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AGITAR São Domingos 2018 

21 e 22 de setembro de 2018 

 

INFORMAÇÃO AOS EXPOSITORES 

 

O AGITAR São Domingos é organizado pela Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica, com o objetivo de desenvolvimento de estratégias de boas práticas que visam 

combater o sedentarismo e a promoção de hábitos de vida saudável. 

As condições de participação e regras de funcionamento da Feira seguem o disposto 

no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 

Restauração - RJACSR  (Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro) e no artigo 9.2.2 2 e 

9.2.3 da Tabela de Taxas Municipais 2018 do Município de Lisboa. 

Data, local, e Horário de Funcionamento 

A AGITAR São Domingos é uma feira que decorre nos dias 21 e 22 de setembro de 2018, 

no Parque Bensaúde, com o seguinte horário: 

Dia 21 de setembro (sexta-feira)                 das 10:00h às 19:00 horas 

Dia 22 de setembro (sábado)                     das 10:00h às 19:00 horas 

Todos os Stands devem permanecer abertos aos visitantes durante o horário de 

funcionamento. 

 

Organização Geral da Feira 

Setores da Feira 

- A Feira é dividida em vários setores e os expositores são agrupados com base na 

atividade desenvolvida e no tipo de produtos  

- Será afixado na entrada da Feira ou noutro local de fácil acesso uma planta ou outro 

documento adequado com a localização dos setores de atividade ali representados. 

mailto:geral@jf-sdomingosbenfica.pt
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 Critérios de atribuição de espaços   

- A Organização definirá zonas de exposição temáticas em função da tipologia de 

atividades admitidas e definirá um sistema de quotas a definir por setores/área.  

- Têm prioridade as Lojas aderentes ao Cartão Mais São Domingos. 

- No caso do número de inscrições apresentadas ser superior ao número de Stands 

disponíveis por cada setor/área, serão as mesmas ordenadas em função da data de 

entrada da inscrição nos serviços.  

- A Junta de Freguesia definirá a atribuição de espaços destinados a associações e 

outras atividades sem fins lucrativos, sem prejuízo dos pontos anteriores.  

 

Instalação, horários de montagem e desmontagem dos expositores 

Foram definidos os seguintes horários:   

- Montagem: dias 20 de Setembro (quinta-feira) das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00   

- Desmontagem: dia 22 de Setembro (sábado) das 20h00 às 22h00 e dia 24 de Setembro 

(segunda-feira) das 9h00 às 13h00 

-A instalação dos expositores deve efetuar-se no prazo indicado, para que os 

expositores iniciem a sua atividade à hora de abertura 

 - A existência de espaços encerrados durante o horário de realização da Feira poderá 

determinar a não participação em eventos futuros promovidos pela Junta de Freguesia.  

 

 Decoração e Limpeza  

- A montagem dos stands é da responsabilidade da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica. 

 - É proibida a alteração da estrutura dos stands bem como a aplicação de pregos ou 

outros materiais que possam causar danos na mesma estrutura.  

- A organização interna dos stands e decoração é da responsabilidade dos expositores.  

- A limpeza das áreas comuns da Feira é da responsabilidade da Organização, sendo a 

limpeza dos stands da responsabilidade dos expositores. 

 

 

mailto:geral@jf-sdomingosbenfica.pt
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Segurança e Regras de Funcionamento 

- A segurança geral do local onde decorre a Feira é da responsabilidade da 

Organização, sendo a segurança dos stands, dos produtos expostos e de bens pessoais, 

da responsabilidade dos expositores.  

- A Organização não se responsabilizará por perdas ou danos em qualquer stand, 

produtos expostos, materiais, mercadorias ou bens pessoais.  

- É expressamente proibido confecionar ou cozinhar nos stands localizados fora da área 

afeta a esse fim.  

- A afixação de publicidade por parte de cada expositor deverá estar condicionada à 

área que lhe foi atribuída  

- A Organização disponibiliza um Secretariado permanente que funciona como serviço 

de apoio. 

 

 Condições de Admissão e Participação 

- Podem participar como expositores todas as pessoas individuais ou coletivas que 

exerçam atividades enquadradas no âmbito da Feira.  

- A Organização reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição, se entender que a 

representação em causa não se insere no âmbito do evento.  

- O expositor não pode ceder, subalugar ou partilhar o direito de ocupação do respetivo 

stand.  

 - Se assim exigirem os interesses gerais da Feira, a organização pode alterar a 

localização, área ou disposição do espaço solicitado por cada expositor, justificando 

sempre os motivos dessa decisão.  

 

 Inscrições e Pagamento 

Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição, através da respetiva Ficha 

de Inscrição, devidamente preenchida e assinada, a entregar por correio, por fax, e-

mail, ou pessoalmente, na Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, até ao dia 

07 de setembro de 2018.  

O pagamento será efetuado após confirmação da inscrição pela organização, em 

numerário ou transferência bancária, no prazo de 5 dias úteis a contar da data de 

receção do ofício.  

mailto:geral@jf-sdomingosbenfica.pt
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O expositor que desista do espaço nos 15 dias úteis antes da realização da Feira perderá 

o direito ao pagamento já efetuado. 

 

 Características dos Stand e custos associados 

Os expositores poderão utilizar um stand-tipo com 3x3 m. – 9 m2. 

Alimentação saudável 1 módulo 3x3 m 65,7 € 

Artesanato 1 módulo 3x3 m 44,10 € 

Terapias alternativas 1 módulo 3x3 m 44,10 € 

Outros produtos não 

alimentares 

1 módulo 3x3 m 44,10 € 

 

(Valores c/ iva incluído) 
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AGITAR São Domingos 2018 

21 e 22 de setembro de 2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Entidade ___________________________________________________________________ 

Nome do responsável _______________________________________________________ 

Morada ____________________________________________________________________ 

Código Postal ______-_____ Localidade ___________________País _______________ 

Telefone ________________ Telemóvel __________________Fax ___________________ 

Email ______________________________________ Contribuinte nº __________________ 

 

           Alimentação Saudável _________________________________________ 

          

Artesanato _____________________________________________________ 

          

Terapias Alternativas ____________________________________________ 

          

Outros Produtos não alimentares ________________________________ 

 

 

         

 

 

               Aderente Cartão Mais São Domingos 

 

   

Recebido e verificado por:  

 

________________________________ 

 

Em: ______/________/___________ 

mailto:geral@jf-sdomingosbenfica.pt

