
 

 
 

 

CM Silves | Silves, Capital da Laranja – Normas de Organização e Funcionamento - 2022 

 

1 

NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

1. O evento Silves, Capital da Laranja realizar-se-á nos dias 18, 19 e 20 

de fevereiro de 2022, com os seguintes horários: 

a. Sexta-feira, dia 18:  

 Abertura: 10h00 

 Encerramento: 23h00 

b. Sábado, dia 19: 

 Abertura: 10h00 

 Encerramento: 23h00 

c. Domingo, dia 20: 

 Abertura: 10h00 

 Encerramento: 19h00 

 

2. O evento integra as seguintes categorias de participação: 

a. Agricultura; 

b. Produtos agroalimentares; 

c. Máquinas/Equipamentos 

d. Artesanato; 

e. Entidades Diversas 

 

3. São obrigações dos Intervenientes: 

a. Comparecer nos locais que lhes tenham sido atribuídos na hora 

de abertura e até à hora de fecho do evento ao público, sendo 

obrigatória a presença de, pelo menos, um responsável pelo 

expositor, durante todo o período do evento; 

b. Respeitar as instruções legítimas que lhes sejam transmitidas pelos 

funcionários afetos à Organização; 

c. Usar de correção com os outros participantes no evento, com os 

funcionários da Organização e com o público em geral; 

d. Decorar o seu espaço com recurso ao produto mãe do evento – 

a laranja; 
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e. Comercializar produtos que tenham ligação à Laranja; 

f. Cumprir com as normas aplicáveis relativas à higiene e 

segurança dos géneros alimentares; 

g. Retirar o seu material do expositor que lhes tenha sido atribuído 

entre as 19h00 e as 21h00 do dia do encerramento ou até às 

22h00 do dia 21 de fevereiro (segunda-feira).  

4. Em caso de desistência, deverão os Intervenientes, até 15 dias antes da 

data do início do evento, notificar a Organização via correio eletrónico 

ou correio postal. 

5. É proibida a publicidade sonora em todo o recinto do evento. 

 

SEGURANÇA, CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E LIMPEZA 

1. A Segurança do evento será assegurada pela Organização com meios 

próprios e através da contratação de uma empresa especializada, no 

período compreendido entre as 8h00 do dia 17 de fevereiro e as 08h00 

do dia 21 de fevereiro; 

2. A Organização, durante o período correspondente à realização do 

evento, assegurará a vigilância dos expositores, entre o encerramento e 

a abertura diária.  

3. Durante o período normal do evento, cada Interveniente será 

responsável pela segurança do seu espaço. Compete aos mesmos a 

vigilância do seu expositor durante a abertura ao público, sendo a 

segurança dos produtos expostos da sua inteira e exclusiva 

responsabilidade. O expositor não deverá permanecer sem supervisão, 

sendo da responsabilidade de cada Interveniente o seguro dos seus 

produtos, equipamentos e pessoal auxiliar. 

4. A Organização declina qualquer responsabilidade por danos, furtos e 

outros prejuízos que os Intervenientes venham a sofrer ou a causar, 

durante o período de montagem, desmontagem e de funcionamento 

do evento. 
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CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

1. Durante o período previsto para a realização do evento é proibida a 

circulação de veículos no perímetro do recinto do evento. 

2. Quaisquer transportes necessários são da exclusiva responsabilidade 

dos Intervenientes. 

 

 

LIMPEZA 

1. É da responsabilidade da Organização a limpeza das áreas comuns: 

entrada, WC, espaço exterior, bem como a recolha do lixo depositado 

nos recipientes próprios existentes no recinto. 

 

 

EXPOSITORES 

1. Feita a seleção dos participantes, a qual terá como critério preferencial 

empresas do concelho de Silves, serão atribuídos, pela Organização, 

espaços onde expositores poderão expor os seus produtos. 

2. A ocupação do espaço deve ser acompanhada pelo funcionário da 

Organização designado para o efeito. 

 

LOCALIZAÇÃO, MONTAGEM, DECORAÇÃO E IMPUTAÇÕES 

1. A localização do expositor em cada um dos setores do evento será 

definida pela Organização, de acordo com critérios de otimização e 

harmonização do espaço disponível. 

2. A montagem e a limpeza do expositor são da inteira e exclusiva 

responsabilidade dos respetivos Intervenientes, devendo estes, aquando 

da montagem, ser portadores de todos os materiais complementares 

necessários, devendo os mesmos respeitar a estrutura e o estado de 

conservação das áreas que lhe estão atribuídas. 

3. A montagem dos expositores decorrerá entre as 9h00 e as 22h00 dos dias 

16 e 17 de fevereiro, devendo estar todos os materiais montados e 

acondicionados, impreterivelmente, até às 9h00 do dia 18 de fevereiro, 

não devendo ocorrer arrumações no espaço a partir desta dessa hora. 
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4. Durante o evento, a reposição de stock poderá ser feita diariamente até 

às 9h00. 

5. A Organização não se responsabiliza por desvios ou quaisquer 

deteriorações dos materiais expostos ou armazenados. 

6. Os expositores são responsáveis por quaisquer danos provocados nos 

espaços que lhes tenham sido atribuídos. 

7. Quaisquer danos provocados por condições meteorológicas não serão 

da responsabilidade da Organização. 

8. O expositor não poderá ceder, a qualquer título, o direito de ocupação 

do espaço que lhe foi atribuído, mesmo que parcial, sem prévia 

autorização da Organização. 

9. Apenas é permitido vender os produtos previamente autorizados pela 

Organização;  

10. Não é permitido expor materiais fora do respetivo expositor . 

11. Os intervenientes obrigam-se a ter o seu espaço aberto no momento 

da inauguração oficial do evento. 

12. A Organização reserva-se o direito de excluir imediatamente da área 

do evento quaisquer pessoas que assumam comportamentos 

manifestamente incorretos, abusivos e perturbadores da ordem pública, 

sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

13. A Organização comunicará imediatamente às autoridades policiais, 

quaisquer situações ocorridas no recinto que justifiquem a intervenção 

daquelas. 

 

 


