
 

 

REGULAMENTO 

 

ENERTECH SABUGAL 
Feira das Tecnologias para a Energia 
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ABRIL DE 2016 

 



                                    

 

 

1. A ENERTECH SABUGAL pretende promover e fortalecer a intera ção entre os vários 

agentes da f i leira f lorestal visando três grandes objetivos: i) identif icar o Potencial 

da Biomassa Florestal Residual (BFR) no concelho do Sabuga; i i) enquadrar o 

espaço da BFR na estratégia de eficiência energética (POSEUR); i i i) mostrar 

Tecnologias e produtos associados à BFR 

 

2. A ENERTECH SABUGAL conta com o apoio e colaboração de várias entidades, 

públicas e privadas, que visam apoiar a prossecução dos objetivos descritos no n.º 

1. 

 

3. A ENERTECH SABUGAL 2016 terá lugar nos dias 2, 3, 4 e 5 de Junho ’16 no 

Concelho do Sabugal, Distrito da Guarda. 

 

4. Podem participar na ENERTECH SABUGAL, empresários a título individual ou em 

grupo, empresas ou associações desde que exerçam atividade no âmbito da feira.   

 
5. As inscrições são l imitadas às bancas/espaços disponíveis, podendo no entanto ser 

solicitado atempadamente à Organização outros espaços. 

 
6. A Feira terá lugar na cidade do Sabugal, no espaço envolvente ao Tribunal/Largo 

da Fonte, podendo no entanto a Organização decidir, por outra localização, se 

assim se justif icar.  

 
7. A distribuição e localização dos locais para exposição é da responsabil idade da 

organização, sendo a distribuição efetuada por sorteio .  

 
 

 

HORÁRIO 
 

8. O horário de funcionamento será entre as 14.00h e as 20.00h.  

 



                                    

 

 

9. A abertura oficial da ENERTECH SABUGAL 2016 realizar -se-á no dia 2 de Junho 

pelas 15.00 horas e o encerramento oficial realizar -se-á no dia 5 de Junho pelas 

20.00 horas.  

 
 

TARIFAS 
 

10. Nesta primeira edição a part icipação na feira é l ivre de qualquer custo de 

inscrição.  

11. As refeições e alojamentos dos expositores são por conta dos próprios, podend o a 

organização delinear outro formato de apoio.  

 
 
 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EXPOSITORES 
 

12. A montagem dos espaços de exposição será efetuada durante o dia 1 de Junho’16 

entre as 09:00h e as 20:00h.  

13. A desmontagem dos espaços de exposição poderá ser efetuada a part ir das 

20:00h do dia 5 de Junho e deverá estar concluída até às 17.30h do dia seguinte.  

14. Os expositores não podem ceder a qualquer título o direito de ocupação das 

bancas sem a prévia autorização da organização.  

 

CONSERVAÇÃO 
 

15.  A Organização efetuará  serviços gerais de conservação e l impeza geral do 

recinto, sendo da responsabilidade dos expositores tudo o que diz respeito ao 

espaço ocupado por cada um. 

16. Deverá ser preocupação de todos os part icipantes, zelar pela qualidade do espaço 

de forma a mantê-lo l impo e agradável para todos.  

 

 
 
 



                                    

 

 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
 

17. A Organização efetuará vigilância diurna e noturna do recinto.  

18. Responsabil idade civi l do expositor: É obrigatório seguro de responsabil idade civi l 

dos expositores, 

19. Património: É da responsabilidade dos expositores tudo o que diga respeito ao 

espaço ocupado por cada um. 

 

INSCRIÇÕES 
 

20. Serão aceites as inscrições efetuadas, em formulário próprio, até ao dia 06 de 

Maio de 2016. 

21. A Organização decide sobre admissões e reserva -se o direito de recusar qualquer 

inscrição de expositores.  

22. A participação como expositor ENERTECH SABUGAL  2016 pressupõe a aceitação 

do presente regulamento.  

 

CASOS OMISSOS 
 

23. Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e decididos pela 

organização da ENERTECH SABUGAL 2016, em tempo oportuno e de forma 

célere. 

 

 

 


