
          

COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES  
Salamanca, 27, 28 e 29 de Março de 2020 
www.feriaecoraya.com 
 
Sra./Sr.………………………………………………………………………………………………. com NIF Nº………………………………………………. 
Gerente/Representante da empresa: …………………………………………………………………………………………..………………………… 
Nome Comercial para identificação no Stand (Máximo 30 Caracteres):………………………………………………………….. 
………………………………… Telefone: ………………………. Morada: …………………………………………………………………………………….  
Endereço de E-mail: ……………………………………………………………. Página Web: …………………………………………………………… 
Facebook: …………………………………………………….……. Observações: …………………………………………………………………………… 
 
Manifesta interesse e compromete-se a participar na IX Feira Transfronteriça Ecoraia 2020 financiada pelo projeto 
0386_BIN_SAL_EMPREENDE_3_P, que terá lugar no Recinto Ferial da Diputación de Salamanca nos dias 27, 28 
e 29 de Março de 2020. 
 

Na qualidade de participante, a organização do projeto oferecerá aos produtores / expositores: 
 

1º. 1 Stand de 3x3m, expositor, mesa e 3 cadeiras. 
 

2º. Divulgação do evento na região transfronteiriça, para assegurar a maior participação e afluência 
possível de visitantes. 

 

3º. A possibilidade de dar a conhecer, divulgar e vender os seus produtos.  
 

4º. A possibilidade de contatar com outros produtores do território e estabelecer, eventualmente, 
relações de colaboração empresarial e intercâmbio de boas práticas. 

 

5º. Os produtores têm a possibilidade de organizar Sessões de Degustação dos seus produtos, desde 
que o comuniquem à organização com uma antecedência mínima de um mês e desde que não 
utilizem fogão a gás, dado que é proibido fazer fogo no interior do recinto. 
 

 
 

Ocorrem por conta do Produtor/Participante: 

 

 Os gastos de alojamento, deslocação e alimentação. 
 

Depois de ter lido o conteúdo deste documento e as instruções anexas, o Responsável (Produtor/Participante) 

compromete-se a participar na IX Feira Ecoraia (2020) nas condições e datas nele estabelecidas.  

Dado que o número de stands é limitado, a adjudicação de um stand na Feira será efetuada por ordem de inscrição 

(envio deste documento devidamente preenchido e assinado) até ao limite de stands disponíveis. Poderá enviar a 

inscrição para as instalações da AMCB ou digitalizar e enviar para o e-mail: amcb@amcb.pt. A data limite para 

apresentação de inscrição será a 10 de Fevereiro de 2020 às 14:00 horas. 

 

Província de Salamanca – Beiras e Serra da Estrela 

 

Localidade: …………………………………………………, dia  …….….. de ……………………………………. de 2020 
 
Assinatura: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

mailto:amcb@amcb.pt


          

NORMAS E INFORMAÇÕES: 

1. Para consultar mais informação sobre a Feira, poderá contatar com a organização da Feira nas instalações da AMCB, 
em Belmonte, por telefone para o n.º 275 323116 ou por correio eletrónico: amcb@amcb.pt. A informação relativa 
à Feira será atualizada na web: www.feiraecoraya.com. 

 
2. Dado que prevemos que o número de interessados em participar seja elevado, e termos um limite de produtores, 

solicitamos o envio do compromisso de participação com a maior brevidade possível. A data limite para receber o 
“Compromisso de Participação” para a IX Feira ECORAIA 2020, será a 10 de Fevereiro de 2020. 

 
3. Os participantes deverão montar os Stands na tarde do dia 26 de Março, para podermos inaugurar às 13h (horário 

espanhol) do dia 27. A Feira terá animação durante os 3 dias, com diferentes atuações musicais, bem como outras 
atividades dirigidas ao público infantil.  
 

4. Não será permitida, aos produtores, a exposição ou venda de produtos, que não sejam os seus próprios produtos, ou 
seja, que pertencem a outras empresas, regiões ou províncias que não sejam a de Salamanca e Beiras e Serra de 
Estrela. O incumprimento desta condição implicará o encerramento do stand durante a Feira e a impossibilidade de 
voltar a participar nesta iniciativa. Agradecemos a todos produtores que sejam rigorosos a este respeito. 

 
5. Os produtores que pretendam expor produtos que precisem de ser conservados no frio poderão solicitar um 

frigorífico. Para facilitar o trabalho da organização, por favor indicar este aspeto aquando o envio do “Compromisso 
de Participação”. 
 

6. A organização disponibilizará serviço de lavagem manual de louça no pavilhão central para quem necessite. Deverá 
pedir a chave no stand da Diputación de Salamanca.  
 

7. Para não interromper o normal funcionamento da Feira, apenas se poderá começar a desmontar os stands após a 
conclusão da Feira e todo o material deverá ficar arrumado no domingo, dia 29 de Março de 2020. 
 

8. Para garantir o maior número possível de visitantes, ao recinto da feira, a organização disponibilizará um Serviço 
Gratuito de Transporte desde os vários pontos de Salamanca ao Recinto Ferial, durante os dias da Feira. Por este 
mesmo motivo, realizar-se-á também a maior divulgação possível do evento, quer através dos diferentes meios de 
comunicação, quer pelos estabelecimentos de hotelaria e turismo em Espanha e Portugal. 

 
 
9. As disposições gerais de segurança, de acordo com os regulamentos em vigor na Diputacion de Salamanca, ditam 

que:                             
- É proibida a execução de qualquer atividade prejudicial ou perigosa;                                                     __________                 
 - Confeção de alimentos (cozinhar, fritar, assar, etc). 
 
 

10.A Associação de Municípios da Cova da Beira para promover, divulgar e tornar público este projeto, bem como 
para podermos manter o contacto com todos os participantes, garantindo que os seus dados pessoais estão de 
acordo com a nova realidade da Proteção de Dados (RGPD), necessita que nos dê o seu consentimento de forma 
autónoma e explicita através da assinatura deste documento. 

 
 

 
Localidade: …………………………………………………, dia  …….….. de ……………………………………. de 2020 
 
Assinatura: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

mailto:amcb@amcb.pt
http://www.feiraecoraya.com/

