
Exmo(s) Senhor(es),

A água constitui-se como um fator essencial para o desenvolvimento socioeconómico dos 

países, das sociedades e das empresas, e como tal deve ser encarado como um recurso 

estratégico e estruturante.

Por outro lado a água é um recurso limitado, pelo que se torna necessário protegê-lo, 

conservá-lo e geri-lo com preocupações ambientais, pois só deste modo será possível garantir 

que no futuro iremos dispor de recursos hídricos em quantidade e qualidade necessários, 

indispensáveis para o desenvolvimento da economia e da qualidade de vida das populações.

A criação do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva deu origem a que nos últimos anos 

se tivessem realizado um conjunto de investimentos que têm contribuído para o 

desenvolvimento do Alentejo e do país.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Beja e a ACOS - Agricultores do Sul, tomaram a iniciativa 

de lançar a FEIRA DA ÁGUA, centralizando a água como fator de desenvolvimento.

Pretende-se que a principal componente da FEIRA DA ÁGUA seja a atividade económica, 

expressa na participação de empresas associadas ao regadio, aplicação de novas tecnologias, 

introdução de novas culturas contribuindo para a reconversão da componente agrícola.

Esta feira cumpre ainda o objetivo de criar dinâmica empresarial junto dos diferentes sectores 

de atividade que tenham a água como pano de fundo, nomeadamente o abastecimento de 

água, a agro-indústria, a energia, o turismo e enoturismo.

Deste modo a Câmara Municipal de Beja e a ACOS - Agricultores do Sul, têm o prazer de convidar 

V.Exa. a marcar presença institucional neste evento, o qual irá contribuir de forma decisiva para 

o sucesso do mesmo.

A FEIRA DA ÁGUA irá decorrer em Beja, no Parque de Feiras e Exposições, de 21 a 23 de Março.

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 

João Manuel Rocha da Silva 

O Presidente da ACOS

Manuel de Castro e Brito 



FEIRA DA ÁGUA

Organização:

Local:

Data:

1 -  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

2 -  NORMAS GERAIS E REGULAMENTO

3 -  HORÁRIO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM:

MONTAGEM:

DESMONTAGEM:

4 - INSCRIÇÕES:

(regulamento)

 
                         

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA
ACOS – Associação de Agricultores do Sul     

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE BEJA

21, 22 e 23 DE MARÇO

- Sexta-feira, dia 21, das 10.00 Horas às 01.00 Horas
- Sábado, dia 22, 10.00 Horas às 01.00 Horas
- Domingo, dia 23 das 10.00 Horas às 20.00 Horas

Os expositores deverão estar presentes nos seus espaços 15 minutos antes da abertura do pavilhão (durante 
os dias do evento).

A organização solicita aos expositores a máxima compreensão para esta situação, de forma a não deixar os 
stands sem apoio e, assim, contribuir para o bom funcionamento geral do evento.

lDias: 19 quarta-feira e 20, Quinta-feira das 09h30 às 22h00.

lDia 24, Segunda-feira, das 10h00 às 20h00

Decorrida a data de desmontagem, a organização mandará retirar e armazenar o material que ainda 
permaneça nos stands.

Os bens abandonados pelos expositores nas instalações onde decorreu o evento serão listados e 
armazenados pelo período de 3 dias. 

A falta de levantamento dos bens pelo expositor no período acima referido implica renúncia 
irrevogável, quer a todos os direitos sobre os bens em causa, quer à reclamação de quaisquer 
responsabilidades da organização.

As inscrições terão que ser efectuada pelo fax (284 322 300) dirigido “À FEIRA DA ÁGUA 2014 – CÂMARA 
MUNICIPAL DE BEJA – PRAÇA DA REPÚBLICA 7 800-427 BEJA, ou por e-mail, as quais têm início no dia 10 de 
Fevereiro e terminam no dia 10 de Março. 

Mais informações: Secretariado da Feira Telef: 284 311 800 -  extensão 1017  ou 284-315602.

E-Mail: cristina.daniel@cm-beja.pt ou feiraagua.beja@gmail.com



5 -  TAXA DE INSCRIÇÃO:

6 -  A TAXA DE INSCRIÇÃO ASSEGURA:

7 -  CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE MONTAGEM:

8 -  ILUMINAÇÃO: 

9 -  CONVITES: 

10 -  LIMPEZA: 

- Pavilhão Sabores de Beja: stand com a área de 9.00 m2 (3.00m x 3.00m), 75.00€ + IVA à taxa legal.   

- Pavilhão Institucional: 10.00€ / m2 + IVA á taxa legal. 

- Pavilhão Multiusos: 10.00€ / m2 + IVA á taxa legal. (a acordar com a ACOS)

- Outros espaços: 7.50€ / m2 + IVA á taxa legal (a acordar com a ACOS)

O pagamento poderá ser efetuado por cheque emitido á:

 ACOS – Associação de Agricultores do Sul – NIF – 501 523 227,   
Rua Cidade de S.Paulo – Apartado 296 – 7801-904 BEJA 
ou por Transferência Bancária através do NIB: 0045 6100400 3933459030

A taxa de inscrição deverá ser paga na totalidade aquando da inscrição.

Nota: Enviar por fax ou por e-mail comprovativo de transferência bancária.

- 08 Cartões de Livre-trânsito por expositor.

Esta carta, sem a qual o expositor não poderá iniciar os trabalhos de montagem do espaço ocupado, só será 
entregue após a liquidação integral de todos os débitos.

A iluminação geral dos stands, bem como dos espaços exteriores, é assegurada pela organização.

Os expositores poderão adquirir convites até ao limite máximo de 25, para distribuir aos seus convidados, ao 
preço de 1.00€

No final de cada dia, a organização procederá á limpeza dos pavilhões.

É da responsabilidade do expositor a limpeza e remoção do lixo do seu stand, depositando-o nos locais 
disponibilizados para o efeito pela organização

O expositor deve, após o encerramento do evento, deixar o espaço respetivo nas condições de limpeza em 
que o mesmo lhe foi cedido.



11 -  VIGILÂNCIA:

12 -  RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS EXPOSITORES:

13 -  SEGUROS:

 

Cada expositor é responsável por todo o material exposto no stand. A organização exclui qualquer 
responsabilidade no desaparecimento de qualquer produto ou material.

1 - Embora sejam tomadas pela organização as precauções necessárias para protecção dos produtos e 
materiais expostos, estes consideram-se sempre sob a responsabilidade e guarda dos expositores.

2 - Quaisquer danos ou prejuízos que possam advir aos expositores, ao seu pessoal ou aos produtos e 
materiais expostos, seja qual a sua natureza ou factos que lhe deram origem, nomeadamente incêndio ou 
furto, são da exclusiva responsabilidade do expositor ou participante.

3 – Os expositores ou participantes instalados no recinto do evento são responsáveis pelos danos ou 
prejuízos que causem, direta ou indiretamente, no recinto, nos stands ou nos produtos e materiais de outros 
expositores.

4 – Os expositores e participantes devem, após o encerramento do evento, entregar os stands no mesmo 
estado de conservação em que lhes foram cedidos, salvaguardando o uso normal destes. Caso tal não se 
verifique, a organização procederá às reparações necessárias, cujo custo será faturado ao ocupante do local 
ou stand danificado.

1 – Os seguros dos produtos ou materiais expostos são da responsabilidade dos respetivos expositores.

2 – Os expositores deverão fazer um seguro de responsabilidade civil que cubra quaisquer danos e prejuízos 
causados no recinto ou nos stands/espaços dos outros expositores.

3 – Os expositores deverão ainda fazer um seguro de responsabilidade civil destinado à cobertura dos danos e 
prejuízos causados a terceiros, incluindo os visitantes do evento.

NOTA: A localização atribuída ao Expositor é da competência da organização.



PLANTA DO RECINTO
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