
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvor Fixe Market 2019 

 

Alvor receberá nos dias 8 a 10 de agosto (quinta a sábado) de 2019 das 18h00 às 01h00, a 2ª edição do 

Alvor Fixe Market.  

Este é um mercado ao ar-livre com uma vertente mais alargada de street-food complementada com 

produtos artesanais de qualidade e portugueses, com artesanato e design, música e entretenimento. O 

objetivo é promover um ambiente para visitantes e expositores com muita liberdade, bem-estar, 

imaginação, transparência, desejo, emoção e descontração.  

O objetivo deste evento é oferecer à vila de Alvor um mercado diferente do convencional onde todos 

possam usufruir de um espaço amplo, aberto, agradável e divertido e culturalmente enriquecedor, 

gratuitamente.  

 

1- PERFIL DO EXPOSITOR 

1.1- Os expositores deverão vender apenas produtos portugueses e criações próprias (exceto os 

expositores estrangeiros convidados), não sendo aceites representações de marcas que não sejam 

criadas pelos mesmos e enquadrar-se numa das seguintes categorias: 

A) Artesanato 

B) Design 

C) Entretenimento 

D) Doçaria e Pastelaria 

E) Comida e Bebida 

 

1.2- Estão excluídas da condição de criação própria as bebidas. 

 

2- PERÍODO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

8 a 10 de agosto das 18h00 às 01h00 

 

3- LOCAL 

Este evento irá realizar-se na zona de calçada da zona ribeirinha de Alvor 

 

4- INSCRIÇÃO 

4.1 – Os participantes deverão efetuar o preenchimento da sua pré-inscrição até 15 de junho 

através do GoogleForm onde concordarão automaticamente com as Normas do Regulamento do 

Evento. Após aprovação da inscrição o pagamento será gerado na plataforma “EuPago”.  A 

participação ficará finalizada nesse imediato em que recebermos a confirmação do pagamento por 

parte da plataforma. 

4.2 – Os Valores de Inscrição dividem-se em 4 categorias:  



A) Bebidas e Comidas (exceto doçaria e pastelaria) – 400,00 € 

B) Pequenos veículos (motociclos/ triciclos) de Bebidas e Comidas - 200,00 € 

C) Doçaria e Pastelaria – 150,00 € 

D) Restantes Atividades – 75,00 € 

4.3 - À organização reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar pré-candidaturas; 

4.4 - Os espaços serão atribuídos aos participantes por escolha da organização; 

4.5 - Os participantes apenas poderão expor os produtos mencionados e aprovados na ficha de 

inscrição. 

4.6 - Apenas se aceita uma marca por inscrição. Está excluída a hipótese de duas ou mais pessoas / 

marcas / produtos com uma inscrição de participarem. 

4.7 – Para se inscreverem, os participantes (na figura do seu representante) têm de ser associados 

da Associação Teia d’Impulsos. Os valores da primeira inscrição são de 10 euros de joia acrescidos de 

12 euros de cota anual. Os que já são associados apenas pagarão a cota anual. 

4.8 – Os participantes regularmente inscritos no Lota Cool Market terão prioridade de aceitação de 

inscrição neste evento. 

 

5- BANCAS DE EXPOSIÇÃO E STANDS 

5.1- A Organização providenciará corrente elétrica necessária ao bom decorrer do evento, mediante 

a especificação concreta da necessidade de cada um; Cada participante é responsável por prestar 

as informações verdadeiras e necessárias sobre a potência do seu food truck. Caso a informação 

fornecida não seja a verificada no local, a organização reserva-se o direito da não aceitação da 

instalação do mesmo no próprio dia do evento. Essa informação incorreta põe em causa o normal 

funcionamento do fornecimento elétrico do evento. 

5.2- Cada participante é responsável por trazer a sua banca ou stand. Uma vez que se trata de um 

mercado de criativos incentivamos à originalidade numa forma de expor atual, moderna, única e 

contemporânea, fugindo ao tradicional stand ou mesa, para produtos que assim o permitam; 

5.3- Caso o produto exija necessidades específicas, isso deverá ser mencionado na ficha de inscrição. 

 

6- PAGAMENTO 

6.1- Pagamento feito no ato de inscrição, através da plataforma “EuPago”. A referencia é enviada 

por email e a organização valida a inscrição quando recebe a confirmação da plataforma de que o 

valor foi pago. 

 

7- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1- Compromisso de cada marca participante de divulgar o evento em todos os seus 

meios próprios de divulgação, nomeadamente nas redes sociais; 

7.2- A participação de cada marca será oficializada mediante as condições explicitas na ficha de 

inscrição submetida online  

7.3- Os participantes da categoria alimentar deverão ter especial atenção ao seguinte: 

7.3.1- Não é permitida a venda de cerveja uma vez que a organização tem exclusividade com a 

marca que a patrocina; 

7.3.2- Não é permitida a venda de qualquer outra bebida, sem o conhecimento e aprovação da 

organização; 

7.3.3- O suporte de apresentação do produto (banca, carrinho, balcão, stand) é da inteira 

responsabilidade do participante, uma vez que a organização não fornece. 

7.3.4- Todos os Participantes na categoria alimentar deverão trazer um caixote de lixo 

diferenciado para reciclagem, com capacidade suficiente para um dia de evento, e com tampa, 



sobre os quais são responsáveis pelo seu despejo nos respetivos contentores colocados no local 

para esse efeito; 

7.3.5- Deverão ser cumpridas a normas de Saúde, Higiene e Segurança na confeção, 

armazenamento e preparação dos alimentos no local; 

7.3.6- Produtos alimentares que possam ser sensíveis à temperatura deverão estar devidamente 

protegidos das alterações da mesma, sendo a organização totalmente alheia a problemas advindos 

desta não precaução; 

7.3.7- Toda a loiça utilizada para servir os alimentos deve ser reutilizável na medida do possível, por 

forma a minimizar o lixo criado pelo evento.  

7.3.8- Todos os Participantes irão receber informação no primeiro dia do evento sobre o conceito 

“EVENTO VERDE” e deverão cumprir as diretivas apresentadas.  

 

8- MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS 

8.1- Compete à organização disponibilizar pontos de luz e água aos participantes que assim o 

exigirem na ficha de inscrição; 

8.2- Cada participante deverá trazer uma extensão devidamente identificada e uma luminária, 

mesmo que pequena, para iluminar o seu produto à noite, embora exista iluminação geral; 

8.3- A temática serve de inspiração para a decoração e forma de apresentação dos produtos; 

8.4- Cada stand é responsável pelo seu próprio sombreamento considerando que estamos numa 

zona aberta, exterior, não-arborizada e que parte do evento decorre durante o final do dia ainda 

com sol e de verão.  

8.5- O horário de montagem todos os dias é das 16h às 18h. As bancas devem estar em pleno 

funcionamento 30 mn antes da abertura do evento; 

8.6- A desmontagem das bancas será feita todos os dias a partir das 01h, e só apenas depois dessa 

hora, horário de termino do evento, apesar do evento ter segurança noturna. 

 

9- DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1- A visita ao mercado está aberta gratuitamente a todos os cidadãos; 

9.2- A organização não se responsabiliza por qualquer conflito gerado entre os participantes e 

terceiros, que não seja resultado direto da organização do evento; 

9.3 – Custos de deslocação e alojamento são da responsabilidade do expositor; 

9.4- Cada expositor é responsável pelo cumprimento das normas e leis inerentes à comercialização 

dos seus produtos; 

9.5- A organização disponibilizará mesas e assentos de apoio à zona de refeição; 

9.6- A organização é responsável pelo programa musical no decorrer do evento; 

 

10-DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

10.1. A divulgação deste mercado é da responsabilidade da organização através da sua página de 

Facebook Oficial e publicidade impressa, bem como de todas as marcas participantes nos seus 

meios digitais; 

 

11.- DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1- À Organização reserva-se o direito de, a qualquer momento, em casos de força maior, 

introduzir alterações a este regulamento, que serão devidamente publicitadas na página de 

Facebook e e-mail criados para o evento; 

11.2- O desrespeito pelas disposições das presentes NORMAS DE PARTICIPAÇÃO poderá determinar 

sanções às partes faltosas, mediante decisão a proferir pela organização; 



11.3. Atualizações de informação acerca desta iniciativa serão disponibilizadas no Facebook do 

evento e por e-mail, caso se trate de alguma informação estrutural; 

11.4- Todas as dúvidas poderão ser colocadas à organização através do endereço eletrónico: 

alvorfixemarket@gmail.com;  

 

11.5- As normas do evento regem-se pelos ditames de recíproca confiança entre a Organização e as 

respetivas marcas convidadas que aceitem participar no evento, devendo assim ser interpretado e 

cumprido. 


