
 

 

Regulamento Geral 

 

1. O preenchimento das inscrições devem 
constituir formalidade obrigatória para a 
participação no certame, só podendo ser 
expostos os artigos ou actividades designadas 
na respectiva inscrição.  

 

2. A organização não se responsabiliza pelas 
consequências que possam advir da omissão de 
dados no preenchimento dos boletins de 
inscrição. 

 

3. Não é permitida a inscrição em nome de 
outrem, excepto nos casos de representação 
oficial. 

 

4. A atribuição dos módulos às empresas / 
entidades será feita consoante a ordem de 
entrada das fichas de inscrição na secretaria da 
CCIH. 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. 

 

5. Em caso de desistência, esta deve ser 
comunicada por escrito à CCIH, no período de 
10 dias úteis antes do início da exposição. 

 

6. No caso de desistência, o expositor perde todos 
e quaisquer direitos sobre o respectivo espaço. 

7. Não é permitida a apresentação de 
mercadorias ou distribuição de produtos cuja 
natureza perturbe os outros expositores ou o 
público ou sejam susceptíveis de deteriorar o 
pavimento e os elementos existentes. 

 

8. Os trabalhos de montagem só poderão iniciar-se 
com a apresentação da credencial de expositor, 
obtida nas instalações da CCIH. 

 

9. O expositor obriga-se a deixar no mesmo estado 
de conservação em que lhe foram entregues os 
elementos disponíveis e as áreas de exposição. 
A violação de algumas destas obrigações, 
obriga o expositor a indemnizar a CCIH por 
eventuais danos resultantes da utilização 
daquele material ou de pavimento. 

 

10. A desmontagem e saída do material exposto 
deve estar rigorosamente concluída nos prazos 
fixados pela CCIH. A falta de observância do 
prazo estabelecido, para além de outras 
possíveis sanções, retira qualquer 
responsabilidade à CCIH. 

 

11. Para retirar o material exposto, ou outra 
mercadoria, os expositores devem munir-se da 
respectiva identificação. 

 

12. A CCIH não assume a responsabilidade por 
quaisquer missões ou instruções particulares  
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pelos expositores ao Serviço de Vigilância da 
Exposição. 
 

13. O Seguro de Roubo é da responsabilidade do 
expositor, pelo que a CCIH não responde por 
danos, perdas ou furtos do material exposto. 

 

14. São proibidos e constituem objecto de 
disposições que podem ir desde a aplicação de 
multas até ao encerramento imediato do 
espaço: 

 

a) A distribuição de publicações e material 
de publicidade/ propaganda fora das 
respectivas áreas de cada expositor; 

b) Toda a publicidade susceptível de 
incomodar ou prejudicar os outros 
expositores e visitantes; 

c) A colocação de letreiros ou outros 
objectos para além dos limites da área de 
exposição; 

d) O volume de som para além dos limites 
permitidos, passível de incomodar os 
restantes participantes na feira; 

e) A violação das regras determinadas pela 
CCIH, resultantes de acordos prévios 

estabelecidos com empresas 
patrocinadoras. 

 

15. Devem constituir objecto de autorização 
expressa da CCIH: 

 

a) As instalações sonoras nas áreas de 
exposição 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. Os expositores comprometem-se a 
comunicar com a antecedência mínima 
de 5 dias úteis da data fixada para o início 
do período de montagens, sob o risco das 
mesmas não se realizarem. 

 

16. Todas as reclamações devem ser apresentadas, 
por escrito, à CCIH, no prazo de 48 horas 
após a verificação do facto que lhes deu 
origem. 

 

17. A participação no evento implica o 
conhecimento e aceitação, por parte do 
expositor do presente Regulamento. 

 


