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PREÂMBULO 

 

 

 

A Feira Medieval de Palmela constitui um evento cultural, com o 

objetivo de envolver a participação das gentes, através da interação 

com a recriação histórica fidedigna de um conjunto de vivências 

próprias da época retratada. 

A dimensão e prestígio alcançados pela Feira Medieval de Palmela, 

assume características que lhe conferem uma especificidade. O seu 

impacto social, cultural e económico no concelho, faz do certame uma 

incontornável referência, destacando-se também como uma alavanca 

de promoção turística e cultural na divulgação da sua história e 

património e na dinamização da economia local. 

É neste contexto que importa adotar as Normas de Funcionamento e 

Participação da Feira Medieval de Palmela, para elevar ainda mais o 

seu êxito e assegurar a sua sustentabilidade e notoriedade à escala 

regional, nacional e internacional. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Âmbito de Aplicação 

1.1. O presente documento, adiante designado por Normas, define as Normas de Funcionamento e 

Participação, aplicáveis à organização, disciplina e gestão da Feira Medieval de Palmela para o 

ano 2019, doravante designada como FMP. 

1.2. Aplica-se a todos/as os/as interessados/as em participar na FMP, que pretendam promover e 

exercer a sua atividade comercial, de produtos e/ou serviços característicos da época. 

1.3. Faz parte integrante destas Normas, a tabela de preços e a planta de implantação, como 

anexo. 

2. Conceito e Objeto 

A FMP é um evento de recriação histórica que inclui animação e uma oferta complementada com um 

conjunto de valências de espaços comerciais e de serviços, que tem como missão: 

a) Contribuir para o desenvolvimento cultural e social do concelho de Palmela; 

b) Promover o turismo e a economia local do concelho, a nível regional e nacional; 

c) Recriar historicamente acontecimentos passados, ocorridos em Palmela, através da sua 

teatralização, relevantes para a cultura local e nacional; 

3. Tema 

O tema da 6.ª edição da FMP é a “Inauguração da Torre de Menagem no Reinado de D. Dinis”. 

4. Entidades Responsáveis 

A FMP é um evento da responsabilidade da Câmara Municipal de Palmela, em parceria com a 

ALIUSVETUS – Associação Cultural, História e Património, adiante designadas por Organização, a qual é 

responsável pela sua promoção, planeamento e direção. 

4. Data, Horário e Local 

4.1. A FMP realiza-se de 27 a 29 de setembro de 2019. 

4.2. O horário de funcionamento da FMP é o seguinte: 
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Dia 27 – das 17 horas às 24 horas; 

Dias 28 e 29 – das 14 horas às 24 horas. 

4.3. Todos/as os/as participantes assumem o cumprimento escrupuloso do horário referido no n.º 

anterior, não podendo exercer a sua atividade, antes nem depois desse horário. 

4.4. A FMP decorre no espaço de domínio público municipal, nas ruas do centro histórico da vila de 

Palmela, no Castelo de Palmela e zona circundante, devidamente identificada. 

4.5. O acesso ao recinto é condicionado de acordo com a data e horário previsto, em conformidade 

com o n.º 14.1 e 14.4 das presentes Normas. 

4.6. No recinto da FMP existem lugares pré-definidos, que serão ocupados por participantes, em 

conformidade com as categorias previstas no n.º 7, subcategorias ou atividade económica. 

CAPÍTULO II – CANDIDATURAS E PARTICIPAÇÃO 

5. Período de Candidaturas 

O período de candidaturas decorre, exclusivamente, de 1 a 31 de julho de 2019. 

6. Condições Gerais de Candidatura 

6.1. Podem candidatar-se à participação na FMP todas as pessoas singulares ou coletivas, cuja 

atividade se enquadre nas categorias previstas no n.º seguinte, subcategorias ou atividade 

económica, mediante a candidatura obrigatória, nos termos do n.º 8. 

6.2. A candidatura implica a aceitação na íntegra das presentes Normas, bem como, a observância 

das demais condições e orientações determinadas pela Organização. 

6.3. A apresentação de candidatura não determina o direito de participação na FMP. 

6.4. Todas as candidaturas serão analisadas pela Organização, que aplicará os critérios previstos no 

n.º 10, decidindo sobre a sua aprovação ou rejeição, sempre que não se verifiquem as 

condições exigidas ou quando se verifique a inibição do direito de participação. 

6.5. Qualquer decisão sobre a candidatura será notificada ao/à interessado/a, por correio eletrónico. 

6.6. O ato de aprovação de candidaturas, que implicitamente integra a autorização de ocupação de 

lugar, tem natureza precária e pode ser revogada pela Organização a todo o tempo, sempre 

que o interesse público o exija. 
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7. Categorias de Participantes 

7.1. Para efeitos destas Normas, categorizam-se os/as participantes, atendendo à sua variedade: 

a) Artesã/o – Comercializa artigos diversos, de produção própria e artesanal; 

b) Artífice – Promove os ofícios da época, recriando-os ao vivo durante a Feira; 

c) Místico/a – Comercializa produtos e/ou serviços relacionados com a arte da adivinhação 

e/ou previsão astrológica; 

d) Mercador/a – Comercializa artigos/produtos alusivos à época e que podem ser 

bens/produtos alimentares, com exceção dos que se enquadram na alínea a) anterior;  

e) Taberneiro/a – Comercializa bens/produtos na área geral da restauração e bebidas. 

7.2. Às categorias previstas no n.º anterior, aplicam-se as seguintes interdições: 

a) As categorias previstas nas alíneas a) a c), ficam interditas de comercializar, produtos 

destinados à alimentação e bebidas; 

b) As categoria prevista na alínea d) e e), ficam interditas de comercializar, todos os produtos 

previstos nas alíneas a) a c); 

c) A categoria prevista na alínea e), fica interdita de comercializar todos os produtos previstos 

nas alíneas a) a d); 

d) A categoria prevista na alínea d), fica interdita de comercializar bebidas. 

7.3. Atendendo à sua variedade, as categorias do n.º anterior, dividem-se em subcategorias ou 

atividade, conforme previsto na tabela de preços. 

7.4. Podem existir outras categorias, subcategorias ou atividades não previstas, que promovam e/ou 

comercializem produtos que se enquadrem no âmbito da recriação histórica e que sejam de 

relevante interesse para a FMP. 

8. Forma de Candidatura 

8.1. As candidaturas são, obrigatoriamente, submetidas através de página eletrónica disponibilizada 

para o efeito. 

8.2. Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

8.3. O formulário de candidatura será validado após submissão, sendo que, qualquer ilegibilidade ou 

incongruência nos dados fornecidos poderá determinar a exclusão da mesma. 

8.4. A Organização reserva-se ao direito de exigir a qualquer candidato/a, elementos no âmbito do 

processo por si iniciado, os quais devem ser apresentados com prioridade após comunicação. 
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8.5. As falsas declarações ou a falsificação de documentos constituem crime nos termos previstos, 

nos artigos 348.º-A e 256.º do Código Penal.  

10. Critérios de Apreciação e Ponderações 

10.1. A Organização, seleciona os/as candidatos/as admitidos/as em função do resultado obtido na 

apreciação da sua candidatura, com base nos critérios definidos no n.º seguinte, aplicando uma 

classificação, em função de uma escala de 0 a 20 valores, de acordo com o seguinte:  

Muito bom Bom Satisfatório Insatisfatório Inadequado 

17 – 20 14 – 16,9 10 – 13,9 5 – 9,9 0 – 4,9 

 

10.2. Os critérios de seleção são aplicados de acordo com os seguintes indicadores: 

Critérios A B 1) C 2) 

Indicadores Qualidade  
Desempenho e 

Experiência 
Localização 

Parâmetros de 

Avaliação 

Rigor histórico; 

decoração; 

originalidade; 

qualidade. 

Desempenho na 

participação em 

edições anteriores e 

experiência 

evidenciada. 

Localidade de 

residência ou sede no 

concelho. 

Ponderação 40% 30% 30% 
 

1) Os/As candidatos/as que iniciarem o processo de candidatura pela primeira vez, ser-lhes-á 

atribuída uma ponderação de 10 valores, de modo a ser garantido o direito à igualdade de 

oportunidade de participação. 

2) Ao critério C é atribuída a ponderação de 20 e 10 valores, com residência/sede no concelho 

de Palmela ou fora, respetivamente. 

10.3. Qualquer candidatura que obtenha a classificação de “inadequado” é rejeitada, ficando o/a 

candidato/a interdito/a de participar nesse ano na FMP. 

11. Critérios de Atribuição de Lugares 

11.1. Os lugares a atribuir aos/às candidatos/as admitidos/as, faz-se em função de cada categoria, 

subcategoria ou atividade, considerando aspetos de ordem técnica e operacional em função dos 

lugares disponíveis e em conformidade com a lista de ordenação final. 
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11.2. Após a lista de ordenação final de candidatos/as, caso se verifique que todos os lugares foram 

atribuídos, pode a Organização propor outras opções de lugares disponíveis. 

11.3. A Organização tem competência para efetuar as alterações que considerar necessárias e 

adequadas, a qualquer momento, com vista à resolução de situações pontuais, nomeadamente 

a salvaguarda das condições de segurança e de equilíbrio espacial do espaço da Feira. 

11.4. A lista de ordenação final é válida até ao último dia de realização da FMP. 

12. Preços de Participação e Pagamentos 

12.1. O pagamento de montante relativo ao preço de participação, só pode ser efetuado após 

comunicação por escrito ao/à candidato/a selecionado/a. 

12.2. Os/As candidatos/as selecionados/as, ficam sujeitos/as ao pagamento total do montante a que 

se refere o n.º anterior, dentro do prazo concedido para o efeito. 

12.3. A Organização aplicará uma caução, no montante definido na tabela de preços, para efeitos de 

incumprimentos de acordo com o disposto nas presentes Normas, a qual será depositada em 

numerário, no momento da atribuição das respetivas credenciais, nos termos do n.º 16 

seguinte. 

12.4. Ultrapassado o prazo concedido para o efeito no disposto do n.º 12.2 e 12.3, sem que tenha 

havido pagamento, é declarada tacitamente a desistência de participação do/a candidato/a, 

procedendo-se ao arquivo do seu processo de candidatura. 

12.5. Qualquer troca de lugar por motivo não imputável à Organização ou desistência sem motivo de 

força maior e devidamente comprovado, não confere ao/à candidato/a, qualquer direito a 

reembolso, compensação ou indemnização de montantes. 

13. Desistências 

13.1. Presume-se a desistência de candidato/a selecionado/a, nas seguintes situações: 

a) O não pagamento de montante a que está obrigado nos termos do n.º 12; 

b) A comunicação de desistência de participação, apresentada por escrito. 

13.2. Nos casos previstos na alínea a), do n.º anterior, o/a candidato/a selecionado/a, pode elidir a 

presunção de desistência, mediante justificação, por escrito no prazo máximo de 24 horas, após 

o termo do prazo inicial concedido para a realização do pagamento devido, onde solicite 

autorização excecional para pagar o montante em falta, da qual resultará um agravamento em 

20% em relação ao montante total a pagar. 

13.3. A autorização excecional referida no n.º anterior é concedida por escrito pela Organização. 
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14. Instalação e Desinstalação 

14.1. O período destinado à instalação de estruturas, equipamentos e mobiliário nos lugares 

atribuídos, com o respetivo acompanhamento técnico da Organização realizar-se-á, no seguinte 

horário: 

Dia 25 – das 14 horas às 20 horas;  

Dia 26 – das 8:30 horas às 20 horas; 

Dia 27 – das 7:00 horas às 13 horas. 

14.2. As estruturas, equipamentos e mobiliário são, obrigatoriamente, instalados dentro dos limites 

do lugar que for atribuído ao/à participante e que constam de acordo com o seu processo de 

candidatura.  

14.3. A ocupação de lugar com dimensão superior ao previamente definido está sujeita a autorização 

expressa da Organização, verificadas as condições técnicas do respetivo local, a qual se reserva 

ao direito de aplicar custos e respetivo pagamento imediato. 

14.4. A desinstalação de estruturas, equipamentos e mobiliário, inicia-se, imediatamente a partir do 

encerramento oficial da FMP e até às 12 horas do dia seguinte, fazendo-se cumprir as 

disposições regulamentares e as constantes da lei, especialmente, em termos de ruído. 

14.5. Em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo referido no n.º anterior, deve o/a 

participante comunicar de imediato à Organização. 

15. Cedência de Lugares e Transmissão de Direitos 

15.1. Nenhum/a participante poderá ceder o lugar que lhe tenha sido atribuído, seja a que título for, 

sob pena de expulsão imediata do/a cedente e do/a cessionário/a. 

15.2. Nenhum/a participante poderá abandonar ou mudar o lugar que lhe foi atribuído, sem prévia 

autorização da Organização. 

CAPÍTULO III – SECRETARIADO 

16. Do Funcionamento do Secretariado 

16.1. Para efeitos de instalação de participantes e acesso ao recinto da FMP, é necessária a 

atribuição prévia das respetivas credenciais no Secretariado, cuja localização será divulgada e 

que, funcionará durante o período estipulado no n.º 14.1 anterior. 
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16.2. Para a resolução de assuntos relacionados com o evento e durante o seu decorrer, serão 

disponibilizados aos/às participantes, os respetivos contactos, no momento da atribuição de 

credenciais. 

16.3. Para efeitos do disposto no n.º 16.1, o acesso no momento da atribuição de credenciais, é 

feito, exclusivamente, ao/à titular da inscrição ou pessoa legalmente habilitada. 

CAPÍTULO IV – VALÊNCIAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17. Guarda-roupa 

17.1. A FMP tem disponível durante os dias da sua realização, um guarda-roupa com trajes ao dispor 

dos/as participantes e visitantes, para a cedência temporária, na modalidade de aluguer. 

17.2. A Organização determina e afixa, no local, o preço relativo ao aluguer temporário dos trajes e a 

respetiva caução, assim como, a informação alusiva aos mesmos e seus acessórios. 

18. Louceiro 

18.1. A FMP tem disponível um louceiro ao dispor dos/as participantes, na modalidade de aluguer ou 

compra, sendo disponibilizado aos/às participantes interessado/as, os preços relativos às peças 

de louça na modalidade pretendida. 

18.2. A louça utilizada durante a FMP no serviço ao público, deve contribuir para uma caracterização 

tão próxima quanto possível da época retratada. 

18.3. Em caso de reutilização de louça, caberá a cada participante assegurar a sua lavagem em 

equipamento adequado, sendo admitida a sua instalação para as categorias d) e e), do n.º 7.1. 

18.4. É expressamente interdita a utilização de material de plástico, sob pena da aplicação das 

penalizações previstas no n.º 29 seguinte e perda de caução conforme o n.º 12.3, anterior. 

19. Serviço de Bilheteira e Entradas 

19.1. Sempre que a Organização delibere condicionar o acesso ao recinto da FMP, será implementado 

um controlo de entrada em vários locais do seu perímetro, recorrendo ao sistema de bilheteiras 

e de gestão de acessos. 

19.2. Aos/Às participantes, são previamente atribuídos acessos à FMP (pulseiras), para usufruto pelo 

seu pessoal em serviço, de acordo com as categorias previstas no n.º 7.1 e nas seguintes 

quantidades: 

Categorias a) e b) – 2 acessos; 
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Categorias c) e d) – 2 a 3 acessos; 

Categoria e) – 2 a 6 acessos. 

19.3. É da exclusiva responsabilidade do serviço de bilheteira, a venda de ingressos de acesso à FMP, 

com exceção de outros locais com venda prévia, a determinar pela Organização. 

19.4. As condições gerais de acesso à FMP, os tipos de ingresso e respetivos preços de venda ao 

público, são afixados pela Organização. 

19.5. Quaisquer ingressos, depois de adquiridos, não se efetuarão trocas ou devoluções. 

19.6. Entende-se por “entradas” os postos de controlo de acesso distribuídos em locais específicos do 

perímetro da FMP, sendo o seu n.º ajustado às necessidades identificadas pela Organização. 

19.7. Considerando as características da FMP, não é admitida a entrada animais, exceto cães-guia.  

20. Material Gráfico e Multimédia 

20.1. Está interdita a utilização, exploração ou manipulação do logotipo ou da imagem da FMP, 

exceto nos casos em que a Organização o autorize, mediante pedido prévio e por escrito. 

20.2. A Organização providencia toda a divulgação do evento, fazendo dela parte as únicas entidades 

com competência para autorizar a cedência dos direitos de divulgação a terceiros. 

21. Vigilância, Segurança e Proteção 

21.1. A Organização providencia e assegura através de serviço de vigilância, o perímetro que 

constitui o recinto da FMP, por pessoal especializado e legalmente habilitado. 

21.2. A Organização não se responsabiliza por eventuais danos, roubos ou furtos, devendo os/as 

participantes, caso entendam, subscrever, seguro para o efeito. 

21.3. Não é permitido aos/às participantes, sob qualquer forma ou circunstância, obstruir total ou 

parcialmente, corredores e saídas de emergência ou impedir a visibilidade e o acesso a quadros 

de alimentação elétrica, extintores, pontos de água, sinalização ou outros elementos ou 

equipamentos de utilização coletiva. 

21.4. Não é permitido aos/às participantes, salvo autorização expressa da Organização, realizar 

demonstrações com o uso de qualquer tipo de aparelhos ou equipamentos de fogo aberto ou 

mediante o depósito e a utilização de produtos infamáveis, explosivos, tóxicos ou afins. 

21.5. Os/As participantes de estabelecimentos com uso de gás, só poderão dispor de duas botijas, de 

forma alternada, entre cheias e vazias, no respetivo lugar, devendo estar devidamente 

certificados para o seu uso, por entidade competente para o efeito. 
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21.6. Os/As participantes de estabelecimento que utilizem fogo de qualquer natureza, seja lúdica ou 

para a confeção de alimentos, devem dispor de meios de primeira intervenção, nomeadamente, 

um extinto de pó químico de 6kg da classe ABC, devidamente carregado e dentro do prazo de 

validade. 

CAPÍTULO V – DEVERES, OBRIGAÇÕES E INTERDIÇÕES 

22. Deveres da Organização 

Constituem deveres gerais da Organização perante os/as participantes: 

a) A atribuição dos lugares; 

b) A cedência, através do Secretariado, das credenciais de acesso (pulseiras e “livre-trânsito”) 

em quantidade estritamente necessária; 

c) A disponibilização de pontos de alimentação elétrica, pontos de água e respetivas ligações 

à rede de esgoto, com apoio técnico permanente; 

d) A limpeza na área de domínio público; 

e) A recolha seletiva e indiferenciada dos resíduos sólidos e lixo, produzidos no recinto; 

f) A integração de animação itinerante no recinto e/ou noutros locais a determinar; 

g) A fiscalização no recinto e/ou noutros locais a determinar; 

h) A vigilância e segurança humana, no perímetro e/ou noutros locais a determinar. 

23. Deveres dos/as Participantes 

Os/As participantes estão sujeitos ao cumprimento dos seguintes deveres gerais: 

a) Desenvolver, exclusivamente, a atividade económica estipulada no ato de candidatura; 

b) Decorar o lugar, infraestruturas, equipamentos e mobiliário tendo em conta o tema da 

época medieval, devendo utilizar os materiais adequados; 

c) Dispor de cabo de alimentação elétrica, com extensão no mínimo de 15 metros, adequado 

à potência necessária, para ligação ao quadro de alimentação elétrica mais próximo; 

d) Zelar pela limpeza e segurança total do lugar que lhe foi atribuído; 

e) Assegurar que os produtos a comercializar que contenham rótulos ou mensagens de marca 

ou publicitárias, estejam devidamente ocultados com material adequado; 

f) Cumprir o horário da FMP, com a presença permanente de pelo menos um/a responsável; 
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g) Precaver no lugar que lhe foi atribuído o equipamento de proteção necessário, tendo em 

conta as condições meteorológicas previstas; 

h) Garantir que o pessoal em serviço, esteja devidamente trajado durante o horário da FMP; 

i) Cumprir as disposições legais em vigor, nomeadamente, ter autorização para o exercício da 

atividade, o licenciamento da atividade e assegurar os direitos do consumidor; 

j) Promover a separação de resíduos, partilhando os valores ambientais e ecológicos, 

optando sempre que possível por palamenta reutilizável, promovendo assim a redução da 

resíduos; 

k) Utilizar lâmpadas de baixo consumo, especialmente, o uso de lâmpadas com uma potência 

máxima de 60W ou lâmpadas LED. 

l) Cumprir o horário estipulado para cargas e descargas, não sendo permitido fora desse 

período, o acesso de veículos ao recinto da FMP; 

m) Colaborar com as ações de fiscalização por parte do pessoal afeto à Organização ou por 

entidades legalmente competentes; 

n) Cumprir o estipulado nas presentes Normas e demais orientações da Organização. 

24. Deveres Específicos dos/as Participantes das Áreas da Restauração  

Os/As participantes das áreas da restauração, ficam sujeitos cumulativamente, ao cumprimento dos 

seguintes deveres: 

a) Confecionar e comercializar apenas, os alimentos apresentados no ato de candidatura; 

b) Garantir que durante o horário de funcionamento da FMP, em especial na venda ao 

público, não são utilizados utensílios de plástico, sob pena da aplicação das penalizações 

previstas no n.º 29 seguinte e perda de caução conforme o n.º 12.3, anterior; 

c) Utilizar para decoração do estabelecimento, materiais adequados à época, garantindo as 

condições de higiene dos produtos e alimentos; 

d) Recorrer, preferencialmente, ao uso da energia elétrica para assegurar o funcionamento do 

estabelecimento. 

e) Garantir que o estabelecimento esteja dotado de meios eficazes de combate contra 

incêndios, no mínimo com 1 extintor de 6kg de pó químico, devidamente homologado e 

dentro do prazo de validade e uma manta ignífuga; 

f) Manter e conservar a documentação e os registos relacionados com aquisição e 

manipulação de géneros, designadamente: 

i) As fichas de controlo e aquisição de géneros e matérias-primas, com os respetivos 

documentos que comprovem a aquisição e proveniência dos produtos a comercializar; 
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ii) As fichas de controlo de temperatura, por dia e hora, que devem ser afixadas no 

estabelecimento, monitorizando regularmente as temperaturas;  

iii) O plano de higienização de todas as áreas do estabelecimento, bem como a ficha de 

registos, que deve ser regularmente atualizada, com as horas da higienização efetuada, 

devendo ser afixada em local visível. 

g) Assegurar o transporte dos géneros alimentares em condições de higiene e segurança; 

h) Garantir que os géneros são devidamente acondicionados e armazenados a pelo menos 

70cm do solo e estando devidamente acondicionados e protegidos; 

i) Assegurar a distância de segurança de fontes de lume; 

j) Assegurar a instalação no estabelecimento, de um lavatório e respetivos consumíveis; 

k) Promover a limpeza e a desinfeção regular e diária do estabelecimento, assegurando que, o 

pavimento, assim como as bancas utilizadas para manusear géneros alimentares, devem ser 

obrigatoriamente de material lavável, considerando estar interdita a varredura a seco; 

l) Garantir a existência no estabelecimento, de equipamento necessário e adequado ao 

depósito de resíduos orgânicos, bem como à reciclagem de resíduos sólidos, os quais não 

devem ser colocados em locais ou áreas onde são manipulados géneros alimentares, 

devendo, preferencialmente a sua utilização ser feita através de pedal de abertura. 

25. Interdições 

25.1. No recinto da FMP estão interditas ações de propaganda, campanhas publicitárias, 

manifestações de caráter político, religioso ou outro, que sejam suscetíveis de colocar em causa 

a ordem pública ou o seu normal funcionamento. 

25.2. Fora do perímetro da FMP, às ações interditas no n.º anterior, aplica-se a legislação e 

regulamentação legal em vigor. 

CAPÍTULO VI – DOS PREÇOS DE PARTICIPAÇÃO 

26. Benefícios e Isenções 

26.1. Os contributos do movimento associativo do concelho de Palmela no âmbito da realização ou 

valorização da FMP, serão avaliados e considerados pela Câmara Municipal, no âmbito dos 

programas municipais de apoio ao movimento associativo, através do serviço responsável. 

26.2. O movimento associativo do concelho, cujo objeto social de acordo com os seus Estatutos, se 

enquadre no âmbito da FMP, poderá beneficiar de uma redução de 50% do preço total de 

participação, considerando que a atividade a desenvolver revista interesse para a FMP. 
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26.3. Os residentes ou agentes económicos que habitem ou que desenvolvam a sua atividade, 

respetivamente, dentro do perímetro da FMP, ficam isentos da aquisição de ingresso de acesso, 

mas terão de efetuar os procedimentos necessários à atribuição dos documentos pelo 

Secretariado. 

27. Preços 

Os preços de produtos e serviços da FMP, constantes nas presentes Normas, são fixados Organização. 

CAPÍTULO VII – FISCALIZAÇÃO E PENALIZAÇÕES 

28. Fiscalização 

Sem prejuízo das competências de fiscalização atribuídas nos termos da lei, a competência para 

fiscalizar o cumprimento das presentes Normas, pertence à Organização que pode, solicitar o apoio de 

qualquer entidade ou autoridade, sempre que necessário. 

29. Penalizações 

29.1. O incumprimento do disposto nas presentes Normas e a prática de atos contrários às 

orientações da Organização dará origem, à aplicação das seguintes penalizações: 

a) Repreensão escrita; 

b) Expulsão; 

c) Inibição temporária até 4 anos, de participação em edições futuras da FMP. 

29.2. A penalização prevista na alínea a), do n.º anterior, constitui fundamento pejorativo na 

ponderação de eventuais candidaturas à participação em edições futuras da FMP. 

29.3. As penalizações previstas nas alíneas b) e c), do n.º anterior, constituem fundamento 

pejorativo na ponderação de eventuais candidaturas à participação em edições futuras da FMP 

e são aplicadas sempre que seja praticada infração, na violação dos deveres que lhe são 

inerentes. 

29.4. As penalizações previstas nas alíneas b) e c), do n.º anterior, não carece de audiência prévia 

do/a interessado/a, nos termos das alíneas a) e c), do n.º 1, do artigo 124.º, do Código do 

Procedimento Administrativo. 

29.5. A aplicação da penalização prevista na alínea b), do n.º 29.1 anterior, implica a extinção do 

direito de participação e expulsão do recinto da FMP, sem que haja lugar a qualquer reembolso, 

compensação ou indemnização. 
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29.6. Todas as sanções previstas são aplicadas pela Organização. 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

30. Prorrogação de Prazos 

A Organização pode decidir, em casos excecionais, sobre a prorrogação dos prazos estabelecidos nas 

presentes Normas de Funcionamento e de Procedimento. 

31. Adiamento ou Cancelamento da Feira 

31.1. A Organização pode determinar o adiamento ou cancelamento da FMP, quando motivos de 

interesse público o justifiquem, sem que dai resulte qualquer obrigação de indemnizar. 

31.2. O cancelamento ou adiamento da FMP, por motivos não imputáveis à Organização, 

designadamente devido a factos imprevisíveis, fortuitos ou de força maior, que coloquem em 

causa as condições técnicas imprescindíveis para a sua realização ou a salvaguarda da saúde 

ou ordem pública, não confere aos/às candidatos/as ou participantes, o direito de serem 

reembolsados/as ou indemnizados/as. 

32. Casos Omissos 

Todos os casos omissos e de gestão corrente, serão analisados e resolvidos pela Organização. 

33. Vigência 

As presentes Normas aplicam-se à realização da FMP, no ano de 2019.  
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TABELA DE PREÇOS 

 

 

Categoria / Subcategoria / 
Atividade 

Loc.* 
Preço 

(IVA inc.) 
Instalação** 

Metro 

linear a 

mais*** 

Caução 

Artesã/o / artífice 
A € 100,00 Banca 

(1,90m x 0,80m) 

Não 

aplicável 
€ 30,00 

B € 90,00 

Artesã/o / artífice / místico/a ou 

mercador/a de chás, doçaria 

embalada ou similar 

A € 175,00 

Estrutura própria 

(3m x 3m) 

€ 45,00 € 50,00 
B € 140,00 

Mercador/a de frutos secos, 

caramelizados, charcutaria ou 
similar 

A € 200,00 
€ 50,00 € 60,00 

B € 180,00 

Bebida a copo: Licor, sangria, 

sumo, café ou similar 

A € 300,00 
€ 100,00 € 100,00 

B € 230,00 

Bebida a copo: Cerveja 
artesanal ou similar 

A € 600,00 
€ 150,00 € 150,00 

B € 500,00 

Crepes, pão ou bolos em forno 

elétrico/lenha 

A € 360,00 
€ 100,00 € 100,00 

B € 290,00 

Estabelecimentos de restauração 

e bebidas: kebab ou similar 

A € 850,00 

Estrutura própria 

(6m x 3m) 

€ 100,00 
€ 400,00 

B € 615,00 € 300,00 

Estabelecimentos de restauração 
e bebidas: taberna ou similar 

A € 1.100,00 
€ 150,00 

€ 500,00 

B € 860,00 € 400,00 

 
* Localizações: 

A – Avenida dos Cavaleiros de Santiago e Espada e Alameda D. Nuno Álvares Pereira 

B – Castelo de Palmela  

 

** Instalações com os acessos incluídos (frente/fundo) em metros lineares. 

 

*** Acresce de IVA. 


