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I. Objeto 
 
O presente documento estabelece as normas de acesso e funcionamento da 1ª Edição do “Natal no Parque”, 
promovida pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão (UFMMA). 
 
 

II. Descrição do Evento 
 

A UFMMA pretende realizar, em 2021, a 1ª Edição do Evento ‘Natal no Parque’, onde se incluem dois (2) Mercados 
de Natal. O objetivo é fazer, por um lado, com que os visitantes vivenciem o espírito natalício através da decoração 
e animação alusivas à época de Natal e, por outro, permitir aos comerciantes aderentes à Rede do Cartão Freguês a 
participação em espaços de comercialização dos seus produtos. 
 

III. Localização do Evento 
 
Parque 25 de Abril, em Monte Abraão 
Parque Salgueiro Maia, em Massamá 
 

IV. Calendário 
 
Data: 17 a 19 de Dezembro  
Horários: 6ªF - 17h-23h | Sáb – 10h – 23h | Dom – 10h – 20h 
 

V. Organização do Evento e Competências/Deveres do Organizador 
 
V.1. Organização:  
A organização do evento é da responsabilidade da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
 
V.2. Competências e Deveres do Organizador:  
a. Validação, seleção e aprovação das candidaturas e respetiva atribuição dos espaços aos participantes;  
b. Disponibilizar “quiosques de exposição” com a devida preparação elétrica;  
c. Assegurar a instalação elétrica das bancas (até aos limites estipulados por lei);  
d. Assegurar a limpeza do espaço público;  
e. Assegurar o apoio técnico durante a realização do evento;  
f. Garantir um seguro de responsabilidade civil do evento (nota: seguro de furtos, de acidentes de trabalho das 
pessoas presentes nos quiosques, entre outros é da inteira responsabilidade dos participantes);  
g. Assegurar a contratação de equipa de a segurança  
h. Assegurar a animação oficial do evento;  
i. Promover e divulgar o mercado de Natal;  
j. Assegurar e supervisionar o cumprimento das presentes Normas de Participação. 
 
NOTAS:  

• A distribuição dos participantes pelos quiosques disponíveis será da exclusiva 
competência e responsabilidade da organização. 
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• Na eventualidade das condições climatéricas impossibilitarem a realização do evento, 
a Organização não se responsabiliza por eventuais danos e/ou indemnizações, nem 
ressarce os participantes 

 
VI. Características, montagens e desmontagens dos quiosques 

a) Quiosques individuais com dimensão aproximada de 2.5m x 2.5m  
b) A montagem dos expositores deverá realizar-se no dia 16 de Dezembro.  
c) As desmontagens poderão ser efetuadas após o término do evento, ou até ao dia 20 de Dezembro pelas 18h.  
d) O incumprimento do horário estabelecido, assim como o abandono por motivo injustificado, poderá implicar a 
perda do lugar no evento, assim como em eventos próximos e a sua substituição por Comerciante / Associação / 
Alocador em bolsa de reserva. 
 

VII. Tipologia dos Expositores / Comerciantes 
 
Os espaços disponíveis são concessionados a diferentes entidades locais que promovam a venda de produtos, 
nomeadamente: 

• Associações / Coletividades e Entidades Privadas de: 
a) Artesanato 
b) Têxteis 
c) Alimentação (venda de produtos alimentares sem preparação no local*) e Bebidas (não alcoólicas) 
d) Alimentação típica de Natal 
e) Decoração 
f) Produtos infantis 
g) Comércio de livros e artigos de papelaria 
h) Equipamentos de Diversão e Similares 

 
*ou preparação limitada, obedecendo a avaliação da organização 

 
VIII. Taxa de Participação 

 
Para a participação na 1ª Edição do Evento ‘Natal no Parque’, caberá o pagamento no valor de: 
 
 - 15€ (Quinze Euros) para Associações 
 - 25€ (Vinte e Cinco Euros) para Comerciantes da Rede Freguês 

 
IX. Candidaturas e Critérios de Seleção 

 
A candidatura deverá ser feita online, através do link com o preenchimento do respetivo formulário de inscrição. 
Link para inscrição: https://www.uf-massamamabraao.pt/pages/1173  
 

São critérios de seleção:  
a) área de negócio não conflituante com os restantes expositores e comércio local de proximidade; 
b) originalidade dos produtos; 
c) enquadramento nas festividades de natal; 
d) licenças de HACCP e início de atividade; 
e) cumprimento de prazos; 
f) preocupação ambiental; 
g) compromisso de participação nos dias propostos, assegurando os produtos e recursos necessários à 

atividade. 
h) Ordem de inscrição 
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O prazo de candidatura deverá acontecer até ao dia 26/11 às 17:00h. 
 
Notas adicionais:  

• é possível a realização de candidaturas conjuntas, ou seja, parceria entre duas ou 
mais entidades para ocupação do mesmo espaço em modelo de partilha ou 
alternância; 

• não são consideradas candidaturas rasuradas, ilegíveis ou com elementos plagiados 
de outras fontes que não as próprias; 

• a candidatura que não apresente os documentos exigidos será excluída no acto da 
avaliação; 

• a prestação de falsas declarações pelos candidatos determina a rejeição da 
respetiva candidatura e a exclusão dos mesmos;  

• poderão ser aceites candidaturas, a título excecional, para infraestruturas próprias, 
desde que adequadas à pretensão do evento/organização. Para o efeito deverão 
descrever detalhadamente a infraestrutura e apresentar fotografia/protótipo; 

• a Organização reserva o direito de recusar as candidaturas que não se ajustem aos 
objetivos do evento; 

 
 

X. Convite à Participação 
 
A participação na 1ª Edição do Evento ‘Natal no Parque’ também poderá ter a forma de convite, tendo em conta a 
diversidade, a continuidade de Eventos anteriores e ou interesse para a imagem do evento. 
 
 

XI. Confirmação de participação 
 
Findo o prazo de apreciação das candidaturas, a Organização informará todos os candidatos da decisão, até ao dia 
02/12, via correio eletrónico 
 
 

XII. Critérios de Localização dos Expositores 
 
A distribuição e localização dos participantes pelos quiosques disponíveis será da exclusiva competência e 
responsabilidade da organização. 
 

 
XIII. Deveres dos Participantes 

 
O incumprimento dos seguintes deveres por parte dos participantes têm como consequência a exclusão da 
participação no decurso do evento e/ou em futuras edições: 
 

a) Respeitar a disposição dos quiosques e participantes no espaço; 
b) Cumprir rigorosamente os horários de funcionamento; 
c) Ser responsáveis pelos produtos expostos e pelo seu quiosque; 
d) Vender ou produzir os produtos aprovados pela Organização, não acrescentando produtos sem solicitar a 

devida autorização à Organização; 
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e) Devem afixar no início do evento o preçário dos artigos em lugar visível, mantendo-o inalterado durante o 
horário de funcionamento do evento; 

f) Ser responsáveis pelos seus bens e pela limpeza e segurança interna dos espaços; 
g) Respeitar a legislação em vigor para o exercício da sua atividade; 
h) É da responsabilidade do participante manter em bom estado de conservação as estruturas cedidas pela 

Organização. 
i) Os Comerciantes da Rede Freguês deverão assumir o compromisso de praticar os preços / descontos 

previstos no âmbito do Cartão Freguês a clientes que usem o mesmo no decorrer do “Natal no Parque”  

 
XIV. Transmissão de Direitos 

 
Os candidatos selecionados não podem ceder a terceiros a sua posição, seja a que título for. 

 
XV. Aceitação das Normas 

 
1. O Pagamento da inscrição implica a aceitação de todas as normas presentes neste documento;  
2. O incumprimento das obrigações assumidas pelos participantes, nos termos dos números anteriores, 

determinará a extinção do direito de participação, sem que haja lugar à exigência de indemnização. Este 
processo decorrerá da seguinte forma:  

a. Chamada de atenção; 
b. Repreensão por escrito; 
c. Exclusão do evento; 
d. Extinção do direito de participação em edições futuras;  

 
3. O envio da candidatura implica a aceitação de todas as cláusulas vertidas nas Normas de participação e 

respetivos anexos; 
4. As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação destas Normas de Participação são devidamente 

esclarecidas pela Organização. 
 
 

 
 

 
Massamá, 8 de novembro de 2021 

 

O Presidente 

Pedro Oliveira Brás 
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