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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. ORGANIZAÇÃO 

1.1. A Câmara Municipal de Alvito leva a efeito a 

22ª Mostra de Produtos e Serviços Locais e 

Regionais entre 30 de outubro e 01 de novembro 

de 2017.  

1.2. A 22ª Mostra de Produtos e Serviços Locais e 

Regionais realiza-se em Alvito.  

1.3. Todos os assuntos, nomeadamente as 

inscrições, referentes a esta mostra deverão ser 

encaminhados para os seguintes contactos: 

Município de Alvito 

Largo do Relógio 

7920-022 Alvito 

Tel:  284 480 800 | Fax: 284 485 157 

E-mail: cultura@cm-alvito.pt  
 

2. OBJETIVOS E PARTICIPAÇÃO 

2.1. A 22ª Mostra de Produtos e Serviços Locais e 

Regionais visa promover o Concelho de Alvito, 

através dos serviços e produtos locais e 

regionais, nomeadamente do artesanato. 

2.2. Podem participar expositores dos concelhos 

de Alvito e limítrofes, bem como de outros, 

desde que enquadráveis nos objetivos da mostra 

que tenham a sua situação regularizada 

relativamente a dívidas ao Município de Alvito. 

2.3. A data limite de inscrição é 13 de outubro 

de 2017. 
 

3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

3.1. Horário de funcionamento da mostra: 

Data Horário 

30 Out. segunda-feira 18h00 – 00h00 

31 Out. terça-feira 17h00 – 00h00 

01 Nov. 
quarta-feira 

FERIADO 
10h00 – 00h00 

 

4. STANDS 

4.1. Os stands têm 9m
2
 (3mx3m) e estão 

devidamente eletrificados. 

4.2. A organização disponibiliza a cada expositor, 

um máximo de 2 (dois) stands (ou espaço 

equivalente), salvo situações devidamente 

justificadas. 

4.3. A atribuição dos stands é da inteira 

responsabilidade da organização, que deverá 

ter em conta os seguintes critérios: 

a) Expositor natural e/ou residente no concelho 

de Alvito (80 pontos); 

b) Participação na XIII Expobaronia 2017 (50 

pontos); 

c) Realização de artesanato ao vivo (30 pontos); 

d) Comércio e produtos regionais (30 pontos); 

e) Número de participações na Mostra (por cada 

ano de participação 5 pontos); 

f) Data de receção da inscrição (dentro do prazo 

10 pontos, fora do prazo 0 pontos); 

4.4. Cada stand será identificado por um frontão 

contendo um máximo de 20 letras conforme 

indicação do interessado na ficha de inscrição; 

4.4.1.Cabe à organização assegurar a inscrição 

referida no número anterior.  

4.4.2. Outro tipo de inscrição é da 

responsabilidade do interessado que para o 

efeito deverá ter o prévio acordo da 

organização. 

4.5. A organização mantém serviços de apoio aos 

expositores no espaço da Mostra, durante todo o 

evento. 

4.6. Os stands devem ser ocupados e decorados 

entre as 9h00 e as 17h30 dos dias 29 e 30 de 

Outubro. No dia da Inauguração, 30 de outubro, 

os stands devem estar operacionais até às 17h30, 

devendo ser assegurada a sua abertura ao 

público às 18h00. 

4.7. A desmontagem dos stands apenas poderá 

ser efetuada a partir das 23h30 do dia 01 de 

novembro de 2017 e entre as 9h00 e 17h00 do 

dia seguinte. A partir das 14h00 do dia 02 de 

novembro, o recinto não tem segurança e a 

organização não se responsabiliza por eventuais 

extravios a partir desse momento; 

4.8. A decoração dos stands é da inteira 

responsabilidade do expositor, não podendo 

modificar a estrutura do stand. 

mailto:cultura@cm-alvito.pt
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4.9. As viaturas de apoio à montagem devem ser 

retiradas das proximidades da tenda até às 16h00 

do dia 30 de Outubro e só podem ser colocadas 

novamente para apoio à desmontagem, a partir 

das 00h30 do dia 02 de novembro. 
 

5. SEGURANÇA 

5.1. A segurança dos Stands, produtos expostos e 

outros, durante o horário de abertura ao público, 

é da responsabilidade de cada expositor. Fora 

deste período a segurança cabe à organização. 

5.2. O serviço de segurança tem início às 12h00 

de dia 29 de outubro e cessa às 14h00 de dia 02 

de novembro. 

6. LIMPEZA 

6.1. A limpeza do interior dos stands é da 

responsabilidade de cada expositor. 

6.2. A limpeza do espaço exterior é da 

responsabilidade da organização. 
 

7. DEVERES DOS EXPOSITORES 

7.1. O expositor não pode ceder, a qualquer 

título, o direito de ocupação do stand, salvo se 

devidamente autorizado pela organização. 

7.2. O expositor responsabiliza-se pela 

salvaguarda do(s) stand(s) que lhe for(em) 

confiados(s), nomeadamente, no que se refere a 

marcações de tinta, perfurações. 

7.3. Os expositores comprometem-se a respeitar 

o horário diário, o período de funcionamento, os 

tempos de montagem e desmontagem bem como 

as presentes normas. 

7.4. Em caso de incumprimento do disposto dos 

números anteriores, o expositor perde os 

direitos adquiridos no âmbito dos critérios de 

seleção, podendo mesmo vir a ser impedido de 

participar na Mostra do próximo ano.  

7.4.1 Cabe à organização decidir o disposto no 

número anterior. 

7.5. O expositor deverá zelar pela boa imagem e 

limpeza do seu stand. 

7.6. Os expositores que pretendam instalar 

aparelhos elétricos no stand, eletrodomésticos 

ou outros, devem informar previamente a 

organização sobre necessidades particulares dos 

mesmos. 

7.6.1 A instalação deste equipamento deve ser 

referida na ficha de inscrição no espaço 

reservado para o efeito. 

7.7. A venda de produtos expostos é da inteira 

responsabilidade dos expositores, salvo em 

situações previamente acordadas com a 

organização. 

7.8. Não é permitida a utilização de espaços 

exteriores aos stands, exceto se autorizado pela 

organização e desde que previamente acordado 

com os expositores vizinhos (laterais e frente). 

7.9. Após confirmação da inscrição do expositor, 

feita pelos serviços da Câmara, obriga-se o 

mesmo ao pagamento da importância referente 

ao(s) stand(s). 

7.9.1 Esta obrigação mantém-se mesmo em caso 

de falta, excetuando as faltas justificadas e 

comunicadas até às 17h00 do dia 20 de outubro. 
 

8. SITUAÇÕES PARTICULARES 

8.1. DOÇARIA, PASTELARIA, CHARCUTARIA E 

TASQUINHAS: 

a. Os interessados em espaços para exposição e 

venda de produtos de pastelaria (bolos, 

doces e compotas), podem alugar somente 

um stand; 

b. Existe uma tenda especialmente destinada a 

tasquinhas e charcutaria; 

c. Os expositores candidatos a tasquinhas ou 

charcutarias, apenas podem concorrer a 

espaços de 36m
2
 (18m

2
 de serviço+18m

2
 de 

esplanada), ou apenas a um stand. Não 

podem alugar stands a preços unitários. 

d. Os stands para tasquinhas ou charcutaria, 

têm 18m
2
 de área de serviço e igual área de 

esplanada, situada à frente do seu stand, 

cabendo ao expositor garantir mesas e 

cadeiras para a esplanada, bem como 

cumprir todas as exigências legais a nível de 

higiene, segurança e salubridade. 

e. Os expositores que comercializem produtos 

alimentares, mesmo os que estiverem isentos 
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do pagamento do espaço estão sujeitos ao 

Licenciamento Zero (artº 6º do Decreto-Lei nº 

48/2011); 

f. Os expositores podem optar por ter redução 

de preço de aluguer, mas terão de assegurar 

um lanche para um grupo musical (+/- 20 

elementos) no dia da atuação dos grupos da 

terra  
 

8.2. ARTESANATO 

a. A organização privilegia expositores com 

produção de artesanato ao vivo.  

b. Os expositores que façam demonstrações 

diárias têm direito à redução do aluguer do 

stand, já incluída no preço mencionado na 

ficha de inscrição. 

c. Caso não cumpram ficam obrigados a pagar o 

valor da redução de que beneficiaram; 

d. O disposto na alínea b), deve ser 

concretizado durante as horas de maior 

afluência de público;  

e. Com vista a facilitar o processo de seleção 

destes expositores sugere-se a 

disponibilização de fotografias em anexo à 

respetiva ficha de inscrição. 
 

8.3. ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

a. A isenção de pagamento pode ser concedida 

a associações, instituições sem fins lucrativos 

e produtores locais que para o efeito o 

solicitem e comprovem a sua condição. Os 

pedidos devem ser feitos em impresso 

próprio anexo à ficha de inscrição; 

b.  Os beneficiários obrigam-se a manter o seu 

espaço dinâmico e com representação 

efetiva. O não cumprimento desta disposição 

determina a suspensão deste direito no 

próximo ano; 

c. Cabe à Câmara decidir dos pedidos de 

isenção de pagamento. 
 

8.4. SITUAÇÕES EXCECIONAIS 

a. Como forma de garantir alguma inovação e 

maior variedade de ofertas aos visitantes, a 

organização reserva-se ao direito de convidar 

até ao máximo de 3 expositores, que não 

terão de ser selecionados de acordo com os 

critérios referidos no ponto 4.3 das presentes 

Normas; 

b. Na seleção de expositores, em caso de 

empate, será sempre atribuída preferência 

de seleção às entidades/instituições e 

agentes locais. Na eventualidade de empates 

entre expositores não locais, a organização 

reserva-se ao direito de selecionar o que 

mais se enquadrar nos objetivos da Mostra; 

c. A organização reserva-se ao direito de limitar 

a oferta de determinadas tipologias de 

expositores. 
 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O pagamento de aluguer do(s) stand(s) pode 

ser feito através de: 

a) Cheque passado à ordem do Município; 

b) Transferência bancária, para o IBAN 

PT50.0035.0084.000000.13430.92 

devendo nesse caso ser enviado o 

comprovativo da transferência para 

cultura@cm-alvito.pt 

c) Presencialmente, no Balcão Único do 

Município de 2ª a 6ª feira dentro do horário 

de expediente (9h00-12h30 / 14h00-16h00). 

d) O pagamento só é devido após a confirmação 

da aceitação da inscrição pelos serviços da 

Câmara que indicará um prazo para a sua 

concretização. Não sendo cumprido o 

referido prazo, a organização disporá, como 

bem entender do stand. 

9.2. A Mostra realiza-se num recinto 

improvisado. Contudo, a organização não se 

responsabiliza por eventuais roubos ou danos 

nomeadamente os causados por incêndio, 

acidente ou intempéries. 

9.3 Os representantes dos órgãos de 

comunicação social têm livre acesso à Mostra, 

devendo, contudo, informar a organização com 

vista a serem criadas as melhores condições para 

a realização do seu trabalho. 

9.4. A resolução dos casos omissos nas presentes 

norma é competência da organização.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Identificação: 

Nome  

Morada  

Código Postal  -  Localidade*  

Telefone  Telemóvel 1*  Telemóvel 2*  

Fax  Contribuinte  (para constar no recibo de pagamento) 

E-MAIL  

Nome Frontão (20)                     
 

Tipo de Expositor 

(assinalar com X) 

Doçarias e 
Pastelarias 

Artesanato 
ao Vivo 

Artesanato ou 
Produtos 
Regionais 

Vendedores / Bar / 
Expositor do Concelho 

de Alvito 

Restaurantes, Tasquinhas 
ou Charcutaria do 
Concelho de Alvito 

Restaurantes, 
Charcutaria ou 

Tasquinha 
 

Produtos a Expor  
 

Espaço pretendido Stand(s) 1 (9m2) 2 (18m2) Doçaria/Pastelaria  Tasquinha  Charcutaria  Bar  
 

N.º de Frentes 1 Frente 2 Frentes As frentes são pagas Necessita Eletricidade Suplementar SIM NÃO 
 

Pontos (ver 4.3) 

(assinalar com X) 

Expositor natural 
e/ou residente no 
concelho de Alvito 

Participação na 
XIII EXPOBARONIA 

(2017) 

Número de 
participações na 

Mostra 
 

Artesanato ao vivo 
ou comércio de 

produtos regionais 

Inscrição dentro do 
prazo (até 06 de 

outubro) 

Pontos 80 50 5/ano  30 10 

TOTAL DE PONTOS DO/A EXPOSITOR/A (a preencher pelos serviços da CM Alvito)  

Preço unitário de aluguer de Stands: 

Doçarias e 
Pastelarias 

1 Frente 90,00€ 
 

Artesanato 
ao Vivo 

1 Frente 40,00€ 
 

Produtos Regionais e 
Artesanato 

1 Frente 45,00€ 

2 Frentes 115,00€ 2 Frentes 60,00€ 2 Frentes 65,00€ 
 

Expositor do Concelho de 
Alvito (que não seja tasquinha) 

1 Frente 30,00€ 
 

Bares e restantes 
comerciantes 

1 Frente 60,00€ 

2 Frentes 40,00€ 2 Frentes 80,00€ 
 

Restaurantes, Tasquinhas ou Charcutaria (36m2) 
Do Concelho de Alvito 200,00€ 

Fora do Concelho de Alvito 300,00€ 
 

Doçarias e Pastelarias - Ver alíneas a) e e) do ponto 8.1 das Normas de Funcionamento 
Artesanato - Ver ponto 8.2 das Normas de Funcionamento 
Restaurantes, Tasquinhas e Charcutaria - Ver alíneas c), d) e e) do ponto 8.1 das Normas de Funcionamento 
 

Nota1: Os pagamentos deverão ser efetuados após comunicação da aceitação do expositor (ver ponto 9.1) 
 

Nota2: O Preenchimento e assinatura desta ficha de inscrição, pressupõe a aceitação integral das Normas de 

Funcionamento da 22ª Mostra de Serviços e Produtos Locais e Regionais. Se aceite, o/a expositor/a fica 

obrigado/a a pagar o valor o espaço solicitado e cedido, mesmo em caso de falta. 
 

Data  Assinatura do/a Responsável 
  

 
 
 

Observações:  

 

 
 


