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   Encontro do Mundo Rural 2017 
   08 a 10 de junho 
    Parque de Exposições da Quinta de São Lourenço 

 
REGULAMENTO 

PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMERCIAIS 
 

(ESPAÇOS COMERCIAIS) 
 
 
1. Os pedidos de inscrição devem ser formulados nos boletins que a CCIH distribui e entregues/ 

enviados na sede da CCIH, até à data limite do prazo de inscrição. O seu preenchimento 
completo constitui formalidade obrigatória para a participação na feira, só podendo ser 
expostos os artigos ou atividades designadas na respetiva inscrição. 

 
2. A Atribuição dos módulos às empresas será feita consoante a ordem de entrada das fichas de 

inscrição, dando sempre prioridade às empresas cujos produtos expostos estejam relacionados 
com a Agropecuária. À Organização é reservado o direito de alteração do local do Stand 
escolhido pelo requerente, sempre e apenas quando a especificidade do produto ou o seu 
enquadramento na área de exposição assim o exija. 

 
3.  A área disponível para exposição é composta por: 

 
a) Dezoito módulos cobertos simples (assinalados na planta em anexo com os números 1, 

2, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28); 
b) Onze módulos cobertos duplos (assinalados na planta em anexo com os números 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 29); 
c) Doze espaços externos (assinalados na planta em anexo com os números 30, 31, 32, 33, 

36, 37, 38, 39, 40 e 41); 
d) Um espaço para vendedores ambulantes de pipocas e algodão doce (assinalado na 

planta em anexo com o números 1); 
e) Três espaços para vendedores ambulantes de café/ bebidas (assinalados na planta em 

anexo com os números 1, 2 e 3); 
f) Três espaços para tascas (assinalados na planta em anexo com os números 1, 2 e 3). 

 
4. Constitui também formalidades obrigatórias para todos os expositores que optem por ter 

“Módulo Sem Stand”, a entrega, juntamente com a Ficha de Inscrição, de uma maquete / 
memória descritiva do stand com o qual se farão representar na feira. 

 
5. Não será cobrado qualquer valor pelos espaços referidos no ponto 3, à exceção dos 

mencionados nas alíneas d) e) e f), mediante apresentação de proposta. 
 

 



 
Membro Honorário da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial 

Instituição de Utilidade Pública  
 Largo Duque D’Ávila e Bolama, 4 – 2º         9900 – 141   HORTA          Contribuinte nº  512 007 861 

Telef. 292 202 320        Fax  292 240 890   elem. 965 949 390 
www.ccihorta.pt   ccih@ccihorta.pt    

 

 

6. A organização não se responsabiliza pelas consequências que possam advir da omissão de 
dados no preenchimento dos boletins de inscrição ou pelo incumprimento do disposto na 
alínea 2. 

 
7. Não serão admitidas inscrições de pessoas ou empresas que tenham dívidas à CCIH. 

 
8. Não é permitida a inscrição em nome de outrem, exceto nos casos de representação oficial. 
 
9. O pagamento da importância referente à participação que efetuado por transferência ou 

depósito bancário só é considerado válido com a apresentação do respetivo talão. 
 
10. Caso o preço referente à participação não seja liquidado na totalidade até ao dia 08 de junho, 

a comissão de organização reserva-se o direito de cancelar a inscrição do participante e a 
reter as importâncias já pagas. 

 
11. Em caso de desistência, e desde que comunicada por escrito à CCIH, no período de 6 dias úteis 

antes do início da feira, só é passível de devolução 50% do montante entretanto pago. Caso 
não exista comunicação anterior aos 6 dias úteis, não existe direito a devolução do montante 
pago. 

 
12. No caso de desistência, o expositor perde todos e quaisquer direitos sobre o respetivo espaço. 
 
13. Não é permitida a apresentação de mercadorias ou distribuição de produtos cuja natureza 

perturbe os outros expositores ou o público ou sejam suscetíveis de deteriorar o pavimento e 
as construções existentes. 

 
14. Não é permitida a venda de produtos para consumo no próprio local. Apenas será permitido o 

consumo no local de produtos de oferta promocional. 
 
15. Os trabalhos de montagem só poderão iniciar-se com a apresentação do cartão de 

identificação, obtido na sede da CCIH. 
 
16. O expositor obriga-se a deixar no mesmo estado de conservação em que lhe foram entregues 

as paredes do stand e o pavimento (os materiais autocolantes deverão ser retirados na 
desmontagem). A violação de algumas destas obrigações obriga o expositor a indemnizar a 
organização por eventuais danos resultantes da utilização daquele material ou de pavimento. 

 
17. As empresas que pretendem a instalação de telefone e/ou TV cabo no seu stand, deverão 

solicitar diretamente à MEO e/ou à NOS. 
 
18. A desmontagem dos stands e saída do material exposto devem estar rigorosamente 

concluídas nos prazos fixados pela CCIH. A falta de observância deste prazo para além de 
outras possíveis sanções origina a cobrança ao expositor faltoso dos encargos daí resultantes. 

 
19. O Seguro de Roubo ou outros é da inteira responsabilidade do expositor, pelo que a CCIH não 

se responsabiliza por quaisquer danos, perdas ou furtos do material exposto, que ocorram nos 
períodos de exposição ao público e montagem/desmontagem dos stands. 

 
20. Com a finalidade de reforçar a segurança, devem ser observados os seguintes procedimentos:  
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- Permanecer um responsável no stand durante os horários de montagem, realização e 
desmontagem;  
- Comparecer no recinto 30 minutos antes da abertura ao público;  
- Abandonar o stand apenas após a saída do público;  
- Usar, em local bem visível os cartões de identificação (montagem, desmontagem e livre 
trânsito). 

 
a) Livres-trânsito do expositor (destinado ao pessoal que presta serviço nos stands): Os 

expositores têm direito a requisitar 2 livre-trânsitos por cada stand. Os livre-trânsitos são 
nominais e intransmissíveis. 

 
21. São proibidos e constituem objeto de disposições que podem ir desde a aplicação de multas 

até ao encerramento imediato do stand (sem direito a devolução do montante investido na 
sua participação): 

 
a) A distribuição de publicações e material de publicidade/propaganda fora dos respetivos 

stands; 
b) Toda a publicidade suscetível de incomodar ou prejudicar os vizinhos e visitantes; 
c) A colocação de letreiros ou outros objetos para além dos limites do stand; 
d) O prolongamento do stand, para além dos seus limites; 
e) O volume de som para além dos limites permitidos, passível de incomodar os restantes 

participantes na feira; 
f) A violação das regras impostas pela CCIH, resultantes de acordos prévios estabelecidos 

com empresas patrocinadoras. 
 
22. Devem constituir objeto de autorização expressa da CCIH: 
 

a) As instalações sonoras nos stands cuja instalação não poderá incomodar os expositores e o 
público, sob pena da sua remoção pela CCIH; 

b) A realização de testes e concursos; 
c) Iniciativas promovidas pelos expositores no âmbito da animação do stand ou do recinto.  

 
23. Todas as reclamações devem ser apresentadas, por escrito, à organização, no prazo de 24 

horas após a verificação do facto que lhes deu origem. 
 
24. A participação no evento implica o conhecimento e aceitação, por parte do expositor, do 

presente Regulamento. 
 
 
Horta, 10 de maio de 2017 
 
 
A Organização 


