REGULAMENTO GERAL
O EVENTO
Em 2019 irá realizar-se mais uma vez a Expo Barcelos, a qual irá decorrer entre 11 a 13 de
Outubro sob a alçada organizadora da empresa João Dantas Unipessoal Lda. Como tem sido
costume em edições anteriores, este evento pretende dar a conhecer as diferentes e variadas
facetas dos setores económico e empresarial do conselho de Barcelos e dos seus vizinhos.
Contando com o apoio de entidades como a Câmara Municipal e a Cooperativa Agrícola de
Barcelos, a Expo Barcelos tem-se tornado sinónimo de marca de confiança e sucesso.
A edição anterior contou com 300 empresas presentes em exposição e cerca de 90 mil
visitantes. Para a edição deste ano espera-se superar estes números, elevando ainda mais a
importância da Expo Barcelos.
A 8ª Edição da Expo Barcelos irá contar com os seus habituais destaques no seu reportório,
6º Concurso Regional da Raça Holstein Frísia AGRIBAR 2019, 4º Concurso Regional de Galos,
emissão para todo o território nacional do Programa “Somos Portugal" - TVI.
A Expo Barcelos é assim um marco de elevado prestígio e importância para a cidade de
Barcelos, dinamizando a sua economia, fomentando novas parcerias e no processo, atraindo
milhares devisitantes para este grande evento.

ADMISSÃO CONDIÇÕES PARA EXPOSITORES



A participação no evento, enquanto expositor, é permitida a pessoas singulares ou
coletivas cuja atividade a que se dedicam se enquadra nos setores de atividade já
referidos.



Ao expositor não é permitida, em caso algum, a cedência do direito de ocupação do
seu stand, mesmo que a título gracioso. A violação deste princípio estará sujeita à
aplicação de uma sanção que poderá ditar o encerramento do stand.



A organização usufrui do direito de poder reservar espaços de exposição específicos
para posterior cedência a empresas relevantes no contexto económico do município
de Barcelos e que, pela sua importância, representem uma mais-valia para o evento e
para a sua projecção, quer a nível regional, como nacional.



A inscrição deve ser feita via online e até à data limite anunciada, sob pena de,
ultrapassada essa data, poder não ser possível a sua aceitação. O Contrato de
Expositor pressupõe o pagamento da importância correspondente ao espaço
pretendido. O pagamento poderá ser feito de duas formas: na totalidade, após a
confirmação do espaço; ou 50% do valor com a confirmação do espaço e 50% 15 dias
antes da montagem. Em termos de modalidade, o pagamento poderá ser feito por
transferência bancária ou por pagamento multibanco.



Os espaço(s) selecionado(s) ficam reservados por um período de 10 dias até ao
pagamento de, pelo menos, 40% do valor. Finda essa data, os espaços voltam a ficar
disponíveis para nova reserva.



A inscrição de um espaço só é validada após o envio do comprovativo de pagamento
para o e-mail: info@expobarcelos.pt.



As partes integrantes obrigam-se ao cumprimento do contrato que entra em vigor
após a sua assinatura. À organização é concedido o direito de não permitir a ocupação
do espaço caso o expositor não tenha efetuado o pagamento.



A inscrição de qualquer expositor poderá ser recusada se colocar em causa os
padrões ou objetivos do certame. Não obstante, qualquer inscrição já feita poderá ser
anulada caso se comprove a existência de dados falsos de incumpri- mento dos
termos indicados neste Regulamento.

PARTICIPAÇÃO LOCALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO


A localização atribuída aos expositores em anos anteriores não garante a
disponibilidade do mesmo local nesta edição, sendo que a atribuição depende única e
exclusivamente da entidade interessada. A esta é dada a oportunidade de escolha
através da inscrição em http://expobarcelos.pt/reservas.php.



A organização não é responsável por consequências, para o expositor, de situações
especiais ou de questões relacionadas com a vizinhança do stand por ele escolhido.



A cada expositor são entregues 2 credenciais de identificação por cada modulo nos
setores; A, B, F, L, H. 4 por modulo ou espaço, nos setores; E, C, D, G. Caso seja
necessário um número superior, o expositor deverá solicitar junto da organização e
terá uma taxa de 10,00€



É apenas permitida a exposição de produtos dentro do espaço contratado e que sejam
parte integrante da produção ou que, de algum modo, representem o expositor
contratante.



É expressamente proibida a exposição, venda ou distribuição de produtos que, de
algum modo, possam perturbar os restantes expositores e visitantes, ou que
representem algum perigo para as instalações.



Durante as horas de funcionamento do certame, a segurança dos produtos são de
total responsabilidade do expositor, os stands devem permanecer abertos e assistidos
por pessoal da responsabilidade do expositor.



Os expositores que se encontrem no setor da agro-pecuária terão um regulamento
específico que será posteriormente facultado.



Os expositores presentes no setor da Restauração deverão apresentar uma carta de
vinhos verdes apenas com produtos do concelho de Barcelos. Para além disso,
deverão incluir nos menus pelo menos um prato característico da gastronomia de
Barcelos.



Todos os expositores e participantes cedem à organização o direito de utilizar todas
as imagens e/ou filmagens captadas durante o evento para posterior uso em material
de divulgação, sem qualquer tipo de limitação.



E Em caso de imprevistos ou motivos de força maior que ameacem a realização do
evento, atrasem a sua abertura ou causem alterações no horário estabeleci-o do neste
Regulamento, os expositores não poderão reclamar qualquer indemnização.

SERVIÇOS TÉCNICOS REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS


Cada expositor poderá dispor, mediante o pagamento da respeitava taxa, de
Água/Saneamento e de Energia Eléctrica. A requisição deste tipo de serviços deve
constar do processo de inscrição, sendo que a organização não garante a
disponibilidade perante pedidos feitos posteriormente.



O trabalho de ligação da água e da energia é da responsabilidade de uma equipa de
profissionais nomeada pela organização, que não se responsabiliza por qualquer
acidente decorrente de ações que desrespeitem as normas de utilização.



Os trabalhos de montagem/decoração dos expositores só poderão ter início mediante
a apresentação da respetiva credencial, entregue no primeiro dia.



À organização está reservado o direito de colocar painéis com conteúdo informativo
ou outros elementos em locais que considere relevantes, sem condicionar os
expositores. Estes não poderão cobri-los ou retirá-los.



A iluminação geral do recinto fica a cargo da organização.

ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E SANEAMENTO


Quadro 220v

20 €



Taxa de ligação e consumo 40€



Energia Trifásica16A



Energia Trifásica 32A



Energia Trifásica 60A 90€

LIMPEZA RESPONSABILIDADES


A limpeza do interior dos stands é de total responsabilidade dos expositores e deve
estar terminada antes da hora de abertura do certame.

ESTACIONAMENTO LOCALIZAÇÃO E HORÁRIOS


O estacionamento destinado aos expositores fica reservado até às 18horas de sextafeira e até às 11horas de Sábado e Domingo e situa-se na zona nascente do Estádio
Cidade de Barcelos.

MONTAGEM E DESMONTAGEM HORÁRIOS E PERMISSÕES


O processo de montagem dos expositores deverá obedecer ao horário a seguir
exposto:



Período de montagem: 11 outubro - 9H30 ÀS 18H00 12 outubro - 8H30 ÀS 22H00



Período de desmontagem: 15 outubro - 20H00 às 22H00 16 outubro - 9H00 ÀS
18H00

Finda a desmontagem, o modelo de stand deverá ser entregue no mesmo estado em que foi
recebido.
PROIBIÇÕES

Ao expositor é expressamente proibido:
a)

Fazer publicidade respeitante a produtos que não se enquadrem no âmbito do certame;

b)

Fazer publicidade não comercial;

c)

Distribuir ou fazer publicidade fora do seu espaço.

STANDS COMPOSIÇÃO


O stand modular da Expo Barcelos é composto por placas de cor branca, ligadas por
perfis de alumínio. Cada stand possui frontão com o nome do expositor. Os stands
incluem ainda:



1 barra com 5 projetores de iluminação



1 quadro elétrico com disjuntor e tomada



Alcatifa (cor standard).



Nome do Expositor



Stands com uma/duas frentes,



dependendo da loca



Medidas modulares:
o “0x2 "1,5x8
o “ 5x5 - 4x2
o 3x3 Espaços livres:
o “25x7 "3x6 = 14x10 "3x4 10x10 "2x8 =10x4 "2x6 4x6 "2x4 * 4x5

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
No seguimento do cumprimento dos requisitos legais da Segurança Contra Incêndio em
Edifícios, informamos os Exmos. Srs., na qualidade de expositores da 6º edição da Expo
Barcelos, que no âmbito da Implementação do Anexo às Medidas de Autoproteção do Estádio
Cidade de Barcelos, onde se realizará a Expo Barcelos nos próximos dias 13, 14 e 15 de
outubro de 2017, documento devidamente aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC), deverão ser respeitados e cumpridos os Procedimentos de Prevenção, Normas
de Evacuação e Procedimentos de Atuação nos vários Cenários de Emergência que possam
ocorrer (Anexo 1).
Mais informamos, que em anexo 2 se encontra a planta do espaço, onde identifica os vários
pontos de encon tro (que se deverá dirigir, mediante a sua localização) e o organigrama
funcional do evento, que deverá ser respeitado no caso de ocorrência de um qualquer
cenário de emergência, pelo que solicito uma leitura cuida- da a todos os documentos e a
cooperação em caso de necessidade.
Dentro do espaço destinado ao evento Expo Barcelos, todos os expositores deverão estar
dotados do crachá identificativo que contará com os seguintes procedimentos de
emergência: “Ao ouvir o sinal de alarme para evacuação (sirene contínua), deve seguir as
indicações das equipas de evacuação e cumprir os seguintes

Princípios básicos:
o MANTER A CALMA. NÃO CORRER. NÃO GRITAR; Informar os utilizadores do seu
STAND que o devem acompanhar. Devem movimentar-se em passo
o rápido mas sem correr, evitando empurrar outras pessoas e em silêncio;
o Seguir pelos caminhos de evacuação sinalizados e identificados nas plantas de
emergência; No caso de escadas, deve subir/descer, junto às paredes;
o PROIBIDA a utilização de elevadores;
o Não se preocupe com objetos pessoais;
o Deve encaminhar-se para o ponto de encontro;
o Depois de sair do edifício, NÃO voltar ao seu interior por qualquer motivo;
o Caso exista fumo, em quantidade suficiente para dificultar a respiração e a
visibilidade, proteger a
o boca e o nariz com um pano húmido, de preferência, e movimentar-se gatinhando.
o Se estiver isolado, dirija-se para o ponto de encontro, seguindo a sinalização, onde
encontrará as equipas de segurança que lhe indicarão onde permanecer”

