
DATA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:   
Dias: 15, 21 e 22 (6ªfeira e sábado) das 18h00 à 02h00 
Dias: 17 a 20 (2ª e 5ª feira) das 18h00 à 00h30m 
Dia: 24 (2ª feira) das 18h00 à 00h30m 
  
INSCRIÇÃO: 
A Ficha de Inscrição, em modelo disponibilizado pela Câmara Municipal, deverá ser corretamente preenchida e 
remetida (para o endereço abaixo indicado), até ao dia 18 de maio, acompanhada dos seguintes elementos: 
- Cheque no valor mencionado abaixo, endossado à ordem de Município do Entroncamento, em numerário ou 
por transferência bancária através do NIB 0035 0282 0000000 1730 18, após a transferência deve enviar o 
comprovativo da transferência efetuada;  
- Fotocópia do Cartão de Contribuinte; 
- Fotografia(s) ou cópia(s) a cores do que pretende vender ou expor,  devendo especificar a área de atividade. 
 

Gabinete Turismo, Indústria, Comércio e Serviços  Câmara Municipal do Entroncamento 
Largo José Duarte Coelho 
2330-078 Entroncamento 

Telefone: 249 720 402 Fax: 249 718 615 
E-mail: empresario@cm-entroncamento.pt 

 
O VALOR A PAGAR PELO PARTICIPANTE:  
O valor é de 215€(com IVA INCLUÍDO) por cada stand 3 x 3. 
Ocupação do solo 3mx3m, o valor é de 150€ (com IVA incluído), o pagamento tem que ser efetuado na 
totalidade no ato da inscrição. 
A desistência por parte de qualquer participante, não sendo comunicada à organização, implica a exclusão de 
inscrição no certame do ano seguinte e a não devolução da quantia paga pelo participante (salvo exceções a 
ponderar pela Organização). 
 
RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE: 
A decoração do stand é da responsabilidade do participante. Pode utilizar os materiais que entender, sem 
contudo causar qualquer dano ou prejudicar o material e a estrutura base. É proibido pregar, pintar ou aplicar 
colas que possam danificar o stand.   
A decoração de cada stand não pode interferir com a decoração do stand ao lado. 
É necessário trazer um cadeado e corrente para fechar o stand. 
O participante deverá cumprir o horário das Festas. 
É da responsabilidade do participante assegurar a vigilância do seu stand no horário da Feira. 
  
 
É OBRIGATÓRIO O PARTICIPANTE ENTREGAR NO GABINETE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DO MUNICÍPIO, UMA LISTAGEM DO MATERIAL QUE IRÁ ESTAR EXPOSTO NO STAND, ATÉ 8 DIAS ANTES DO 
INÍCIO DAS FESTAS. NO CASO DE INCUMPRIMENTO, PODERÁ A ORGANIZAÇÃO REJEITAR A INSCRIÇÃO.  
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CARGAS E DESCARGAS: 
O acesso ao espaço das Festas, em viatura, deverá ser feito nos seguintes períodos:   
Dias de semana até às 18h30m  
Sábado e domingo até às 18h00  
 
RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO: 
Fornecimento de energia elétrica. 
Segurança da Feira após o horário de encerramento ao público.  
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos materiais durante o horário de funcionamento da 
Feira. 
  
SEGURANÇA E LIMPEZA: 
A segurança do recinto e dos stands é da competência da Câmara Municipal do Entroncamento, desde o dia 
13 às 9 horas até ao dia 26 às 20 horas.  
Os participantes podem ocupar os stands a partir das 9 horas do dia 13 de junho. 
Os stands devem de ser desocupados até às 20 horas do dia 26 de junho.  
A limpeza do recinto das festas é assegurada pela Autarquia, cabendo aos  participantes a limpeza dos 
respetivos stands.  
No fecho dos stands deve considerar-se o acondicionamento devido, dentro e fora dos mesmos, de modo a 
que o serviço de limpeza da autarquia não seja afetado. 
Na abertura do stand, caso exista alguma anomalia deve dirigir-se ao segurança que se encontra de serviço 
no Recinto Multiusos, para dar conta da ocorrência. 
Serão distribuídos sacos para o lixo. Sempre que seja necessário reforço, deve dirigir-se ao Secretariado.  
  
INSTALAÇÕES:  
Enquanto decorre a montagem dos stands, os participantes que necessitem de pequenas alterações, devem 
informar o responsável da Autarquia presente no local, durante a montagem dos mesmos e antes da 
colocação definitiva. 
  
CONDIÇÕES: 
É da responsabilidade de cada participante a autenticidade e qualidade dos produtos expostos. 
É expressamente proibido aos expositores fazerem publicidade sonora, colocar qualquer publicidade no 
recinto, alterar as placas de identificação ou a estrutura do stand. 
A inscrição obriga à aceitação das normas de participação e demais diretivas emanadas pela Organização. 
Para qualquer situação que não esteja contemplada nas normas de participação, deverá a Organização 
deliberar sobre ela. 
 
SELEÇÃO:  
Prioridade às empresas / empresários do concelho. 
Diversificação das áreas de atividade em exposição. 
 
ATRIBUIÇÃO DE LUGARES NO RECINTO: 
A atribuição dos lugares no recinto das Festas é da exclusiva responsabilidade da Organização.  
  
ENCERRAMENTO:  
A entrada de viaturas para desarrumar os stands deve efetuar-se 1 hora após o final do fogo-de-artifício.  
  


