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Descrição do 
evento 

GUIMARÃES NO PONTO é um projeto baseado num novo conceito que integra mostras de 

gastronomia, artesanato e literatura, num espaço público pensado e equipado para se tornar 

acolhedor e convidativo, conjugado com uma programação cultural diária. Entrada Livre. 

Local de realização Parque das Hortas, Guimarães 

Data e Horário de 
funcionamento 

19 de maio - 19h00-24h00 
20, 26 e 27 de maio - 12h00-24h00 
21 a 25 de maio - 12h00-23h00 
28 de maio - 12h00-23h00 

Organização Câmara Municipal de Guimarães 

Tipologia dos 
participantes 

Os espaços disponíveis são concessionados a diferentes entidades que promovam a venda e/ou 
demonstração de produtos na área da gastronomia tradicional, literatura e artesanato, 
considerando as seguintes tipologias:  
 
Restaurantes: Têm aproximadamente 45m2 de área de cozinha. Estão equipados com 8 mesas 
corridas e 16 bancos. As cozinhas são fornecidas em contentores adaptados com bancas de 
trabalho, exaustão e banca. (ver detalhes em Anexo – Condições de Funcionamento). 
Todos os materiais deverão ser devolvidos nas condições em que foram disponibilizados. 
Água, saneamento e eletricidade são disponibilizados pela Organização, gratuitamente. 
A potência disponível para cada restaurante é de 32 amperes. Deverão fornecer lista detalhada 
dos equipamentos elétricos a instalar, bem como da sua potência. 
(WC e chuveiro são de utilização coletiva). 
 
Food-Trucks: Destinam-se a servir refeições ligeiras e petiscos. Cada Food-Truck tem uma 
esplanada dedicada com uma mesa corrida e dois bancos.   
Os clientes das Food-Trucks poderão ainda utilizar um espaço comum, equipado com mesas e 
cadeiras, com serviço permanente de limpeza, assegurado pela Organização. A electricidade e a 
água, será disponibilizada pela Organização, gratuitamente.  
(WC e chuveiro são de utilização coletiva). 
 
Artesãos: os stands têm as dimensões aproximadas de 9 m2 (3m x 3m), um ponto de luz e 
tomada de corrente. A seleção das candidaturas obedecerá a critérios de genuinidade e 
qualidade e é da exclusiva competência e responsabilidade da Organização. É indispensável ser 
detentor de Carta de Artesão ou de Unidade Produtiva Artesanal. 
 
Literatura: os stands têm as dimensões aproximadas de 9 m2 (3m x 3m), um ponto de luz e 
tomada de corrente. Destinam-se a livreiros, alfarrabistas e editores. 
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Taxa de 
participação 

1. TAXA DE PARTICIPAÇÃO 
Os candidatos selecionados ficam sujeitos ao pagamento de uma taxa de participação, 
determinada em função da tipologia da sua atividade, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Tipologia Taxas de Participação (global) 

Restaurantes 2.000€ 

Food-Trucks 500€ 

Artesãos 100€ 

Literatura 100€ 

                                                                                                                      Preço com Iva Incluído 
 
MAPA COM LOCALIZAÇÕES  
Em anexo. 
 
2. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
Após validação e aprovação por parte da Organização, o pagamento da taxa de participação deve 
ser efetuado, na íntegra, ao Município de Guimarães, impreterivelmente até ao dia 5 de maio, 
sob pena de exclusão. 
 
O pagamento pode ser efetuado das seguintes formas: 

a) Cheque à ordem de Município de Guimarães, devendo ser enviado em carta registada, 
com aviso de receção, para a morada referida no campo “Modo e Prazo de Apresentação 
das Candidaturas”; 

b) Transferência bancária para o IBAN PT50003603969910309315158. O comprovativo pode  
ser enviado para o e-mail guimaraesnoponto@cm-guimaraes.pt ou por carta, para a 
morada referida no campo “Modo e Prazo de Apresentação das Candidaturas”; 

c) Em numerário, no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Guimarães. 
 
Dados financeiros do Município de Guimarães: 
 
Nº Conta: 396.10.309315-1 
Nome Cliente: MUNÍCIPIO GUIMARÃES 
NIB: 0036.0396.99103093151.58 
IBAN: PT50.0036.0396.99103093151.58 
BIC/SWIFT: MPIOPTPL 
 
 
 
Qualquer modalidade adotada (cheque, transferência bancária ou numerário) implica a 
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apresentação das referências (número das guias de receita) transmitidas via e-mail, ou carta, 
aquando da validação e aprovação por parte da entidade organizadora.   
 
A participação no evento só é permitida a quem tenha efetuado integralmente o pagamento da 
taxa de participação dentro dos prazos estipulados. 
 
 
3. DESISTÊNCIAS 
a) Em caso de desistência, o participante deve informar atempadamente a Organização, sob pena 
de ser excluído em futuras edições do evento. 
 
b) Caso a desistência ocorra após o pagamento da taxa de participação e se revele inviável 

preencher o lugar deixado vago com recurso às candidaturas aceites mas não selecionadas por 

falta de stand disponível, aplica-se a perda da totalidade da taxa de participação. 

c) Na eventualidade de ser encontrado candidato substituto nos termos da alínea anterior, o 

candidato desistente será reembolsado na totalidade da taxa paga. 

  

Instrução do 
processo de 
candidatura 

As candidaturas deverão ser instruídas com os seguintes documentos, cujo preenchimento e 
entrega constitui formalidade obrigatória para o candidato: 
 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
 
b) No caso dos Restaurantes, entrega de um descritivo dos equipamentos elétricos a instalar 

no local e respetivas potências (a organização garante uma potência máxima trifásica de 32 
amperes por restaurante); 

 

c) No caso do Artesanato e da Literatura, entrega de um descritivo dos produtos a 
expor/vender. 

 
 
Notas adicionais:  
 

• Não serão consideradas candidaturas rasuradas; 
 

• A candidatura que não apresente os documentos exigidos será penalizada/excluída no 
ato da avaliação; 
 

• A prestação de falsas declarações pelos candidatos determina a rejeição da respetiva 
candidatura e a exclusão dos mesmos. 
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Modo e prazo de 
apresentação das 
candidaturas 

As candidaturas devem ser remetidas até dia ao dia 21 abril, pelas seguintes vias: 
 
Por correio com registo com aviso de receção para: 
Câmara Municipal de Guimarães – Divisão de Cultura e Turismo 
Largo Cónego José Maria Gomes 
4800-419 Guimarães 
 
Por correio eletrónico: guimaraesnoponto@cm-guimaraes.pt  
 
Entregues em mão no Palácio Vila Flor – Divisão de Cultura e Turismo  
Horário de funcionamento 
Terça a sexta: das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 

Apreciação de 
candidaturas 

A seleção dos participantes é da exclusiva responsabilidade da Organização, considerando: 
 

a) A análise da candidatura e sua adequação às normas; 
 
b) O cumprimento dos prazos estipulados pela Organização, nomeadamente o prazo de 

entrega da candidatura, devidamente preenchida. 
 

  
Nota: A Organização reserva-se o direito de recusar as candidaturas que, fundamentadamente, 
não se ajustem aos objetivos do evento ou que lhe sejam prejudiciais. 
 

Transmissão da 
decisão aos 
candidatos 

Findo o processo de apreciação de candidaturas, a Organização informará todos os candidatos da 
decisão, até ao dia 28 de abril, por e-mail, ou carta. 
 
 

Critérios de 
localização 

A atribuição dos lugares será feita por sorteio. 
 
 

Montagem e 
desmontagem 

As montagens e desmontagens são efetuadas de acordo com os seguintes horários:  

Montagens – dias 17 e 18 de maio entre as 08h00 e as 23h00, dia 19 de maio entre as 08h00 e as 

17h00; 

Desmontagens – A partir das 23h00 do dia 28 maio e até às 23h00 do dia 30 de maio.  

Nota: Os espaços têm obrigatoriamente de estar devidamente equipados e decorados até às 
18h00 do dia 19 de maio. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Cargas e Descargas 
 
 

Nos dias de funcionamento da Feira, o período de cargas e descargas é das 08h00 às 11h30. 

Animação 
 
 

A organização promove um programa de animação diário do evento, num palco montado para o 

efeito. 

Condições gerais a) A Organização pode tornar obrigatória a comercialização exclusiva de produtos de 
determinada marca dentro do recinto da Feira; 

b) A Organização não se responsabiliza por desvios ou quaisquer deteriorações dos 
produtos expostos ou arrecadados; 

c) É da responsabilidade de cada Expositor a autenticidade e qualidade dos produtos 
expostos. A sua comercialização tem que obedecer a todas as normas legais em vigor; 

d) A autoridade sanitária local – Delegação de Saúde de Guimarães – procederá à vistoria 
prévia de todas as instalações, em horário que será divulgado;  

e) Chama-se a especial atenção para o rigoroso cumprimento das normas do HACCP; 
f) Nenhum Expositor poderá ceder, a qualquer título, o direito de ocupação do espaço que 

lhe foi atribuído, mesmo que parcial, sem prévia autorização da Organização; 
g) Não é permitido aos participantes fazerem publicidade sonora, promoções, rifas ou 

sorteios, colocar qualquer publicidade fora dos espaços que lhes foram destinados nem 
alterar as placas de identificação ou qualquer outra estrutura. Qualquer menção 
publicitária apenas é permitida no interior do espaço atribuído; 

h) A limpeza e decoração dos stands/restaurantes/petisqueiras é encargo de cada 
participante, sendo a limpeza geral do recinto assegurada pela Organização; 

i) Nenhum participante poderá retirar o material da Feira ou abandonar o recinto antes do 
seu termo oficial e sem regularizar a sua situação junto do Secretariado; 

j) A inscrição obriga os participantes ao cumprimento do presente Regulamento e demais 
diretivas emanadas pela Organização; 

k) Todas as dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação do presente Regulamento 
serão resolvidos pela Organização. 

 

Apoios a) A corrente trifásica só é garantida nos restaurantes e terá a potência de 32 amperes. Os 
restantes stands terão corrente elétrica, iluminação e tomadas. É vedado o aumento dos 
pontos de luz, sem prévia autorização da Organização; 

b) O recinto da Feira é vigiado 24 sobre 24 horas e dispõe de um Secretariado; 
c) Por conta e total responsabilidade dos participantes, é possível contratar pessoal auxiliar 

para a prestação de serviços; 
d) O alojamento dos participantes é por conta dos próprios. 

Condições 
climatéricas 
adversas 

Na eventualidade das condições climatéricas impossibilitarem a realização do evento, a 
Organização não se responsabilizará por eventuais danos e/ou indemnizações, nem ressarcirá os 
participantes pelas taxas entretanto pagas. 
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Aceitação das 
normas 

O envio da candidatura implica a aceitação de todas as cláusulas presentes nas “Normas de 
Participação” e respetivos anexos; 
 
O incumprimento das “Normas de Participação” determina a extinção do direito de participação, 
sem que haja lugar a qualquer indemnização ou reembolso do valor de participação. 
As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação destas “Normas de Participação” serão 
devidamente esclarecidas pela Organização. 

Disposição final 
 

A verificação de que um participante incorre sistematicamente no incumprimento das presentes 
“Normas de Participação”, contrariando reiteradamente as orientações dos elementos da 
Organização, resultará na exclusão da participação no evento e em futuras edições. 

 

  

 

 

 


