
 

 

DESPACHO N.º 77/2020 

Laboratório comum de experimentação e diálogo da ESAD.CR 

A ESAD.CR é uma unidade orgânica de ensino e investigação do Politécnico de Leiria vocacionada para o ensino 

superior e investigação das artes, do design e outras áreas afins. 

Dispõe de laboratórios e oficinas, espaços de características específicas destinados ao apoio e 

desenvolvimento de atividades letivas e de atividades de desenvolvimento experimental, de trabalhos de 

estudo e de investigação e de prestação de serviços. 

A criação de novos espaços laboratoriais e oficinais compete ao diretor, ouvidas as coordenações de curso. 

Para cada laboratório e oficina é nomeado um responsável a quem compete a gestão funcional e material 

desse espaço, seja laboratório ou oficina. 

Atentando à ação prevista no Plano de Atividades da ESAD.CR para o ano 2020, com o propósito de aumentar 

a aplicação do conhecimento científico produzido (OE7), à pretensão de incremento do período disponível 

para desenvolvimento da atividade dos estudantes na ESAD.CR, ouvidos os coordenadores dos cursos da 

ESAD.CR e os recursos humanos a afetar a este laboratório da ESAD.CR; 

Determino a criação do Laboratório Comum de Experimentação e Diálogo (LaCED), a funcionar na sala 12 do 

Edifício Pedagógico 1 da ESAD.CR (campus 3 do Politécnico de Leiria), vocacionado para o desenvolvimento 

de projetos ou acabamentos de modelos ou protótipos. O LaCED dispõe de um conjunto de equipamentos 

ligeiros requisitáveis para uso diversificado. 

Designo responsável do LaCED, o Professor Sérgio Gomes Pires Gonçalves. 

Determino que, para o 1.º semestre do ano letivo 2020/2021, seja observado, pelo Laboratório Comum de 

Experimentação e Diálogo da ESAD.CR, o seguinte horário de funcionamento:  

- Durante o período letivo: dias úteis, das 09:30 às 12:30, das 14:00 às 17:30 e das 18:00 às 24:00  

- Durante o período de exames e de interrupções letivas: dias úteis, das 09:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00 

Este Despacho deve ser divulgado através da página da internet da escola.                                             

 

O Diretor da ESAD.CR, 
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