
                      
 

 
AmbiFaro – Gestão de Equipamentos Municipais E.M. 
Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, Edifício do Mercado Municipal, Piso 2, 8000-151 Faro 
Telefone: 289897250 | geral@ambifaro.pt |www.ambifaro.pt 

1 
 

Regulamento de Participação Festival F 2019 

Feira de Artesanato  

ARTIGO 1º - DATA, LOCALIZAÇÃO E HORÁRIOS 

1. A AmbiFaro - Gestão de Equipamentos Municipais E.M., a Câmara Municipal de Faro e 

o Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados, adiante designados por 

ORGANIZAÇÃO, organizam nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o Festival F, adiante 

designado por EVENTO. 

2. O EVENTO irá decorrer na Vila Adentro e no Largo de São Francisco, em Faro.  

3. O EVENTO terá o seu início às 18h:00 e o seu término às 04h:00, sendo que a feira 

decorre até às 01h:00.  

4. Por motivos de força maior, reserva-se à ORGANIZAÇÃO a possibilidade de alteração 

dos horários previstos.  

ARTIGO 2ª – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E PARTICIPAÇÃO 

1. Podem participar no evento artesãos e produtores, enquanto pessoas singulares ou 

coletivas, de âmbito local, regional ou nacional, sendo dada prioridade aos artesãos e 

produtores residentes no concelho, de acordo com as seguintes categorias: bijuteria, 

vestuário, saúde e bem-estar e decoração. 

2. De acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a 

organização cumpre através da sua política de proteção de dados as normativas 

europeias, sendo obrigatório, cada participante dar o seu consentimento de forma 

explícita, na ficha de inscrição, para a utilização dos dados (nome, email e 

telefone/telemóvel) para contacto futuro no âmbito deste ou de outros eventos, 

divulgação e publicidade e , facultar a terceiros os referidos dados, no âmbito da nossa 

atividade. Caso não o autorize, não poderá ser contactado por nós.  

ARTIGO 3º - INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 

1. A participação no EVENTO do Festival F  está sujeita a uma inscrição prévia, devendo 

os interessados efetuar a inscrição, através do preenchimento e assinatura da 

respetiva ficha de inscrição e entregar por correio, e-mail ou pessoalmente nos 

escritórios da AmbiFaro, situados no Mercado Municipal de Faro, Largo Dr. Francisco 
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Sá Carneiro, Piso 2, 8000-151 Faro, telefone: 289897250,  e-mail: geral@ambifaro.pt  

até ao dia 20 de agosto de 2019. A ficha de inscrição na feira de artesanato deverá vir 

acompanhada de fotografias da respetiva estrutura.  

2. A participação no EVENTO tem um valor de 60 euros com iva incluído para os três dias 

de festival, com direito a duas pulseiras.  

3. Poderão utilizar as estruturas próprias (mesas/bancadas)ou poderão utilizar as nossas 

mesas que acrescerá 5 euros ao valor total para os três dias.  

 

4. O pagamento será efetuado após a confirmação da participação pela ORGANIZAÇÃO 

em numerário, MB, transferência bancária ou cheque passado à ordem da AmbiFaro, 

E.M.. 

5. A confirmação da participação no evento só será considerada desde que o participante 

tenha procedido ao pagamento do valor da participação requerido após a confirmação 

da mesma.  

ARTIGO 4º - ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Os critérios de seleção para a participação no EVENTO, definidos pela ORGANIZAÇÃO, 

são os seguintes: 

a) Diferenciação do conceito (produto e estética da estrutura); 

b) Logística (dimensões das estruturas);  

c) Participação em outros eventos; 

d) Outros critérios que a ORGANIZAÇÃO considere relevantes.  

2. A atribuição e distribuição dos espaços, para a Feira do Artesanato, no recinto do 

EVENTO será decidido unicamente pela ORGANIZAÇÃO, que fundamentará a sua 

decisão em função da logística de cada participante e de acordo com o espaço 

disponível.  

 

ARTIGO 5º - DESISTÊNCIAS 

O participante que cancelar a sua inscrição após o 5 dia anterior à data de início do EVENTO, 

perderá o direito à restituição do pagamento efetuado, mesmo que o espaço venha a ser 

ocupado. 
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ARTIGO 6º - MONTAGENS E DESMONTAGENS 

1. A montagem das bancas terá de ser efetuada até às 17h:30, todos os dias do festival. 

2. A desmontagem terá de ser feita a partir 01h:00, e as estruturas guardadas no local 

definido pela ORGANIZAÇÃO. 

3. Caso estes horários não sejam cumpridos, a ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de 

impossibilitar a participação no EVENTO, sem direito à restituição de qualquer 

pagamento entretanto efetuado.  

ARTIGO 7º - DEVERES DOS PARTICIPANTES E SEUS COLABORADORES 

1. Para além de outros deveres previstos no presente Regulamento ou resultantes das 

normas legais e regulamentares em vigor, os participantes deverão: 

a) Exibir o respetivo documento de identificação sempre que solicitado pelos 

colaboradores da ORGANIZAÇÃO ou pelos serviços de fiscalização do Município;  

b) Em toda e qualquer circunstância não adotar comportamentos lesivos dos direitos e 

interesses dos consumidores,  

c) Manter o respetivo recinto e o espaço envolvente em perfeito estado de limpeza e 

arrumação, durante e no final da Feira;  

d) Acatar as instruções dos colaboradores da ORGANIZAÇÃO;  

e) Zelar pelo bom comportamento dos seus empregados e colaboradores, pelos quais são 

responsáveis;  

g) Comportar-se com civismo nas suas relações com os outros participantes, empregados e 

colaboradores, com as entidades fiscalizadoras e com o público em geral, em particular, 

cumprindo escrupulosamente o dever de urbanidade e respeito quer para com os outros 

participantes, quer para com a organização e os seus agentes, quer para com os 

consumidores. 

 

ARTIGO 8º - PROIBIÇÕES 

1. É expressamente proibido aos participantes:  

a) Ceder a terceiros, a qualquer título e em qualquer momento, o direito de ocupação, 

total ou parcial, do lugar atribuído, sem prévia autorização escrita da ORGANIZAÇÃO; 

b) Expor e vender produtos interditos ou diferentes daqueles para que estão autorizados;  
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c) Ocupar mais do que a área que lhes foi atribuída ou expor produtos fora do perímetro 

do respetivo lugar ou nas áreas de circulação;  

d) Exercer a sua atividade fora do horário definido;  

f) Não exercer a atividade objeto da inscrição ou manter encerrado o respetivo espaço 

durante o horário de funcionamento; 

g) Conduzir ou estacionar quaisquer veículos dentro das zonas definidas para a colocação 

das estruturas, salvo para o efeito de cargas e descargas e abastecimento, ou noutros 

casos específicos, previamente autorizados pela ORGANIZAÇÃO;  

h) Colocar os resíduos resultantes da atividade, designadamente detritos sólidos e 

águas residuais, fora dos locais especificamente destinados a esse fim;  

i) Impedir ou dificultar o trânsito nos locais destinados à circulação de peões ou de 

veículos; 

j) Utilizar meios sonoros para promover os seus produtos e causar danos nos pavimentos e 

espaços ajardinados circundantes; 

l) Instalar com caráter duradouro ou permanente quaisquer estruturas de suporte à 

atividade para além das que forem criadas para o efeito. 

ARTIGO 9º - SEGURANÇA E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

1. A segurança do local onde decorre o EVENTO é da responsabilidade da 

ORGANIZAÇÃO, mas incumbe aos participantes a guarda e vigilância dos respetivos 

espaços, bem como dos produtos e bens neles existentes, não se responsabilizando a 

ORGANIZAÇÃO por eventuais perdas, roubos, furtos, deteriorações ou demais danos 

causados a quaisquer estruturas, produtos, materiais, bens mercadorias ou objetos, 

aos equipamentos, nem relativamente a quaisquer ou danos ocorridos ou sofridos na 

integridade física dos participantes ou dos seus clientes;  

2. A afixação de publicidade sobre a atividade ali desenvolvida ou divulgação de produtos 

por parte de cada participante deverá ser efetuada apenas na área que lhe for 

atribuída; 

3. Os participantes são os únicos responsáveis perante as autoridades administrativas, 

policiais e fiscais pela proveniência dos objetos e produtos expostos para venda, bem 

como preencher todos os requisitos legais em vigor, incluindo a obtenção de 
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quaisquer autorizações, registos, inscrições ou licenças legalmente necessárias, para 

poderem participar, expor e vender neste tipo de iniciativas; 

4. Os produtos e materiais expostos ao público só podem ocorrer dentro da área que lhe 

foi destinada sendo da responsabilidade do participante, toda a documentação legal 

necessária para tal.  

5. O participante fica obrigado a afixar os preços, de forma visível e legível, nos artigos 

para venda, através de letreiros, etiquetas ou listas, os quais incluirão já impostos, 

taxas ou outros encargos.  

6. Incumbe aos participantes a contratação dos seguros necessários à sua atividade, 

nomeadamente os relativos a acidentes de trabalho e responsabilidade civil a favor de 

terceiros e ainda o cumprimento de todas as suas obrigações fiscais. 

7. A ORGANIZAÇÃO não poderá, seja a que título for, ser responsabilizada pela 

faturação, clientela, ou quaisquer relações relativas ao aviamento dos participantes, 

não podendo estes reclamar daquela qualquer indemnização ou compensação por 

qualquer facto ou omissão relacionado com esses aspetos. 

10º INCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO 

A não observância do disposto no presente Regulamento, ou de qualquer norma legal, de 

forma grave, reiterada ou dolosa pode levar à perda do direito de ocupação e/ou exclusão 

posterior do participante que, após a sua respetiva audiência prévia pode ir, sem prejuízo do 

pagamento dos danos causados e da responsabilidade civil e criminal que lhe poderá vir a ser 

imputada, ao encerramento do espaço do participante e à proibição de participação em 

edições futuras das Feiras, pelos anos que forem considerados adequados, sem que os 

participantes tenham direito a qualquer indemnização por motivo dessa exclusão. 

 

ARTIGO 11º CASOS OMISSOS 

A ORGANIZAÇÃO reserva-se no direito de decidir sobre quaisquer casos omissos ou questões 

que suscitem eventuais dúvidas, salvaguardando, sempre, o exercício do direito de audiência 

prévia das partes interessadas. 

 


