
 

 

1 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  
 

 

1 - ORGANIZAÇÃO E OBJETIVO 

De 6 a 9 de Abril, Estarreja recebe a 3ª edição da “ObservaRia”, feira internacional dedicada 
ao Turismo de Natureza, e em especial ao birdwatching, uma modalidade com particular 
ênfase na observação de aves, direta ou com recurso a binóculos ou telescópios de campo. 
Inclui também a fotografia de natureza e ilustração científica.  

Este evento é uma organização da Camara Municipal de Estarreja e do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas. 

Galeria de imagens e vídeo da primeira edição: 
http://bioria.com/galeria_videos.php?gal=106 (reportagem vídeo) 
http://bioria.com/galeria_fotos.php?gal=103 (galeria de imagens) 

 

 

2 - LOCALIZAÇÃO E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

O espaço dos expositores estará a funcionar de 7 a 9 de Abril, sendo que o dia 6 se destina a 
atividades com escolas e operadores turísticos estrangeiros. Todas as atividades e espaços de 
exposição têm lugar na frente lagunar do concelho, onde está implementado o BioRia, em 
plena ZPE – Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro.  

Horário: 

• 7 de abril: 10h00 às 19h00  
• 8 de abril: 10h00 às 19h00  
• 9 de abril: 10h00 às 16h00  

 

Como chegar a Estarreja 

Estarreja fica a uma distância de 20 km de Aveiro; a 49 Km do Porto e a 75 Km de Coimbra. 
Apoia-se num conjunto de eixos viários e linha ferroviária, que lhe confere uma boa 
acessibilidade aos principais centros urbanos da Região e do País.  

Comboio» Linha do Norte» Paragem na Estação de Salreu (500 metros do recinto)  

Automóvel» via rápida A29 (Estarreja Sul – Salreu); Autoestrada A1 (nó de Estarreja); Estrada 
Nacional 109 (Salreu);  

 

 

3 - OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

3.1 Áreas de Exposição 

3.1.1. A montagem das estruturas é da responsabilidade da Organização. 

3.1.2. Tipologia da área de exposição: 
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• STAND TIPO (3x3m); 
• STAND PRÓPRIO, sujeito a aprovação, sendo necessário o envio de fotos e 

descrição. 
 
 

 

 

 

  

 

3.1.3. Os stands incluem: 

• estruturas de montagem; 
• instalação elétrica (iluminação e tomada); 
• alcatifa. 

3.1.4. Em Anexo encontra-se a planta do recinto. 

3.1.5. A atribuição de espaços é da exclusiva responsabilidade da Organização. 

3.1.6. O preço dos stands encontra-se descriminado na ficha de inscrição do expositor. 

 

3.2. Montagem, Desmontagem e Decoração de Stands 

3.2.1. Os Expositores deverão fazer-se acompanhar dos comprovativos de inscrição na Feira e 
respetivo pagamento. Durante a sua permanência no recinto, devem estar sempre 
identificados com o respetivo cartão de Expositor. 

3.2.2. A montagem dos stands poderá ser efetuada nos seguintes horários: 

• 6 de abril entre as 10h00 e as 20h00 
• 7 de abril entre as 08h00 e as 10h00 
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3.2.3. A desmontagem dos stands apenas poderá ter início imediatamente após o final da 
Feira: 

• 9 de abril entre as 16h30 e as 20h00 
• 10 de abril entre as 10h00 e as 17h00 

3.2.4. Os Expositores são responsáveis pelo transporte e deslocação das mercadorias dentro 
do espaço da Feira, podendo, no entanto, solicitar apoio humano ou material à Organização, 
sujeito a disponibilidade; 

3.2.5. Não podem ser obstruídos quaisquer percursos de evacuação ou saídas de emergência, 
nem a sinalização de segurança e meios de intervenção, tais como extintores e bocas-de-
incêndio; 

3.2.6. Os Expositores são responsáveis por entregar os locais de exposição no seu estado 
original, sob pena de o detentor do espaço proceder de imediato à sua reparação, cobrando 
ao Expositor os danos, de acordo com o valor de mercado; 

3.2.7. Não é permitido danificar as estruturas ou o pavimento, nem a utilização de produtos 
tóxicos ou inflamáveis, assim como qualquer tipo de colagem ou fixação às paredes do stand. 

 

3.3. Serviços Técnicos Básicos 

3.3.1. A iluminação geral do recinto é da responsabilidade da Organização; 

3.3.2. A limpeza dos espaços públicos do recinto é da responsabilidade da Organização. A 
limpeza dos stands é da responsabilidade dos Expositores, devendo ser realizada após o 
encerramento diário da Feira. 

 

4 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

4.1. A Organização assegura a vigilância do recinto durante o período de montagem, 
realização e desmontagem da Feira, através do controlo de entradas. O recinto está fechado 
durante a noite; 

4.2. A segurança dos artigos expostos é da responsabilidade dos Expositores. Fora do período 
da feira não devem ser mantidos nos stands quaisquer objetos de valor; 

4.3. Salvo autorização expressa da Organização, não é permitida a permanência de pessoas 
nos stands após a hora de encerramento diário da feira; 

4.4. Qualquer guarda privativa por parte dos Expositores, fora do horário de funcionamento 
da Feira, só é permitida com o acordo da Organização. 

 

5 - PUBLICIDADE 

5.1. A publicidade fixa e sonora no recinto é da competência da Organização; 

5.2. Aos Expositores não é permitida distribuição de propaganda ou a publicidade fora do 
respetivo stand. 

 

6 - DISPOSIÇÕES LEGAIS 

6.1. A Organização da Feira providenciará uma área de apoio ao Expositor durante o período 
de montagem, realização e desmontagem da Feira; 
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6.2. Não será devida qualquer indemnização se algum acontecimento imprevisto, 
independente da responsabilidade ou competência da Organização, obrigar à alteração do 
programa, seu horário ou atraso da sua realização; 

6.3. Qualquer reclamação deve ser apresentada por escrito no Secretariado da Organização 
no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência do facto que a origina. O não cumprimento 
deste prazo acarreta a declinação da eventual responsabilidade da Organização. 

 

7 - INSCRIÇÕES, PAGAMENTO E CANCELAMENTOS 

7.1 Inscrições 

7.1.1 – A inscrição deve ser efetuada através do envio da ficha de inscrição de expositor; 

7.1.2 - Os expositores terão direito a cartões de identificação; 

7.1.3. Compete à Organização decidir sobre a admissão de Expositores. Poderá ser recusada 
qualquer inscrição que, de acordo com os seus critérios, não se ajuste ao âmbito ou aos 
objetivos da Feira ou que, por qualquer motivo, possa ser prejudicial ou inconveniente. A 
inscrição só é definitiva após confirmação por parte da Organização. 

 

7.2 Pagamento 

O pagamento de qualquer quantia relacionada com a participação dos expositores na feira só 
deverá ser efetuado após o envio, por parte da Organização, dos dados para transferência 
bancária. 

 

7.3. Cancelamento 
Inscrições canceladas após efetivação do pagamento não serão ressarcidas. 

 

8 - CRONOGRAMA GERAL 

• Prazo para pagamento da área de exposição: 7 dias após a aceitação da inscrição. 
• Montagem e organização dos stands:  

6 de abril (10h00-20h00); 7 de abril (8h00-10h00) 
• Desmontagem dos stands:  

9 de abril (16h30-20h00); 10 de abril (10h00-17h00) 

 

9 - CASOS OMISSOS 

A resolução de situações menos objetivas ou omissas é da exclusiva responsabilidade da 
Organização da Feira. 
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10 - CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

•    Morada: Rua do Feiro, 3865-241 Salreu – Estarreja 

•    Telefones: 234 840 600; 962 932 912 

•    E-mail: observaria@cm-estarreja.pt  

•    Página: www.bioria.com 

•    Coordenadas GPS [40º43’51’’N – 8º34’17’’O] 
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