Magno pode também
ser utilizada como sala de refeições, podendo servir até 350 pessoas em buffet ou como espaço de exposição.
Pode ser conjugada a sua utilização com o auditório magno e os
auditórios H e H2.

CARACTERÍSTICAS
ÁREA
395 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Sistema de Iluminação Diversificado |
Climatização

O Auditório H, é uma sala tipo auditório, agradável e bem localizada. Tem sido utilizado para uma grande variedade de realizações
incluindo, conferências, apresentações, exposições técnicas e comerciais, seminários, sessões técnicas, sessões culturais, palestras,
campanhas de divulgação, sessões políticas, sessões de esclarecimento, apresentações formais e informais, entre outras. É pois
uma sala com características próprias que a tornam muito acolhedora para eventos de pequenas dimensões.
Dada a sua proximidade ao Auditório Magno e à Sala de Eventos,
complementam de forma adequada estes espaços.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
96 Lugares
ÁREA
90 m² | Palco: 21 m² | Climatização
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Sistema de Iluminação Progressiva |
Projetor Multimédia | Ecrã | Sistema Sonoro Ambiente | Microfones
de Palco | Microfones e de Lapela para Conferencistas
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AUDITÓRIO H
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AUDITÓRIO H2
O Auditório H2, é um auditório funcional, centralmente localizado. Tem sido utilizado para uma grande variedade de realizações
incluindo, aulas, conferências, apresentações, exposições técnicas
e comerciais, seminários, sessões técnicas, apresentações formais
e informais, entre outras. É pois uma sala com características próprias que a tornam numa muito prática para a realização de eventos isolados e demorados.
Dada a proximidade ao Auditório H, pode ser utilizado de forma
complementar com este, com o Auditório Magno e com a Sala
de Eventos.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
90 Lugares
ÁREA
90 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Ventilação e aquecimento | Projetor
Multimédia | Quadro Branco | Tela de Projeção

Foi concebida de modo a ser um espaço versátil e flexível, capaz
de acomodar todos os tipos de formação e de promover um ambiente de trabalho agradável e estimulante.
O seu mobiliário didático inclui 11 mesas de dois lugares, 22 cadeiras estofadas, dois módulos de gavetas, um flipchart, quatro quadros brancos magnéticos e uma mesa para videoprojector, tendo
capacidade para 20 formandos.
O mobiliário é fácil de deslocar e a sala admite a orientação nascente-poente, bem como a orientação norte-sul, graças à existência de dois quadros brancos na parede poente e dois quadros
brancos na parede sul. Estes quadros servem simultaneamente
(lado a lado) para escrever e projetar, permitindo também escrever sobre a projeção. Os quadros suplementares permitem a afixação de tabelas, gráficos e outra informação necessária, através
de imanes.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
20 Lugares
ÁREA
44 m²
EQUIPAMENTO
Flipchart | Quadros Brancos Magnéticos | Computador |
Videoprojetor | Rede Sem Fios / Internet | Luz e Ventilação Natural,
Luz Artificial e Climatização
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SALA DE FORMAÇÃO
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ANFITEATROS I
Os anfiteatros I (em número de 3 em pisos distintos) constituem
um espaço recentemente remodelado, com tratamento acústico,
agradável, bem localizado. Tem servido, desde a sua conclusão
para uma grande variedade de realizações.
Face à sua localização estão especialmente indicados para eventos isolados e que não necessitem de espaços ou infraestruturas
adicionais. Podem ser utilizados individualmente ou em conjunto,
embora não exista nenhum tipo de interligação entre eles.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
90 Lugares
ÁREA
90 m²
EQUIPAMENTO
Rede Sem Fios / Internet | Ventilação e aquecimento | Projetor
Multimédia | Tela de Projeção | Quadro Giz

Podemos ainda disponibilizar um conjunto de salas, com tratamento acústico, agradáveis, bem localizadas, para fins diversificados quer isoladamente ou em apoio complementar de outras salas ou, eventualmente como parte de apoio logístico necessário e
em função dos eventos acordados. Podem também funcionar isoladamente para cursos de formação, ações de formação, reuniões
de trabalho, ações de informação, palestras restritas, apresentação
de produtos quer na vertente comercial, quer tecnológica, ações
de animação e culturais de pequena dimensão, etc.
São salas muito acolhedoras de dimensão reduzida que, por isso
mesmo proporcionam um conforto extra em eventos de audiência limitada.
Algumas salas dispõem de mesas e cadeiras e outras estão equipadas com 10 computadores e um amplo espaço central.

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE
20 a 60 Lugares
ÁREA
67 m² a 90 m²
EQUIPAMENTO
Tela de Projeção | Quadro de Giz ou Computadores | Mesas |
Cadeiras
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SALAS I
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SERVIÇOS
O Centro de Congressos do ISEP disponibiliza uma diversidade de
serviços em complemento aos espaços físicos e um conjunto de
equipamento adicional ao dispor nos diferentes espaços, criando
assim as condições necessárias para o seu sucesso.
Os serviços e equipamento deverão ser solicitados atempadamente, de forma a garantir a sua disponibilidade.
> Secretariado
> Hospedeiras / recepção
> Catering / restauração
> Reprodução de documentos (incluindo grandes formatos)
> Arte e design de cartazes, brochuras, livros, etc.
> Apoio técnico
> Gravação vídeo e som (com 3 câmaras e gravação direta de
projetor multimédia), incluindo transmissão em direto via
internet
> Equipamento informático
> Tradução simultânea
> Quadros interativos
> Até 10 lugares de parque de estacionamento por dia
> Reserva de hotéis e marcação de viagens

_
PREÇOS &
LOCALIZAÇÃO
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PREÇÁRIO - CENTRO DE CONGRESSOS | ISEP
DESIGNAÇÃO

1 DIA

1/2 DIA

CAPACIDADE

PALCO

SALA APOIO

AUDITÓRIO MAGNO

900 €

500 €

440

78 a 108 m2

160 m2

AUDITÓRIO E

750 €

400 €

188

45 m

SALA DE ATOS

600 €

350 €

88

60 m2

SALA DE REUNIÕES

300 €

175 €

87

-

SALA DE EVENTOS

500 €

300 €

-

-

-

AUDITÓRIO H

400 €

250 €

96

21 m2

-

AUDITÓRIO H2

300 €

175 €

90

-

-

ANFITEATRO I

300 €

175 €

104

-

-

-

SALA DE SECRETARIADO

25 €

17,5 €

-

-

-

-

-

-

SALA DE REFEIÇÕES

50 €

30 €

-

-

-

-

-

-

SALA DE FORMAÇÃO

100 €

60 €

20

-

-

-

-

35 m2

2

-

ESPAÇOS EXTERIORES
SEM ALTERAÇÃO DA TOPOLOGIA

400 €

COM ALTERAÇÃO DA TOPOLOGIA (Ex.: Tendas)

900 €

PARQUE DE ESTACIONAMENTO (Eventos de dia inteiro)
ATÉ 10 LUGARES

GRÁTIS

ACIMA DE 10 LUGARES

5 € POR VIATURA

PARQUE DE VISITAS

GRÁTIS (Sem garantia de lugar)

PARQUE PRINCIPAL (Só possível em fim de semana e/ou férias escolares)

400€ (Vigilante de parque em ronda)

SOM

RECEPÇÃO

INTERNET

PROJETOR

COMPUTADOR

DISPONÍVEL

OPCIONAL

-

SECRETARIADO

25 € POR HORA

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

20 € POR DIA POR EQUIPAMENTO

FILMAGEM DO EVENTO E COLOCAÇÃO EM DVD/STREAMING

300€ (A colocação em DVD não implica Pós-Produção)

CATERING (Coffee-Breaks/Refeições)

POR ORÇAMENTO

REPROGRAFIA (Reprodução de ocumentos / Grandes Formatos)

POR ORÇAMENTO

CATERING
SERVIÇOS DE CATERING são fornecidos pela empresa que opera no ISEP excepto quando autorizado, em antecedência, pelo ISEP.

Aos preços indicados são adicionados os valores cobrados por entidades externas que prestem serviços (ex. tradução simultânea). Não são
permitidas instalações sonoras/vídeo externas sem prévia autorização do ISEP.

NOTA | Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal | Serviço nocturno (a partir das 20:00) e fim de semana acresce 20% | Para utilização
conjunta de vários espaços deverá ser solicitada cotação | Para serviços não indicados deverá ser solicitada cotação.
Alterações até 48h antes do evento são grátis. Alterações posteriores implicam taxa de 10%. Pedidos adicionais realizados após a marcação
do evento podem não ser satisfeitos. Eventos que necessitem da presença de um funcionário extra ao técnico têm uma sobretaxa de 20%
se forem em horário nocturno.
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OUTROS SERVIÇOS
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LOCALIZAÇÃO
Em termos de localização o Centro de Congressos ISEP é sem

INFORMAÇÃO

dúvida alguma uma aposta ganha para quem desejar usufruir dos

LINHA AMARELA(D) | ESTAÇÃO IPO

seus serviços, visto estar localizado na zona do Pólo Universitário

300 | Aliados > Hospital de S. João

do Porto.

301 | Sá da Bandeira > Hospital de S. João

É de fácil acesso por estrada (VCI, A3 e Circunvalação). De metro,

603 | Marquês > Maia

basta apanhar a linha D (Linha amarela) e sair na estação IPO. Até

803 | Boavista > Venda Nova

ao ISEP são menos de cinco minutos a pé. Através dos autocarros
STCP, as linhas 300, 301, 603 e 803 passam todas na paragem ISEP.
A cerca de 200m existe um hotel e um centro comercial.

01

METRO | Estação IPO

02

ISEP | Entrada Edificio H

COORDENADAS
02

41º10’41.26’’ N | 8º36’32.65” W

03

41º10’41.97’’ N | 8º36’24.69” W

03

ISEP | Entrada Edificio E

04

ISEP | Entrada Campus
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PLANTA - CENTRO DE CONGRESSOS
O Centro de Congressos encontra-se dividido por dois pólos principais:

As salas I estão localizadas no edifício I.

O Pólo A que está localizado no Edifício E agrupando o Auditório

O acesso aos edifícios A e H deverá ser efectuado pela Rua de S.

E, a Sala de Atos, a Sala de Reuniões, a sala de refeições, o secreta-

Tomé, enquanto o acesso aos edifícios E e I deverá ser feito pela

riado e a sala de apoio.

Rua Dr. António Bernardino de Almeida.

O Pólo B encontra-se localizado nos edifícios A e H agrupando o

Podem ser disponibilizados locais de estacionamento com acesso

Auditório Magno e a Sala de Eventos no edifício A; os Auditórios H

direto às ruas referidas.

e H2 e a Sala de Formação no edifício H.

01

Auditório E

02

Auditório Magno

03

Sala de Eventos

04

Sala de formação
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Sala de Apoio
Sala de Atos

01

Secretariado

Zona de
entrada

Edifício E
Edifício A
04
Sala de Eventos

03

Edifício H

02

Sala I

Edifício I
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VISITE-NOS
ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto
_
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
_
tel. 228 340 500
fax 228 321 159
_
mail@isep.ipp.pt
www.isep.ipp.pt

Centro de Congressos
congressos@isep.ipp.pt

Informação escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico
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ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto
_
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
_
tel. 228 340 500
fax 228 321 159
_
mail@isep.ipp.pt
www.isep.ipp.pt
www.facebook.com/engenhariaISEP

