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ORGANIZADOR

Criada em 1960, no seio da Associação Industrial Portuguesa, a FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA (FIL) desde logo se assumiu como uma
instituição fortemente dinamizadora da actividade empresarial e da economia portuguesa, projectando-se à escala internacional. Desde o
princípio, a FIL tem liderado incontestavelmente a organização de feiras, salões, exposições e congressos em Portugal, servindo mesmo como
exemplo a outras entidades similares.

A FIL dispõe de equipas especializadas nas diversas áreas comercial e técnica, capazes de responder a todas as necessidades de promotores e
expositores na organização de feiras, congressos e outros eventos. Com um calendário de feiras abrangendo a grande maioria dos sectores de
actividade, a FIL organiza cerca de 30 salões temáticos (muitos deles inscritos na UFI-União de Feiras Internacionais) e recebe um elevado
número de seminários, conferências e outros eventos de carácter económico.

A mudança da FIL, da Junqueira para as novas instalações no Parque das Nações, é o corolário de uma história de sucesso.

Com esta mudança, a FIL dispõe de um dos melhores e mais bem equipados parques de exposições da Europa, com uma localização
privilegiada, junto ao rio Tejo. As suas novas instalações oferecem uma área total de 100.000 m , quatro pavilhões interligados (cerca de 42.000
m ), um centro de reuniões com sete salas (2.850m ), com lotações que variam de 25 a 500 pessoas.

A nova dimensão corresponde ao crescimento e maturidade de uma organização que tem caminhado a par com o desenvolvimento económico
do país e do mundo, servido como pólo de atracção, relação e intercâmbio entre os vários agentes económicos nacionais e internacionais,
implementando uma filosofia dinâmica e activa no mundo dos negócios.

²
²²
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NP 1

1. INFORMAÇÃO GERAL

1.1. A Informação Geral da Feira nomeadamente:

Encontra-se detalhada na respectiva Ficha Técnica que faz parte integrante do Dossier de Expositor.

1.2. Horário de Realização

2. REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS EXCLUSIVOS FIL

2.1.Datas de inscrição e penalidades

Reiteramos que as Requisições de serviços efectuadas durante o período de montagem e realização sofrem um agravamento de 30% e
ficam sujeitas à capacidade de resposta dos serviços.

2.2.Serviços a prestar exclusivamente pela FIL

2.3.Catálogo / Guia de Visitante

-

-

-

-

Designação completa da Feira;
Sectores;
Local de Realização;
Datas e Horários de Montagem, Realização e Desmontagem.

A FIL reserva-se o direito de alterar os horários estabelecidos (abertura e encerramento), por motivos de força maior ou de outra índole,
sem que os expositores tenham direito a nenhuma indemnização. Os expositores podem ter acesso aos stands uma hora antes da
abertura e deverão permanecer nos mesmos até meia hora após o encerramento. É conveniente não abandonar as instalações, por
motivos de segurança, até à saída de todos os visitantes.

As datas limite para requisição de serviços e para liquidação total das facturas são as constantes da Agenda da Feira, que faz parte
integrante do Dossier de Expositor.

Por motivos de segurança, de integridade das infraestruturas e de conformidade técnica, alguns serviços são prestados pelos Serviços
FIL, designadamente os seguintes:

Fornecimento de energia eléctrica;
Fornecimento de água e pontos de esgoto;
Fornecimento de ar comprimido e fluídos combustíveis;
Instalação de sistemas de evacuação de gases;
Suspensões do tecto dos pavilhões;
Segurança;
Movimentação de cargas;
Limpeza.

A FIL procurará assegurar que os preços a praticar para os serviços exclusivos estejam alinhados com os valores praticados pelo
mercado, tendo como referência ponderada os preços praticados nos principais parques de Feiras Ibéricos.

-

-

-

-

-

-

-

-

Em casos excepcionais, derivados da natureza e tipo de produtos expostos, poderá ser autorizada a limpeza de stands por outras
entidades. Nestes casos o Expositor deverá remeter à FIL uma listagem identificadora das pessoas que irão prestar o serviço, com nome
completo e número do BI. A limpeza só poderá ser efetuada durante o período que medeia a abertura do evento para expositores e a
abertura a visitantes.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

A informação para catálogo deverá ser preenchida on-line no portal da FIL. Todos os dados fornecidos são da inteira responsabilidade do
expositor e devem ser registados até, , data a partir da qual a FIL declina qualquer responsabilidade pela
não inclusão dos dados no Catalogo/Guia de Visitante oficial da feira.

1 mês antes do 1º dia de feira

2.4.Ruído

2.5.Fumos e gases

O nível do som máximo permitido nos Pavilhões de exposição é de 60 Db. Os expositores que desejem realizar actuações, reproduções
musicais e projecção de películas deverão dar conhecimento à FIL, para sua aprovação.
Quaisquer questões técnico-legais relacionadas com direitos de propriedade e/ou de autor são da exclusiva responsabilidade dos
expositores.

A exposição de quaisquer equipamentos que possam emitir fumos ou vapores nocivos para a saúde, deverá ter autorização prévia dos
Serviços FIL e ter instalado um adequado sistema de evacuação de gases.
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2.6.Publicidade

3. MONTAGEM E DESMONTAGEM

3.1 Cartões de Montagem e Desmontagem

3.2 Antecipações e Prolongamento de horários

3.3 Cargas e descargas

É proibida a entrada de veículos nos pavilhões, salvo em casos especiais devidamente autorizados pela FIL

3.4 Recepção e Saída de mercadoria

A FIL não se responsabilizará pelas citadas mercadorias

3.5 Remoção de resíduos

A remoção de resíduos de desmontagem é da responsabilidade do Expositor.

A FIL cobra o serviço “remoção de resíduos” que se destina a cobrir os custos gerais de remoção de lixos durante a montagem e
realização dos Eventos, não cobrindo a limpeza dos stands.

A colocação de elementos publicitários/decorativos acima dos 6 metros é sujeita a uma tarifa específica.
A colocação de quaisquer elementos publicitários/decorativos fora dos stands depende de autorização expressa da FIL e está sujeita a
uma tarifa específica.
Os custos inerentes á colocação destes elementos publicitários/decorativos, caso autorizada, encontram-se identificados no respectivo
Boletim de Requisição do Serviço.

A Credencial de Montagem confere ao expositor o direito de iniciar os trabalhos de montagem no seu Stand.
Este documento só pode ser levantado na Tesouraria da FIL, após a liquidação de todos os débitos do expositor.
Os cartões de Montagem/ Desmontagem são válidos durante os períodos definidos para a montagem e desmontagem da Feira.

O expositor deve enviar à FIL (até 15 dias antes do início da montagem) o nome da empresa montadora bem como a identificação da
pessoa responsável pela montagem.

Até ao primeiro dia de montagem, a pessoa indicada pelo expositor como responsável pela montagem, terá o dever de identificar o nome e
respectivo BI de toda a equipa que for prestar serviço nas instalações da FIL, a fim de serem emitidos os cartões de montagem e
desmontagem nominativos.
Os cartões de Montagem/Desmontagem são rigorosamente pessoais e intransmissíveis pelo que a infração a este preceito ditará a
apreensão dos referidos cartões.

A antecipação da data de montagem e o prolongamento dos trabalhos para além do horário estabelecido 08H00/20H00 carece de
autorização da FIL. A requisição (em impresso próprio) deverá ser entregue no Serviço de Apoio ao Cliente, até às 18H00 de qualquer dia
útil, implicando, se autorizada, custos/hora de acordo com as tarifas constantes na respectiva Requisição.

O acesso de expositores e montadores para cargas e descargas efectua-se pela portaria TIR, junto à Torre Vasco da Gama.
O serviço de movimentação de materiais é um serviço prestado exclusivamente pela FIL, pelo que deve ser requisitado (em impresso
próprio) aos Serviços FIL.

.

A FIL não é responsável pelas mercadorias enviadas em seu nome. As empresas participantes são responsáveis pelas suas próprias
mercadorias, assim como pela sua armazenagem.
As embalagens devem apresentar indicações precisas e claras sobre a empresa expositora e a sua localização na Feira. Recomendamos
que consultem os requerimentos de envio com a sua empresa transportadora.
As mercadorias de origem extra comunitária entrarão na feira através de:

Carnet ATA;
Factura pró-forma.

Só as cargas completas com o Carnet ATA podem ser dirigidas directamente à Feira Internacional de Lisboa ( FIL) com indicação clara da
empresa expositora que actuará como receptora, os restantes terão que passar por todas as formalidades alfandegárias, nos terminais
de chegada (camião e avião).

.

Verificando-se a não remoção desses resíduos haverá lugar ao pagamento de custos de remoção de acordo com as tarifas em vigor,
constantes da Requisição de Serviços de Limpeza.

·

·

No caso de todos os débitos do expositor não estarem liquidados até ao último dia de montagem, a FIL considera-se autorizada a efectuar
os procedimentos necessários à sua regularização, que podem ir até ao encerramento do stand, sendo os encargos respectivos e
adicionais debitados e cobrados ao expositor.

Às empresas de montagem/ construtoras de stands, a FIL cobra uma taxa de montagem, cujo o valor é em função da área ocupada
pelo stand e que varia conforme tabela em vigor à data do certame. O valor da taxa de montagem, deverá ser totalmente liquidado
antes do início de cada montagem.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

3.6. Estacionamento no Parque de Cargas e Descargas

a) A entrada e permanência de viaturas no Parque de Cargas e Descargas é limitada ao período estritamente indispensável a cargas
ou descargas de materiais e condicionada à acreditação do expositor para montagem e desmontagem;

b) A permanência para além do período referido no ponto anterior é sujeito ao pagamento de custos de estacionamento conforme
tarifário em vigor.
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4. SEGURANÇA

4.1 Acessos

4.2 Vigilância

5. NORMAS TÉCNICAS

A entrada e circulação nas instalações da FIL é permitida mediante o uso de forma visível, de um cartão de identificação pessoal que será
emitido pelo Serviço de Apoio ao Cliente.

A FIL assegura os serviços de vigilância, durante os períodos de montagem, realização e desmontagem do certame.
Quando a construção de stands é da responsabilidade do expositor ou de empresas externas à FIL contratadas para o efeito, os períodos
de montagem e desmontagem devem ser acompanhados pelos mesmos (exceptuam-se os stands montados pela FIL, a qual fará o devido
acompanhamento).
Durante a realização, após o encerramento, os expositores não devem abandonar o seu stand antes da passagem de segurança.
Durante a desmontagem, os expositores devem estar presentes no seu stand, a partir das 08H00, e até que todos os materiais sejam
removidos.
Com o fim de reforçar as medidas de segurança, os expositores devem cumprir as seguintes normas:

- Estar presente no seu stand durante o período de funcionamento;
- Esperar pela equipa de segurança antes de abandonar o seu stand;
- Exibir de forma visível os cartões de identificação pessoal.

Os expositores são responsáveis pelos seus materiais e poderão solicitar um seguro complementar para a sua participação no Certame. A
vigilância é um serviço prestado exclusivamente pela FIL, pelo que os expositores que queiram reforçar a segurança dos seus stands terão
que contratar este serviço através dos serviços da FIL.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Alturas de elementos construtivos de Stands:

Os Projectos de Stands, com altura superior à altura mínima, têm obrigatoriamente de ser enviados para Aprovação Técnica da FIL.

5.2 Requisitos de Aprovação Stands:

5.2.1 Conteúdos obrigatórios para Análise e Aprovação de Projectos:

ALTURA MÍNIMA: A estabelecida para a decoração tipo da Feira: 3m
ALTURA MÁXIMA (de construção a partir do solo ou de paredes suspensas): 6m

A suspensão de Iluminação ou de Elementos Decorativos, entre os 6m e no máximo, até aos 8m de altura é permitida, mediante aprovação
e sujeita a custos conforme tabela. Esta suspensão deve apresentar descontinuidade relativamente às paredes do Stand.

Para que os Projectos, enviados para Avaliação Técnica, sejam aprovados deverão reunir os seguintes requisitos:

- As frentes devem ter uma abertura que permita a entrada e saida de visitantes sem constrangimentos;
- A partir dos 4m de altura deverá o expositor recuar nas frentes, 0,50m, por cada metro de altura adicional.

No que se refere a paredes delimitativas do Stand:
- Acima da altura mínima o expositor é obrigado a garantir um acabamento das paredes exteriores do stand de qualidade idêntica ao das
paredes interiores e manter o equilíbrio estético com as paredes dos Stands confinantes;
- Este equilíbrio estético, no que se refere ao acabamento exterior das paredes, deve ser assegurado por contacto directo com os
expositores confinantes, sendo a FIL mantida informada desses contactos. Em casos de não entendimento entre expositores, a FIL fixará a
solução a adoptar.
- Caso os Stands não tenham sido aprovados antes da montagem o Expositor pode ser obrigado tomar as medidas que lhe sejam
impostas pela FIL, designadamente reduzir a altura do Stand e/ou a assegurar o devido acabamento, decorrendo os custos inerentes por
sua conta, incluindo os relativos á aprovação do Stand.

- A altura máxima permitida é de 6 metros.

a.Pelo menos 2 vistas tridimensionais do stand;
b.Plantas e alçados em desenho cotado com indicação das cotas nas peças desenhadas;
c.Indicação expressa do responsável técnico (Nome, Função e Contacto) que se responsabiliza pela solidez construtiva do projecto;
d.Em caso de suspensões deverá ser igualmente enviada a localização das mesmas sobre o Stand e respectivos pesos.

Elementos Suspensos:

1. Frentes

2. Paredes confinantes com outros stands

3. Paredes confinantes com paredes dos pavilhões

5.2.2  Custos:

Stands Aprovados, com 1 Piso e com altura até aos 6m

Stands Aprovados, com 2º Piso e com altura até aos 6m

Suspensões de IIuminação Aprovadas

Suspensões de Elementos Decorativos - Aprovadas até aos 6 m

Suspensões de Elementos Decorativos - Aprovadas  acima dos 6 m

Sem Custos Adicionais;

50% do preço do espaço de 1 Frente x área do 2º Piso

Custo dos Serviços de Suspensão

Custo dos Serviços de Suspensão

Custo dos Serviços de Suspensão mais 25% do preço do m
de espaço 1 Frente x área das faces exteriores dos elementos

2

Situação Custos
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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

5.2.3 Análise de Projectos

SERVIFIL:
Rua do Bojador, 1998-010 Lisboa | Fax: 21 892 1754

5.3. Materiais de Montagem

5.4. Mobilidade

Processo de Aprovação:

Stands Aprovados:

Stands Não Aprovados:

Controlo na Montagem

a) Os projectos deverão ser enviados para Aprovação dos Serviços Técnicos da FIL até 30 dias antes do início da montagem ou até
24 horas após a entrega do BI, caso este prazo seja inferior;
b) Os Projectos que derem entrada nos serviços após esta data pagarão uma taxa de análise de 0,50 por m +IVA;
c) Stands já em montagem, sem projecto enviado para Aprovação pagarão um custo de avaliação de 3,00 por m +IVA, sendo que no caso
de não cumprirem as regras definidas, a FIL não autorizará a continuação da sua construção, não havendo lugar a qualquer devolução dos
pagamentos devidos pela participação na feira;
d) Os projectos poderão ser enviados por via electrónica ou em papel para:

A aprovação dos Stands, com ou sem condicionantes, é comunicada ao expositor:
- até uma semana após a recepção do projecto entregue no prazo normal;
- até 48 horas após a recepção do projecto entregue entre 30 e 4 dias antes do início das montagens;
- durante as montagens e logo que viável, para projectos entregues durante as montagens.

A não aprovação, com indicação da sua fundamentação, é comunicada ao expositor:
- até uma semana após a recepção do projecto entregue no prazo normal;
- até 48 horas após a recepção do projecto entregue entre 30 e 4 dias antes do início das montagens;
- durante as montagens e logo que viável, para projectos entregues durante as montagens.

No início da montagem o SERVIFIL entrega ao piquete de Operações uma listagem dos projectos analisados com a decisão, para efeitos
de controlo no terreno.

No início da montagem a Segurança verifica a conformidade das montagens e interrompe a montagem de:
a.Projectos reprovados;
b.Projectos não analisados que deveriam ter sido submetidos a aprovação;
c.Projectos que não cumprem condicionantes impostos aquando da aprovação.

Remetendo o expositor/montador para o SERVIFIL, para decisão sobre continuação dos trabalhos, aprovação ou alteração de projecto.

Os materiais utilizados na construção de stands não devem ser potenciadores de riscos para a segurança das pessoas ou das instalações,
designadamente:

- As alcatifas ou outros revestimentos de pavimento devem ser retardadoras de fogo, mínimo classe M3;
- O vidro deve ser laminado ou temperado;
- As tintas serão exclusivamente de base aquosa.

Todos os stands com pavimento sobre elevado com altura superior a 7 cm deverão possuir uma rampa de acesso facilitadora da
mobilidade, com pelo menos 90cm de largura e inclinação de 8%, de acordo com normativos legais.

€

€

2

2

servifil@aip.pt

,

5.5. Danos nas infraestruturas em stands-tipo

5.6. Carga máxima nas instalações (Solo e Tecto de pavilhão)

5.7. Compressores de ar e reservatórios de outros gases

É proibida a fixação de objectos (pregar, aparafusar, cravar ou colar) que danifiquem o solo ou outros elementos estruturais dos pavilhões.
Os custos da reparação dos danos causados e outros decorrentes da inoperacionalidade das instalações serão debitados ao expositor.
Os danos causados em stands-tipo serão debitados de acordo com as tarifas constantes do Dossier de Expositor da respectiva Feira.

A carga máxima admitida no solo dos Pavilhões 1, 2, 3 e 4 é de 2.000 kg/ m².
No tecto dos pavilhões as cargas máximas a suspender serão objecto de análise no âmbito da aprovação de projectos de stands, ou após
requisição de suspensões aos Serviços FIL.

Não é permitida a utilização de compressores de ar e de reservatórios de fluidos combustíveis nos stands.
Situações excepcionais carecem de aprovação prévia dos Serviços FIL.



REGULAMENTO GERAL DA FIL

A Feira Internacional de Lisboa (FIL) constitui um departamento da Associação Industrial Portuguesa, organizado com o objectivo
de proporcionar aos fabricantes, produtores e outras entidades do país e do estrangeiro, a oportunidade de apresentarem,
directamente ou por intermédio dos seus agentes gerais, distribuidores, representantes exclusivos ou empresas expressamente
autorizadas por um fabricante, os seus produtos, os mostruários da sua produção ou os seus serviços no sentido de estimular o
progresso, o intercâmbio tecnológico, promover a concretização de trocas comerciais, contribuindo para o desenvolvimento
económico do sector empresarial.

1. ÂMBITO, DATAS, DURAÇÃO E HORÁRIO

2. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

1.1. O presente Regulamento inclui as normas de realização na FIL, de Feiras e Salões Especializados e de outras manifestações
que forem apresentadas separadamente e com designação própria.

Se quaisquer acontecimentos imprevistos ou casos de força maior, independentes da responsabilidade e competência da
AIP, obstarem à abertura de um certame, atrasarem a sua realização ou obrigarem a alterações do seu Regulamento, não
haverá direito a pedido de qualquer indemnização, nem ao reembolso das importâncias já pagas.

1.2. Este regulamento é complementado em cada certame pelas respectivas “Normas de Participação”que têm carácter especial
relativamente ao Regulamento Geral da FIL.

1.3. O âmbito, as datas, a duração e o horário das Feiras, dos Salões Especializados e de outras manifestações, são objecto de
definição em documento próprio a elaborar pela FIL.

2.1. Só poderão participar em eventos da FIL os fabricantes ou produtores e ainda os seus representantes, agentes e/ou
distribuidores gerais.

2.2. São admitidas participações colectivas agrupamentos de expositores, qualquer que seja a sua natureza desde que em
relação aos produtos apresentados sejam mencionados os nomes dos respectivos fabricantes ou produtores.

2.3. Também se admitem participações oficiais colectivas organizadas pelos Países, Câmaras de Comércio ou outras entidades
representativas ligadas aos objectivos do certame, as quais devem observar o disposto nos Artigos 2.1. e 2.2.

2.4. Caso seja apresentada alguma reclamação, por algum expositor ou por terceiros, relativamente a factos praticados por um
participante, e caso a FIL verifique que os mesmos consubstanciam a violação do presente regulamento, serão aplicadas
sanções pela FIL, que podem ir até ao encerramento do stand. Caso os factos praticados pelo expositor dêem origem a um
processo judicial, administrativo ou outro, e exista uma condenação daquele no âmbito do mesmo, a FIL executará o que for
determinado pela autoridade competente, quando seja o caso.
Estas reclamações deverão ser apresentadas no prazo máximo de 24 horas sobre o facto que lhes deu origem.
O expositor a quem seja aplicada uma sanção pela FIL, por incumprimento do presente Regulamento, não terá direito a
qualquer indemnização.

2.5. O expositor não pode ceder, a qualquer título, o direito de ocupação, promover, ou permitir a promoção de artigos ou
actividades que não tenham atendido ao disposto no Artigo 2.1., salvo mediante autorização expressa da FIL, dada por escrito.

2.6. A não observância do disposto nos Art. 2.4. e 2.5, bem como de alguma das obrigações previstas no presente regulamento,
pode levar ao cancelamento da participação e implicar sanções que podem ir até ao encerramento do stand.

3. INSCRIÇÃO, ADMISSÃO DAS INSCRIÇÕES, ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS, LOCALIZAÇÃO

3.1. Os pedidos de inscrição devem ser formalizados através dos Boletins de Inscrição/Formulários que a FIL distribui. O seu
preenchimento completo e correcto constitui formalidade obrigatória para a participação no certame (ou manifestação a que
diga respeito), só podendo ser expostos os artigos ou promovidas as actividade designadas na respectiva inscrição.

3.2. Os pedidos de inscrição serão recebidos até data anunciada pela FIL, depois da qual poderá vir a não ser possível a sua
aceitação.
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3.3. A partir do momento da inscrição, o expositor compromete-se para todos os efeitos (em nome próprio e em nome da empresa
ou empresas que represente) a cumprir rigorosamente todas as disposições contidas neste Regulamento.
A inscrição apenas se considera efectuada e a participação confirmada após comunicação escrita da FIL enviada ao expositor.

A decisão sobre a localização das diversas participações compete exclusivamente à FIL, sendo na sua atribuição tidos em
conta os seguintes factores:

Enquadramento por sectores de actividade
Número de módulos ou área solicitada
Data de recepção e registo do boletim de inscrição pelos serviços da FIL
Antiguidade como expositor
Considerações de ordem económica e/ou técnica
Harmonia entre os diversos espaços contratados



3.4. Caso a localização de uma participação seja efectuada por adjudicação directa, esta será efectuada de acordo com as
condições estabelecidas em regulamento próprio a elaborar pela FIL, não sendo nesse caso aplicável o previsto no número
anterior.

3.5. Ao estabelecer a localização, a FIL reserva-se o direito de ratear o espaço entre os expositores.

3.6. A localização atribuída ao expositor, num determinado certame ou outra manifestação, não implica a obrigatoriedade de lhe
conceder o mesmo local em qualquer certame ou manifestação seguintes.

4.1. Os preços que vigoram para os Salões Especializados ou para outras manifestações são os que constarem das respectivas
tabelas.

4.2. A utilização de um stand com segundo piso dá origem a um custo de participação adicional, calculado com base em 50% da
área útil construída, conforme preço unitário aplicável para o espaço.

4.3. Com a entrega da Requisição de Espaço, o expositor tem que liquidar 25% do custo do espaço previsto, 25% da taxa de
inscrição e 25% da remo de res duos. Os restantes 75%, ou o remanescente, terão que ser liquidados até à data limite
indicada na comunicação escrita da FIL dirigida ao expositor, confirmando a participação.

4.4. Os custos relativos ao Stand Tipo e outros Serviços Técnicos requisitados (energia eléctrica, telefone e fax, água e esgoto,
etc.), serão objecto de um pagamento inicial de 50% do valor correspondente, sendo o restante liquidado até ao início da
montagem do certame, podendo determinadas despesas (por ex. Impulsos telefónicos) ser debitadas e cobradas ao
expositor após o encerramento do certame.

4.5. O pagamento da taxa de inscrição confere a cada expositor um lugar gratuito para estacionamento no parque da FIL, durante
o período de montagem, realização e desmontagem do certame.

4.6. O pagamento dos encargos referentes a stands especiais é objecto de normas próprias, constantes do respectivo orçamento.

4.7. Se as facturas emitidas pela FIL derem lugar a qualquer reclamação, esta deverá ser feita pelo expositor no prazo de cinco
dias úteis, contados a partir da data da sua recepção.

4.8. Se o expositor cancelar a sua inscrição , verifique-se ou não posterior ocupação desse espaço, ser-lhe-á cobrado:
O valor correspondente aos pagamentos iniciais previstos no Artigo 4.3., se o cancelamento se verificar até 30 dias (de
calendário) antes da data do início da montagem do certame (ou outra manifestação).
O valor total previsto para a sua participação se o cancelamento se verificar depois daquela data.

5.1. Não é permitida a apresentação e a distribuição de produtos que sejam susceptíveis de causar prejuízos a outros expositores
ou visitantes ou de deteriorar o pavimento e/ou construções existentes.

5.2. Os produtos expostos não poderão ser retirados durante o período de duração do certame, salvo casos excepcionais, os quais
carecem sempre de autorização expressa da FIL, dada por escrito .

5.3. Os expositores podem aceitar encomendas ou efectuar contratos respeitantes à sua produção, mas são proibidas vendas
directas ao público com entrega imediata dos artigos expostos. Apenas a autorização expressa da FIL, dada por escrito,
poderá alterar o disposto neste artigo.

4. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO, CANCELAMENTO

5. PRODUTOS EXPOSTOS

ção í
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5.4. Carece de autorização especial dos Serviços da FIL a apresentação de produtos cuja carga seja superior a 2.000 Kg./m (se as²

mercadorias se destinarem ao piso térreo dos pavilhões) ou superior a 200 Kg/m (caso se destinem ao primeiro andar de um²

stand).
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6.1. Os trabalhos de montagem e decoração dos stands só podem ter início com a apresentação da credencial de montagem e dos
cartões de montagem obtidos respectivamente na Tesouraria e no Apoio ao Cliente.

6.2. Às empresas envolvidas em trabalhos de montagem e de decoração é exigida a sua credenciação prévia, que prevê a
apresentação da apólice de seguro de Responsabilidade Civil e Profissional, cobrindo danos causados nas instalações ou a
terceiros e eventuais prejuízos por paralisação das actividades da FIL, no montante de 1 000 000€.

6.3. Em caso de infracção às normas regulamentares sobre montagem e decoração de stands e/ou de carácter técnico, a FIL
considera-se autorizada a efectuar os procedimentos necessários à sua regularização, que podem ir até ao encerramento do
stand. Os encargos respectivos serão debitados e cobrados ao expositor.

6. MONTAGEM/DESMONTAGEM DE STANDS

6.4. A FIL reserva-se o direito de colocar painéis indicadores gerais ou quaisquer elementos de valorização do certame nos locais
que entender, não podendo os expositores retirá-los ou mandá-los cobrir.

6.5. Os trabalhos de montagem e decoração dos stands devem estar terminados com a antecedência que for indicada pela FIL. A
não observância desta norma implica a não abertura do stand.



6.6. Os horários dos períodos de montagem e desmontagem serão fixados pela FIL. Os respectivos trabalhos fora do horário
estabelecido carecem de autorização expressa da FIL, e implicam o pagamento de uma taxa de prolongamento.
Os horários e o custo da referida taxa serão objecto de informação no Dossier do Expositor, endereçado aos expositores.

6.7. A FIL declina a sua responsabilidade no que respeita à construção de stands e instalações que sejam feitas directamente pelos
expositores.

6.8. No interior dos pavilhões, é expressamente proibido carregar e descarregar material de montagem de stands e de exposição
nos corredores longitudinais e transversais dos pavilhões localizados no enfiamento de portões exteriores, a fim de não obstruir
a circulação de empilhadores, plataformas elevatórias, carros de mão e demais equipamento. O acesso nos termos referidos
será permitido quando for o único meio de acesso ao stand.

7.1. Constitui característica básica dos espaços utilizados uma modulação tipo de 9 m² (3,00x3,00 m). Cada stand poderá ocupar
um módulo ou múltiplos deste. São possíveis outras modalidades de participação, segundo condições especiais a acordar.
Os espaços a atribuir não possuem estrados nem paredes ou divisórias.

7.2. Na montagem e decoração dos seus stands os expositores deverão observar rigorosamente as determinações a seguir
mencionadas:

Os stands devem respeitar uma altura geral até 3 m.
Todos os stands que utilizem piso sobre elevado deverão ter rampa para acesso de visitantes que utilizem cadeiras de
rodas.
Para alturas superiores à mínima (3m), os stands deverão ser submetidos à apreciação da área técnica com a antecedência
mínima de 20 dias em relação à data de início da montagem, instruídos com plantas, alçados e cortes devidamente cotados.
Carece de autorização expressa da FIL a montagem de stands que incluam a construção ou utilização de um segundo piso.
A área utilizável do segundo piso e elementos decorativos com altura superior a 3 m, deverá ficar recuada no mínimo a
1,50 m do perímetro do stand.
A instalação eléctrica nos stands está a cargo de cada expositor, devendo obedecer ao “Regulamento Geral de Segurança
das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão”, e deverá dispor, designadamente, de interruptores de corte geral do tipo
diferencial e de rede de terra de protecção. O trabalho deve ser executado por profissional devidamente credenciado pela
DGE (Direcção geral de Energia) ou pelo Sindicato dos Electricistas.
Devem ser rigorosamente respeitadas as instalações da FIL, nomeadamente bocas de incêndio, extintores, altifalantes,
sinalização geral, CCTV's e detectores de incêndio.

7. DIMENSÃO, LAYOUT DOS STANDS, NORMAS TÉCNICAS
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7.3. Nas instalações da FIL, apenas é permitida a utilização de alcatifa ignífuga, classe de resistência ao fogo M3.

7.4. É expressamente proibida a construção oficinal de stands em toda a área exposicional da FIL e o uso de máquinas de corte,
soldadura, lixadeiras e pintura à pistola. Os stands devem ser concebidos e preparados de modo a que a sua construção seja
obtida exclusivamente pela montagem dos seus elementos constitutivos.

7.5. A corrente eléctrica disponível e a utilizar é de 230/400 volts 50 ciclos.

7.6. Todos os trabalhos de instalação eléctrica ficam submetidos à fiscalização dos serviços da FIL e as ligações à rede geral só
poderão ser efectuadas pelos mesmos serviços. A FIL não se responsabiliza pela ligação à rede geral dos aparelhos que não
correspondam às informações prestadas, devendo os expositores designar o responsável pelo projecto de implantação
eléctrica do stand. Os danos causados por estas ligações na rede geral, ou no ponto específico, são da exclusiva
responsabilidade dos expositores.

7.7. Os custos de consumo de água, electricidade para iluminação, unidade de conversação e telefone são as que constam nas
respectivas tabelas.

7.8. A requisição das ligações de água e esgoto, electricidade e telecomunicações deve obrigatoriamente constar nos Boletins de
Inscrição. É indispensável que a indicação da potência da energia eléctrica a instalar nos stands conste igualmente nos
referidos Boletins. Os pedidos posteriores poderão deparar com a impossibilidade da sua aceitação. Os pedidos de linhas ou
circuitos especiais têm que ser feitos através da FIL no Boletim de Inscrição. Caso não constem do Boletim de Inscrição , devem
ser pedidos à FIL com 20 dias (de calendário) de antecedência em relação à data de montagem da feira. Todos os circuitos ou
linhas especiais são sujeitos a orçamento. Todos os trabalhos acima identificados, quando executados por terceiros, serão
obrigatoriamente supervisionados pela FIL.

7.9. A limpeza geral da área exposicional e arruamentos constitui encargo da FIL.

7.10. A limpeza dos stands constituirá encargo dos expositores, seja por recurso à contratação dos serviços da FIL, seja por recurso
a outros meios, caso em que a autorização de entrada nas instalações carece de credenciação prévia. Este serviço só poderá
ser executado com a antecedência máxima de uma hora em relação à abertura do certame.

7.11. A desmontagem dos stands e recolha de materiais não poderá iniciar-se antes da hora oficial do encerramento do certame,
salvo autorização especial para o efeito concedida pela FIL.

7.12. A desmontagem dos stands e saída do material exposto devem estar rigorosamente concluídos nos prazos fixados pelos
Serviços da FIL. A falta de observância deste prazo autoriza a remoção dos materiais pela FIL, dando-lhes esta o destino que
entender, não podendo a FIL ser responsabilizada pelos eventuais danos causados e dá motivo à cobrança de todos os
encargos resultantes das medidas tomadas para a remoção daqueles materiais.



7.13. Para a saída dos produtos expostos os expositores devem munir-se da respectiva Guia, procedendo ao seu preenchimento com
rigor e obtendo dos Serviços de Tesouraria um visto confirmando o pagamento das quantias devidas em virtude da sua
participação.

7.14. As instalações deverão ser entregues à FIL no mesmo estado em que foram colocadas à disposição dos expositores, correndo
todos os custos para o efeito por conta destes. A reparação dos estragos ocasionados por falta de cuidado ou exigências de
montagem dos stands, bem como as despesas inerentes à mesma, são da total responsabilidade do expositor.

7.15. O expositor é responsável por todos os danos ou prejuízos causados pelas suas estruturas, equipamentos, artigos em
exposição ou actividades no seu stand, e , bem assim, pelas acções dos seus subcontratados, quando estes causem prejuízos a
visitantes e outros expositores.

7.16. Qualquer suspensão da estrutura dos pavilhões carece de autorização da FIL e só pode ser executada pelos concessionários da
FIL estando sujeita à tabela de preços em vigor. Os pedidos deverão ser feitos com 20 dias (de calendário) de antecedência em
relação à data da realização da feira, devendo ser acompanhados com o projecto de suspensão e pesos a suspender, para
verificação pelos Serviços técnicos da viabilidade da mesma.

7.17. É interdito o uso das paredes e quaisquer outros elementos estruturais dos pavilhões para suspensão ou afixação dos artigos
expostos, elementos decorativos ou construtivos, salvo autorização expressa da FIL.

RG 4

No caso de não cumprimento pelo expositor dos compromissos de pagamento de débitos assumidos com a AIP/FIL, esta
terá direito de retenção relativamente aos materiais e produtos expostos pelo Expositor durante a Feira, que apenas serão
devolvidos após o integral cumprimento das obrigações assumidas.

Todos os encargos decorrentes deste direito de retenção, incluindo a sua remoção e armazenamento, serão debitados e
cobrados ao expositor antes da saída dos respectivos materiais, não podendo a FIL ser responsabilizada pelos eventuais
danos causados ao mesmo no seu transporte e armazenamento.

9. CARTÕES  LIVRE-TRÂNSITO,  BILHETES  DE  CONVITE

9.1. A entrada e circulação nas instalações da FIL apenas é permitida mediante o uso de forma visível de um cartão-credencial
emitido pelo Apoio ao Cliente, indicando o número do stand do expositor responsável pela sua utilização e preenchido
com o nome da pessoa que o utiliza.

Cartões de montagem e desmontagem: os expositores devem requisitar no Boletim de Inscrição, cartões em número suficiente
para o seu pessoal encarregado da montagem e desmontagem dos seus stands, sendo obrigatório o uso visível dos mesmos
sempre que o utente se encontre nas instalações da FIL.

Cartões livre-trânsito de expositor, destinados ao pessoal que presta serviço nos stands. Os expositores têm direito a requisitar
um número de cartões proporcional à área ocupada pela sua participação:

Até 3 módulos de 9 m² 6 livre-trânsito;
A partir deste número de módulos, por cada módulo adicional, corresponderá o direito a mais um livre-trânsito.

9.2. Quaisquer Cartões Livre-Trânsito adicionais, aos que por direito cabem aos expositores, deverão ser requeridos à Direcção da
FIL e pressupõem o pagamento equivalente ao preço do bilhete de visitante profissional. Estes cartões são nominais e
intransmissíveis, sob pena da sua apreensão, sendo obrigatório o seu uso visível, sempre que o utente se encontre no recinto da
Feira.

8.1. No tocante a todos os assuntos respeitantes a operações alfandegárias e transporte de produtos, os expositores poderão contactar
o Transitário Oficial da FIL.

8.2. As condições em que serão prestados os serviços mencionados no artigo anterior fazem parte de um regulamento próprio, do
qual constam também diversas indicações relativas às formalidades aduaneiras.

8. OPERAÇÕES ALFANDEGÁRIAS, TRANSITÁRIO OFICIAL

9.3. Bilhetes de Convite: Os expositores que desejam convidar clientes a visitar o seu stand podem utilizar os Bilhetes de Convite
emitidos para o efeito, requisitando-os no respectivo Boletim de Inscrição.

9.4. Acesso de visitantes
Nos certames ou noutras manifestações abertas ao Público em Geral, durante todo o período de funcionamento, não será
efectuada credenciação de profissionais. O acesso só será facultado aos detentores de Bilhetes de Convite dos expositores ou
mediante a compra de Bilhete nas Bilheteiras da FIL;
Nos certames ou outras manifestações abertas ao Público em Geral, mas com horário específico para profissionais, a
credenciação destes só será efectuada durante o horário profissional mediante a apresentação do respectivo bilhete convite,
ou pelo pagamento de um Bilhete Profissional.
Nos certames ou outras manifestações reservados exclusivamente a profissionais só será permitido o acesso a profissionais
credenciados, mediante a entrega do Bilhete de Convite Profissional ou através de compra de Bilhete Profissional.
Os profissionais da imprensa depois de credenciados e os possuidores de convites de inauguração e cartões VIP previamente
disponibilizados pela FIL têm acesso a todos os certames, podendo visitá-los a qualquer hora dentro do horário de
funcionamento destes.

REGULAMENTO GERAL DA FIL
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10. SEGUROS  E  RESPONSABILIDADES

10.1. A FIL assegura os Serviços Gerais de Vigilância durante os período de montagem, funcionamento e desmontagem dos
certames, ou outras manifestações. Os expositores devem assegurar a guarda dos seus materiais nos períodos acima referidos
e providenciar a celebração de um contrato de seguro específico para a sua participação no certame, o qual deve abranger as
situações de furto e roubo. É vedado aos expositores permitir a permanência do seu pessoal nos stands após a hora do
encerramento diário do certame, a não ser em casos excepcionais e mediante a autorização expressa da FIL, dada por escrito.

10.2. É da responsabilidade da FIL, o seguro de Responsabilidade Civil emergente de danos materiais ou corporais sofridos pelos
expositores credenciados ou por visitantes, cuja responsabilidade seja imputável à AIP/FIL.

10.3. Ás empresas envolvidas em trabalhos de montagem e decoração, aplica-se o artigo 6.2. deste Regulamento.

12. OBRIGAÇÕES  E  SANÇÕES

12.1. O stand deverá permanecer aberto durante as horas de funcionamento do certame, devendo ser assegurada a presença
permanente de um representante do expositor junto ao mesmo.

12.2. A publicidade no interior do recinto da Feira deverá respeitar as normas do “Código de Práticas Legais em Matéria de
Publicidade” da Câmara de Comércio Internacional. Não é permitida a publicidade (estática ou dinâmica) fora dos stands,
nem em qualquer parte do recinto, salvo nas zonas habilitadas, para tal efeito, pela Organização, e segundo as tarifas
estipuladas.

12.3. São proibidas ao expositor e constituem objecto de sanções que podem ir até ao encerramento do stand:
A publicidade não comercial
A publicidade que estabelece comparação directa com artigos e/ou produtos de outro, expositor ou não;
A distribuição de publicações e/ou material de propaganda fora dos respectivos stands, salvo com autorização
expressa da FIL, dada por escrito;
Toda a publicidade susceptível de por qualquer forma prejudicar ou incomodar os expositores ou visitantes;
A colocação de letreiros ou objectos que ultrapassem os limites do stand;
A distribuição de balões cheios com gás mais leve do que o ar;
A propaganda de outros produtos que não os apresentados e/ou de outra actividade industrial e/ou comercial que não a sua.

12.4. Devem constituir objecto de autorização expressa da FIL, dada por escrito:
A realização de testes ou concursos;
A instalação de aparelhos sonoros nos stands, os quais não devem ultrapassar os 60 Db.

12.5. Sempre que o entender, A FIL poderá organizar ou autorizar visitas colectivas ao certame (ou outras manifestações), as quais
serão efectuadas sob a sua responsabilidade.

12.6. A Feira dispõe de fotógrafo Oficial, cuja actividade poderá ser requisitada aos Serviços da FIL, mediante contrato próprio, do
qual constam as respectivas condições.

12.7. Nenhum dos produtos ou equipamentos expostos pode ser reproduzido, desenhado ou fotografado sem autorização escrita
dos respectivos expositores. Com exclusão do fotógrafo Oficial da Feira, a entidade autorizada pelo expositor só poderá operar
depois de devidamente credenciada pelos Serviços competentes da FIL, com a antecedência mínima de 48 horas
relativamente à data da inauguração da respectiva manifestação.

12.8. A FIL poderá mandar reproduzir, fotografar ou filmar os artigos expostos nos stands e utilizar as r espectivas reproduções para
fins exclusivamente relacionados com a sua actividade, nomeadamente a produção de material promocional.

12.9. As fotografias ou filmagens dos stands fora das horas de funcionamento do certame carecem de autorização expressa da FIL,
dada por escrito.

12.10. Os expositores poderão utilizar os Auditórios do Centro de Reuniões da FIL durante o período de funcionamento do certame,
desde que as realizações sejam previamente apresentadas e aprovadas pela FIL, mediante o pagamento do preço de acordo
com a Tabela em vigor.

12.11. Em matéria de protecção sobre propriedade industrial, aplicam-se as disposições da legislação em vigor independentemente
do que fica a constar deste Regulamento.

12.12. Os expositores comprometem-se inequivocamente a respeitar todas as normas do presente Regulamento Geral da Feira
Internacional de Lisboa, conforme declaração expressa nos Boletins de Inscrição.

12.13. Em caso de litígio quanto à interpretação ou execução deste regulamento ou de outros documentos que o complementem,
bem como a factos relativos à participação dos expositores em certames ou manifestações organizadas pela Associação
Industrial Portuguesa/Feira Internacional de Lisboa, as partes estipulam como competente o Tribunal da Comarca de Lisboa,
com expressa renúncia a qualquer outro.

11. CATÁLOGO / GUIA DE VISITANTE OFICIAL

11.1. A FIL é responsável pela disponibilização do Catálogo ou Guia de Visitante Oficial de cada Certame.

11.2. A FIL declina qualquer responsabilidade por deficiente ou tardio fornecimento das informações necessárias ao Catálogo ou
Guia de Visitante.

11.3. Poderá ser efectuada publicidade impressa no Catálogo ou Guia de Visitante, a qual será objecto de um contrato específico,
onde constarão as respectivas condições da responsabilidade do editor.

REGULAMENTO GERAL DA FIL
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DISPOSIÇÕES GERAIS

ESPAÇO GASTRONOMIA / CHARCUTARIA / DOÇARIA

certame serão objecto de rigorosa fiscalização.

actividade.

oficiais), sendo utilizado o nome que personifica legalmente o expositor.

O conteúdo das Normas sobre Mercadorias provenientes de outros países, que anexamos e o tipo de produtos expostos no

Os empresários estrangeiros terão de apresentar uma fotocópia do documento comprovativo do exercício legal da sua

O nome que figurará em toda a documentação e na pala do stand não referirá o país de origem (salvo nas participações

Nos casos em que é necessário Visto para entrar em Portugal, o senhor expositor deverá solicitá-lo dentro dos prazos
determinados pela Embaixada de Portugal no seu país de origem. Lembramos que só podemos confirmar a participação
de V. Exas. na FIA-LISBOA junto da Embaixada, depois de ter sido feita a inscrição e pago o respectivo sinal.

A utilização de instalações sonoras ou qualquer outro tipo de sons, não poderá ultrapassar os 60Db, ou incomodar
expositores ou visitantes. Os expositores deverão cumprir a legislação aplicável no que se refere a direitos de autor
e conexos de artistas e produtores, dando conhecimento à FIL do respectivo licenciamento junto das autoridades competentes.

Por razões de segurança, todos os produtos comprados pelos visitantes e retirados do recinto da Exposição, durante a
realização da feira, deverão ser identificados com uma Etiqueta de Venda Autorizada. As etiquetas, serão disponibilizadas

Sem prejuízo de outras normas aplicáveis à comercialização e disponibilização dos produtos expostos, cujo cumprimento
é da responsab i l i dade exc l u s i va dos expos i t o re s , re l embramos os se gu in t e s no r ma t i vo s l e g a i s :
1) Livro de Reclamações - Com a entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2006, do Decreto Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro
de 2005, todos os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços são obrigados a disponibilizar um livro
de reclamações aos seus clientes, e no caso, com a afixação do car taz em local visível no stand.
2) Indicação do preço dos bens para venda directa - A forma e a obrigatoriedade de indicação de preços dos bens e serviços
colocados à disposição do consumidor no mercado são reguladas pelo Decreto Lei nº 138/90, de 26 de Abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 162/99, de 13 de Maio, pelo que relembramos algumas regras sobre os preços

- Todos os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respectivo preço de venda ao consumidor (preço total incluídas

- Os preços de toda a prestação de serviços, seja qual for a sua natureza, devem constar de listas ou cartazes afixados, de
f o r m a v i s í v e l , n o l u g a r o n d e o s s e r v i ç o s s ã o p r o p o s t o s o u p r e s t a d o s a o c o n s u m i d o r.

Com a entrega do Boletim de Inscrição, o expositor tem que liquidar 50% do custo do espaço previsto para a

C o l o c a r l e t r e i r o s o u o u t r a s i n d i c a ç õ e s s i m i l a r e s a n u n c i a n d o s a l d o s o u b a i x a s d e p r e ç o s .
Colocar mercadoria ou embalagens fora dos stands. Se tal se verificar, a mesma será considerada
abandonada e retirada para a área exterior, não se responsabilizando a FIL por quaisquer danos e/ou

Considerando que o “Espaço de Gastronomia/Charcutaria/Doçaria” tem por objectivo divulgar/vender
fabricados de forma artesanal e representativos das Regiões, o mesmo não deve ser transformado numa zona de

produtos de gastronomia/
charcutaria/doçaria

pelo Gabinete de Apoio ao Cliente e a sua quantidade é ilimitada.

e rotulagens dos produtos:

todas as taxas e impostos) através de etiquetas ou letreiros;
- Todos os produtos devem estar rotulados em português;

sua participação.

venda de refeições.

Utilizar stand próprio, salvo autorização prévia e expressa da Organização.

É expressamente proibido:

eventual furto, ou será debitado o espaço ocupado ao Expositor.
Tapar a pala do stand.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

25 - 06 | 03 - 07 | 2011
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TASQUINHAS / RESTAURANTES

Nas Tasquinhas/Restaurantes, o expositor é obrigado a utilizar este espaço apenas para promoção/divulgação de produtos
gastronómicos do país/região que representa (com excepção das bebidas), segundo uma ementa e
p r e ç á r i o , q u e t e r á d e e n t r e g a r à o r g a n i z a ç ã o a t é 1 0 d i a s a n t e s d a F e i r a .
Os preços a praticar não podem exceder os preços correntes e normais e devem reportar-se não só a
p r o d u t o s p a r a d e g u s t a ç ã o ( u n i d a d e ) , m a s t a m b é m a p r a t o s q u e c o n s t i t u a m re f e i ç ã o .

O presente Regulamento não anula o Regulamento Geral da FIL, apenas regula casos especiais decorrentes das
características desta Feira.

Por motivos de segurança é proibido cozinhar ou utilizar bicos a gás ou resistências eléctricas para preparação ou confecção

Não é permitido expôr no mesmo stand produtos alimentares junto com qualquer outro tipo de produto.

De acordo com os princípios legais em matéria de segurança alimentar, alertamos para a legislação em vigor, nomeadamente o
Re g u l a m e n t o ( C E ) n º 8 5 2 d e 2 9 d e A b r i l e D e c re t o L e i n º 2 3 4 / 2 0 0 7 d e 1 9 d e Ju n h o .
Em especial, chamamos a atenção para a Autorização obrigatória sempre que exista venda de produtos alimentares e
bebidas, que deverá ser solicitada junto da Câmara Municipal de Lisboa, sem a qual a FIL não permitirá a abertura do stand.

de qualquer produto alimentar fora da zona das Tasquinhas.
10.

11.

0302

REGULAMENTO FIA-LISBOA 2011
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FICHA TÉCNICA

Designação da Feira

Sectores da Feira

FIA LISBOA - Feira Internacional do Artesanato

Artesanato Nacional

Artesanato Internacional

Gastronomia

Outros Produtos e Serviços

Local

Feira de Público

Montagem

Realização

Desmontagem

Datas e Horários

Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações, Lisboa, Portugal
Pavs. 1, 2, 3 e 4

22 | 06 | 2011...................15H00 - 20H00

04 e 05 | 07 | 2011...................08H00 - 20H00

23 e 24 | 06 | 2011...................08H00 - 20H00

25 | 06 a 03 | 07 |  2011...................15H00 - 24H00

Tasquinhas...................12H30 - 24H00

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Data limite para liquidação total dos serviços contratados 20 | 06 | 2011

Os expositores poderão ter acesso aos stands uma hora antes da abertura do Salão e deverão permanecer até meia hora depois do encerramento, sendo
conveniente não abandonarem os mesmos até à saída dos visitantes, por motivos de segurança.

Data limite de inscrição: 08 | 04 | 2011

Bilhetes

Individual - 5,00

Sénior | Estudante | Jovem - 2,00

€

€
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QUEM É QUEM

Director Área de Feiras

Gestora de Feira

Departamento Comercial

Marketing

Apoio ao Cliente

Gabinete de Imprensa

Tesouraria

Geral FIL

Miguel Comporta

Cassilda Matias
Telefone: (+351) 218 921 538                                Fax: (+351) 218 921 598 / 55
E-mail: cassilda.matias@aip.pt

João Censi
Telefone: (+351) 218 921 595
e-mail: joao.censi@aip.pt

João Crespo
Telefone: (+351) 218 921 712
e-mail: joao.crespo@aip.pt

Mena Lopes
Telefone: (+351) 218 921 554
e-mail: mena.lopes@aip.pt

Sérgio Runa
Telefone: (+351) 218 921 518
e-mail: sergio.runa@aip.pt

Telefone: (+351) 218 921 571/2/3                         Fax: (+351) 218 921 569
e-mail: ClienteFIL@aip.pt

Telefone: (+351) 218 921 527                                Fax: (+351) 218 921 512
e-mail: filpress@aip.pt

Carlos Aniceto | Paula Leitão | José Barata
Telefone: (+351) 218 921 567                                Fax: (+351) 218 921 568

Telefone: (+351) 218 921 500                                Fax: (+351) 218 921 555
e-mail: artesanato@aip.pt

www.fil.pt
www.artesanato.fil.pt

25 - 06 | 03 - 07 | 2011
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AGENDA

AGENDA

08 | 04 | 2011

08 | 04 | 2011

27 | 05 | 2011

20 | 06 | 2011

Data limite para informação para catálogo

Data limite para requisição de serviços

Data limite para liquidação de facturas

Associação Industrial Portuguesa | CCI

Formas de
Pagamento

Independentemente da forma de pagamento colocar a referência:

Cheque à ordem de

Transferência Bancária a favor de
Associação Industrial Portuguesa | CCI
Banco Santander Totta
NIB: 001 800 000 008 285 500 115
IBAN: PT 50 001 800 000 008 285 500 115
Swift Code: TOTAPTPL

Requisições durante o período de montagem e realização sofrem um agravamento de 30% e
ficam sujeitas à capacidade de resposta dos serviços.

A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de
montagem - a partir desta data não haverá lugar à devolução do valor pago.

Agravamento

Cancelamento
de serviços

FIA - LISBOA 2011

Data limite para requisição de participação + stand

25 - 06 | 03 - 07 | 2011
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PLANTA DO RECINTO

Piso 0

Centro de Reuniões

Gabinete de Imprensa

4

3

2

Press

Grand Hall

Entrada Sul

Entrada Norte Parking Entrada Parque Cargas e Descargas

Parking

Centro de Reuniões

$

P

P

1

Parque de EstacionamentoP

ServiFIL

Cafetaria

Restaurante | Self-service

Gabinete de Apoio ao Expositor

Posto de Primeiros Socorros

Bilheteira

Parque de Cargas e Descargas

Tesouraria$

E
n
tr

a
d
a
 P

o
e
n
te

SF

SF

25 - 06 | 03 - 07 | 2011
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Produtor Representante Comerciante Organismos Oficiais Outro

Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Prazo de inscrição     08 - 04 - 2011

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Enviar para:

Correio

Direcção da Feira

Espaço Atribuição não obrigatória[1]

Frente    ________m 2º Piso    ___________ m²Fundo    _______m

Configuração preferencial[1]

Total

Pagamento obrigatório com a inscrição (50%)

Restante pagamento (50%) até 20 | 06 | 11

rea em múltiplos de 9m ___   ___   ___ m² ²

ºde frentes 1       2       3       4[1]

Á

N
X

= €

€

€

€

€

preço por m²

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

A REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E STAND

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Para contratação de qualquer serviço adicional, deverão os senhores expositores contactar com o Servifil – servifil@aip.pt;
Tel: (+351) 218 921 500, antes da data de início da montagem

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

IVA não incluído (valor à taxa legal em vigor)

Desconto de sócio AIP: 5% sobre o valor do espaço
- este desconto não é cumulativo com outros descontos -

Preço por m
2

Artesãos Nacionais (obrigatória a apresentação de documento comprovativo)

Preço por m inclui:
2

Preço por m inclui:
2

1 Frente - 101,82€

2 Frentes - 107,89€

3 Frentes - 113,38€

4 Frentes - 119,43€

1 Frente - 80,29€

2 Frentes - 84,97€

3 Frentes - 89,34€

4 Frentes - 94,25€

IVA não incluído

Abertura de dossier

Abertura de dossier

Espaço

Espaço

Inserção no catálogo ou guia de visitante

Inserção no catálogo ou guia de visitante

Stand Tipo

Stand Tipo

Exemplar de catálogo ou guia de visitante

Exemplar de catálogo ou guia de visitante

Instalação / Ligação e consumos de energia (até 10 KW)

Instalação / Ligação e consumos de energia (até 10 KW)

Seguro de responsabilidade Civil

Quota de remoção de resíduos

Seguro de responsabilidade Civil

Quota de remoção de resíduos

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOSPLANO TÉCNICO (REQ. C - PÁG. 29)

A descrição dos stands
encontra-se nas págs.
13 e 14

Artesãos Nacionais Outros
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Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E STANDA

Facturação

Associação Industrial Portuguesa |CCI

Dados para
Facturação
(se for diferente
dos dados de
expositor)

Formas de
Pagamento

Independentemente da forma de pagamento colocar a referência

Cheque à ordem de

Declaramos querer participar no certame acima indicado, nas condições da presente Requisição, do Regulamento Geral da FIL, de que

tomámos conhecimento e que aceitamos, pelo que junto enviamos o comprovativo de pagamento no valor de _______________________

equivalente a 50% do valor estimado do espaço, para a nossa participação comprometendo-nos a liquidar o restante nos termos das

normas aplicáveis ao Certame.

Senhor Expositor,
Se deseja que a participação da sua empresa seja facturada a outra entidade, preencha os seguintes dados. No caso da recepção desta informação
ocorrer após a data limite para a entrega desta requisição, a FIL não se responsabilizará pelo cumprimento desta solicitação.

Transferência Bancária a favor de

FIA-LISBOA 2011

Associação Industrial Portuguesa |CCI
Banco Santander Totta
NIB: 001 800 000 008 285 500 115
IBAN: PT 50 001 800 000 008 285 500 115
Swift Code: TOTAPTPL

Desconto de sócio AIP: 5% sobre o valor do espaço
- este desconto não é cumulativo com outros descontos -

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função
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DESCRIÇÃO DE STAND TIPOA
STANDS TIPO

O Stand inclui limpeza durante a Feira?

Posso fazer alterações à estrutura do Stand?

Observações

pelo que qualquer dano provocado

Plano Técnico

O Termo de Entrega

Perguntas Frequentes

- A redução ou a eliminação de elementos que constituam a estrutura standard do stand, não implicam uma redução de custos;
- Todo o material utilizado no stand, quer de estrutura quer eléctrico, é alugado, * , será cobrado aos
preços em vigor.

- Para proceder a uma correcta  montagem dos equipamentos /serviços, é imprescindível o envio do até 1 mês antes da
realização da feira, com indicação da  localização pretendida.

- Na tarde do último dia de montagem, será feita a vistoria  do stand pelos serviços da FIL. será afixado no stand
e considerado válido / aceite pelo expositor, salvo se houver alguma demonstração em contrário do expositor.

- Não é permitido furar /riscar as paredes dos stands, caso aconteça, o expositor terá que pagar o valor de cada placa danificada de
acordo com os preços em vigor.

Não. O Stand não inclui limpeza durante a feira, só a 1ª limpeza após a montagem.

Todos as modificações que se pretendam introduzir na estrutura standard do stand, serão um encargo adicional do expositor.

50,13*Danos em Placa de PVC

DESCRIÇÃO                                                                                               EURO (unid.)

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

STAND TIPO DO PAVILHÃO 1 9 m2

STAND TIPO PAVILHÃO 1:
- Paredes em painéis laminados a branco;
- Estrutura em perfil de alumínio acetinado;
- Identificação do expositor nas palas do stand em vinil autocolante (até 20 sinais gráficos);
- Quadro eléctrico c/ tomada;
- Iluminação: 100w/m ;
-
- Mobiliário:

Até 2 módulos: 1 mesa + 2 cadeiras;
3 módulos: 1 mesa + 4 cadeiras;
4 módulos: 2 mesas + 8 cadeiras;
Mais de 4 módulos: a analisar caso a caso;

2

Alcatifa cinza;

DESCRIÇÃO                                                                                                         REF                   COD                    QT                  EURO                          CUSTO

unid.

unid.

m2

unid.

MB91 8,76

75,00

75,00

30,00407 913

407 917

408 062

407 912

Armazém com Porta

*Painel c/ Foto (3.00 x 1.00)

Cadeira Branca

Mesa Branca (80 O)

MATERIAL COMPLEMENTAR P/STAND

3
.0

0

*Grafismos:
As imagens deverão ser enviadas em formato digital, até dez dias úteis antes do início da montagem do evento, nos seguintes formatos:
- Corel Draw (versão 11), .TIFF ou .JPEG, com uma resolução mínima de 300 dpi’s.
- Os logótipos deverão ser vectorizados, em Corel Draw (versão 11) ou .EPS.

Nome a figurar na pala do stand (máximo 20 caracteres)
Este campo é de preenchimento obrigatório - caso não o faça será colocado na pala do stand o nome da inscrição

Caso pretenda alterar a cor da alcatifa, preencha a requisição assumindo os respectivos custos.E1-PAVIMENTOS

O Stand Tipo é entregue ao expositor no dia
22 - 06 - 2011

15H00

3
.0

0

3.00

+IVA à taxa legal em vigor



Nome a figurar na pala do stand (máximo 20 caracteres)
Este campo é de preenchimento obrigatório - caso não o faça será colocado na pala do stand o nome da inscrição

Caso pretenda alterar a cor da alcatifa, preencha a requisição assumindo os respectivos custos.E1-PAVIMENTOS

STAND TIPO PAVILHÕES 2 e 3:
- Estrutura de alumínio grm
- Paredes em painéis de PVC branco
- Identificação do expositor em vinil autocolante
- Quadro eléctrico monofásico c/ tomada de 220W
- Régua com 5 projectores de 100W cada aplicados
na parte interior do stand p/ iluminação geral

- Alcatifa tipo industrial ignífuga cinza
- Mobiliário:
até 27m  - 2 cadeiras

36m  a 54m  - 3 cadeiras
áreas >54m  - a analisar caso a caso

2

2 2

2

2,50m

NOME DO EXPOSITOR

3,00 m

3,00 m

1,00m

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

STAND TIPO DOS PAVILHÕES 2 e 3 9 m2

14

DESCRIÇÃO DE STAND TIPOA

O Stand Tipo é entregue ao expositor no dia
22 - 06 - 2011

15H00
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a) Pretendo inscrever-me no Concurso:

(assinalar com X)

Melhor Peça de Artesanato Tradicional Melhor Peça de Artesanato Contemporâneo

Nome do Artesão

Nome do Beneficiário em caso de Prémio

Título da Peça

Código Postal                                                                            Localidade

Matérias-primas

Morada

Distrito

Dimensões

Telefone                                                   Fax: Contribuinte

Para mais informações

Assinatura Data

Tel:  + 351 21 892 1518
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
e-mail: sergio.runa@aip.pt

Sérgio Runa

A1

Prazo de inscrição    25 - 05 - 2011

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

Enviar para:

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Nome do Stand Nº de Stand

Morada

Localidade DistritoCódigo Postal

Contribuinte

Telefone Fax E-mail

Website

CONCURSOS DE ARTESANATO FIA-LISBOA 2011

FICHA DE INSCRIÇÃO - Exclusivo a Artesãos

15





REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO + STAND - Minímo 18 m

Gastronomia - Doçaria Regional e Charcutaria

2

A2
Prazo de inscrição   08 - 04 - 2011

Enviar para:

€

€

€

€

€

€

€

Total

Total do pagamento inicial (50%)

Stand de Gastronomia - Doçaria Regional e Charcutaria               m2

Material não incluído

17

Espaço + Stand
Gastronomia -
Doçaria Regional e
Charcutaria

O valor de Espaço + Stand
Gastronomia inclui ainda:

Inserção no Guia de
Visitante

Seguro de
Responsabilidade
Civil

Remoção de Resíduos

Ligação de Energia
até 10 Kw

Consumo de Energia
durante o período de
realização da feira

Espaço + Stand

2199,15€

3027,48€

5665,46€

3855,80€

7553,94€

18m Espaço + Stand Tipo
2

27m Espaço + Stand Tipo
2

54m Espaço + Stand Tipo
2

36m Espaço + Stand Tipo
2

72m Espaço + Stand Tipo
2

Preços

CASO NECESSITE DE ENERGIA PERMANENTE 24H (STAND E CAMIÃO), PREENCHA REQUISIÇÕES:
E3 (PÁG. 43) E H (PÁG. 61)

Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

Desconto de sócio AIP: 5% sobre o valor do espaço
- este desconto não é cumulativo com outros descontos -

Restante pagamento (50%) até 20|06|11

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

A descrição do stand
encontra-se na pág. 19

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Produtor Representante Comerciante Organismos Oficiais Outro

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

IVA não incluído (valor à taxa legal em vigor)

IVA não incluído
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Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

A2

Facturação

Associação Industrial Portuguesa |CCI

Dados para
Facturação
(se for diferente
dos dados de
expositor)

Formas de
Pagamento

Independentemente da forma de pagamento colocar a referência

Cheque à ordem de

Declaramos querer participar no certame acima indicado, nas condições da presente Requisição, do Regulamento Geral da FIL, de que

tomámos conhecimento e que aceitamos, pelo que junto enviamos o comprovativo de pagamento no valor de _______________________

equivalente a 50% do valor estimado do espaço, para a nossa participação comprometendo-nos a liquidar o restante nos termos das

normas aplicáveis ao Certame.

Senhor Expositor,
Se deseja que a participação da sua empresa seja facturada a outra entidade, preencha os seguintes dados. No caso da recepção desta informação
ocorrer após a data limite para a entrega desta requisição, a FIL não se responsabilizará pelo cumprimento desta solicitação.

Transferência Bancária a favor de

FIA-LISBOA 2011

Associação Industrial Portuguesa |CCI
Banco Santander Totta
NIB: 001 800 000 008 285 500 115
IBAN: PT 50 001 800 000 008 285 500 115
Swift Code: TOTAPTPL

Desconto de sócio AIP: 5% sobre o valor do espaço
- este desconto não é cumulativo com outros descontos -

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO + STAND - Minímo 18 m

Gastronomia - Doçaria Regional e Charcutaria

2
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1m2

Marque o lava-loiça no local pretendido
a ser colocado no stand.

6.00

3
.0

0

STAND TIPO Gastronomia - Doçaria Regional e Charcutaria
Minímo 18m2

- Estrutura modular em madeira
- Quadro eléctrico monofásico 10A c/tomada
- Iluminação 4 projectores de 300W
- Lettering - letra preta, 6cm, colada no perfil
- Bancada com lava-loiça ou lava-mãos com comando não manual
- Kit de higienização: toalhetes e sabão liquido
- Puxada energia - 10Kw
- Ponto água/esgoto
- Recipiente lixo 80L

Nome a figurar na pala do stand (máximo 20 caracteres)
Este campo é de preenchimento obrigatório - caso não o faça será colocado na pala do stand o nome da inscrição

DESCRIÇÃO DE STAND TIPO

GASTRONOMIA - DOÇARIA REGIONAL E CHARCUTARIA
A2

STANDS TIPO

O Stand inclui limpeza durante a Feira?

Posso fazer alterações à estrutura do Stand?

- A redução ou a eliminação de elementos que constituam a estrutura standard do stand, não implicam uma redução de custos;
- Todo o material utilizado no stand, quer de estrutura quer eléctrico, é alugado, * , será cobrado aos
preços em vigor.

- Para proceder a uma correcta  montagem dos equipamentos /serviços, é imprescindível o envio do até 1 mês antes da
realização da feira, com indicação da  localização pretendida.

- Na tarde do último dia de montagem,  será feita a vistoria  do stand pelos serviços da FIL . será afixado no stand
e considerado válido / aceite pelo expositor, salvo se houver alguma demonstração em contrário do expositor.

- Não é permitido furar /riscar as paredes dos stands, caso aconteça, o expositor terá que pagar o valor de cada placa danificada de
acordo com os preços em vigor.

Não. O Stand não inclui limpeza durante a feira, só a 1ª limpeza após a montagem.

Todos as modificações que se pretendam introduzir na estrutura standard do stand, serão um encargo adicional do expositor.

Observações

pelo que qualquer dano provocado

Plano Técnico

O Termo de Entrega

Perguntas Frequentes

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA





Gastronomia da
Região de País

Espaço e
Infraestrutura Base

Stand TASQUINHAS - 180m2

A descrição do stand
encontra-se na pág. 23

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DAS REQUISIÇÕES E3 (PÁG. 43) E H (PÁG. 61):

- ENERGIA PERMANENTE 24H (STAND E CAMIÃO) E ESTACIONAMENTO

180 m2 5356,00€ 5356,00 €

€

€

Total do pagamento inicial (50%)

* Não inclui consumo de energia

CustoÁrea m2 Preço*

|

Desconto de sócio AIP: 5% sobre o valor do espaço
- este desconto não é cumulativo com outros descontos -

Restante pagamento (50%) até 20|06|11

Nome a figurar na pala do stand (máximo 20 caracteres)
Este campo é de preenchimento obrigatório - caso não o faça será colocado na pala do stand o nome da inscrição
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Produtor Representante Comerciante Organismos Oficiais Outro

Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Prazo de inscrição     08 - 04 - 2011

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Enviar para:

Correio

Direcção da Feira

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não

haverá lugar à devolução do valor pago.

A3 REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - TASQUINHAS

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Para contratação de qualquer serviço adicional, deverão os senhores expositores contactar com o Servifil – servifil@aip.pt;
Tel: (+351) 218 921 500, antes da data de início da montagem

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

IVA não incluído (valor à taxa legal em vigor)

O Stand é entregue ao
expositor no dia
22 - 06 - 2011

15H00
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Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Facturação

Associação Industrial Portuguesa |CCI

Dados para
Facturação
(se for diferente
dos dados de
expositor)

Formas de
Pagamento

Independentemente da forma de pagamento colocar a referência

Cheque à ordem de

Declaramos querer participar no certame acima indicado, nas condições da presente Requisição, do Regulamento Geral da FIL, de que

tomámos conhecimento e que aceitamos, pelo que junto enviamos o comprovativo de pagamento no valor de _______________________

equivalente a 50% do valor estimado do espaço, para a nossa participação comprometendo-nos a liquidar o restante nos termos das

normas aplicáveis ao Certame.

Senhor Expositor,
Se deseja que a participação da sua empresa seja facturada a outra entidade, preencha os seguintes dados. No caso da recepção desta informação
ocorrer após a data limite para a entrega desta requisição, a FIL não se responsabilizará pelo cumprimento desta solicitação.

Transferência Bancária a favor de

FIA-LISBOA 2011

Associação Industrial Portuguesa |CCI
Banco Santander Totta
NIB: 001 800 000 008 285 500 115
IBAN: PT 50 001 800 000 008 285 500 115
Swift Code: TOTAPTPL

Desconto de sócio AIP: 5% sobre o valor do espaço
- este desconto não é cumulativo com outros descontos -

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

A3 REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - TASQUINHAS
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Prazo de inscrição   08 - 04 - 2011

O LAY-OUT/PLANTA DA ZONA DE TRABALHO PODERÁ SER ALTERADA POR MOTIVOS TÉCNICOS.
A FIL INFORMARÁ OS SRS. EXPOSITORES DE QUALQUER ALTERAÇÃO.

A Entrada de pessoal e mercadorias
1-Cortinas em lamelas

DESCRIÇÃO

F Zona de preparação de entradas e sobremesas
1-Armário vertical para a refrigeração de entradas
2-Armário vertical para a refrigeração de sobremesas
3-Bancada de apoio à preparação e expedição de

entradas e sobremesas, tapas, pão e couverts

E Cozinha-Corpo Central/zona limpa
1-Bancada de apoio à expedição de produtos confeccionados para a

zona de público
2-Bancada para preparação de produtos alimentares diversos, com

cuba de lavagem
3-Bancada para preparação de carne e pescado, com cuba de lavagem
4-Zona de confecção-fogão e fritadeira, com cupula de exaustão
5-
6-
7-R

Bancada para micro-ondas
Lava-mãos de comando n/manual

ecipiente para lixos
8-Bancada de apoio à confecção, com prateleiras e portas

Zona de concentração de resíduos
1-Três contentores de 140 L,para residuos orgânicos e outro

para produtos recicláveis

J Expositor de frio para sobremesas refrigeradas e gelados,na
zona público

H Copa Suja
,1-Bancada de serviço à recepção da loiça suja talheres,

guardanapos e para despejo de resíduos
2-Bancada de apoio à cuba de enxaguamento prévio

de loiça suja
3-Bancada de apoio à loiça limpa
4-Máquina de lavar loiça
5-Lava-mãos de comando manual
6-Zona de triagem de resíduos, 3 contentores de 80 L,para

resíduos orgânicos e outros para produtos recicláveis

A fornece o mobiliário e acessórios assinalados (*)FIL

I

C E

5

Zona
reservada

2,2m 9m 6,m

P
ar

ed
e 

d
o
 P

A
V
IL

H
Ã

O

6m 6m

6
m

2
m

1
,5

m
2
,5

m

1
2
m

1
2
m

3m

G

2

F

4

D

4

3A

H

1

B Vestiário do pessoal
1-
2-Cacifos

Banco de vestir

D Armazém de frio
1-Arca para refrigeração de carnes e seus derivados
2-Arca para refrigeração de peixes e mariscos
3-Arca de congelação para produtos congelados diversos

G Louceiro
1-Armário fechado para copos, talheres,guardanapos toalhas

de mesa,etc
2-Armário fechado para pratos e travessas

1

31

2

1

3

2

12

3

8

1

21

2

34

6

I

1

J

C Armazém/Despensa do dia
1-Estantarias para produtos alimentares horto-frutícolas
2-Estantaria para armazenamento de vasilhame
3-Armário fechado para produtos de higiene e limpeza

1m

3

7

B

Zona de trabalho
Zona

destinada ao
público

*

*

** *

* *

*

* *

*

*

*

*
**

*
*

*

*

*

*
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A3 REQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - TASQUINHAS





ASSINALAR COM UM [X] OS PRODUTOS A EXPÔR

NO PAV. 2 NÃO SÃO ADMITIDOS PRODUTOS DE DEMONSTRAÇÃO E GASTRONOMIA

Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

ÍNDICE DE PRODUTOS A EXPÔR

Prazo de inscrição    08 - 04 - 2011

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

Direcção da Feira
Enviar para:

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

PAÍS DE ORIGEM DOS PRODUTOS A EXPÔR

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte

Telefone Fax E-mail Website

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

B

25

01     ARTES E OFÍCIOS DA CERÂMICA

06     ARTES E OFÍCIOS DE TRABALHAR A PEDRA

08     ARTES E OFÍCIOS DE TRABALHAR ELEMENTOS VEGETAIS

05     ARTES E OFÍCIOS DE TRABALHAR MADEIRA E CORTIÇA

03     ARTES E OFÍCIOS DE TRABALHAR O METAL

09     ARTES E OFÍCIOS DE TRABALHAR PELES E COUROS

02     ARTES E OFÍCIOS LIGADOS À CONSTRUÇÃO TRADICIONAL, RESTAURO PATRIMÓNIO E BENS COMUNS

07     ARTES E OFÍCIOS LIGADOS AO PAPEL E ARTES GRÁFICAS

10     ARTES E OFÍCIOS TÊXTEIS

04     ARTES SEMI-ARTESANAIS

14     ARTIGOS DIVERSOS  (1)

11     OUTRAS ARTES E OFÍCIOS  (2)

12     PRODUÇÃO E CONFECÇÃO ARTESANAL DE BENS ALIMENTARES (GASTRONOMIA REGIONAL)

(1) MENCIONE QUAIS:

(2) MENCIONE QUAIS:

13     ARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/ A PRODUÇÃO DO ARTESANATO

15     ASSOCIAÇÕES

16     ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS

18     IMPRENSA

17     SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS





INFORMAÇÃO PARA CATÁLOGO / GUIA DE VISITANTE - EMPRESAS REPRESENTADASB1

27

EMPRESA REPRESENTADA|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|____|___|

PERCENTAGEM DA ÁREA OCUPADA |__|__|__| %

PAÍS |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| CÓDIGOS DOS PRODUTOS A EXPÔR |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

RELAÇÃO DE MARCAS REPRESENTADAS ____________________________________________________________________________________________________

EMPRESA REPRESENTADA|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|____|___|

PERCENTAGEM DA ÁREA OCUPADA |__|__|__| %

PAÍS |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| CÓDIGOS DOS PRODUTOS A EXPÔR |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

RELAÇÃO DE MARCAS REPRESENTADAS ____________________________________________________________________________________________________

EMPRESA REPRESENTADA|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|____|___|

PERCENTAGEM DA ÁREA OCUPADA |__|__|__| %

PAÍS |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| CÓDIGOS DOS PRODUTOS A EXPÔR |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

RELAÇÃO DE MARCAS REPRESENTADAS ____________________________________________________________________________________________________

Esta ficha destina-se exclusivamente, a recolher informação das empresas que o expositor represente para publicação
gratuita no catálogo do certame e para fins estatísticos; só deve ser preenchida pelos expositores que tenham representadas
no espaço que ocupam no certame.
Para cada empresa representada indique: Nome, País, Produto e percentagem da área que ocupa em relação à total

NOTA:

A EMPRESA REPRESENTADA TERÁ UM REPRESENTANTE NO STAND S N

A EMPRESA REPRESENTADA TERÁ UM REPRESENTANTE NO STAND S N

A EMPRESA REPRESENTADA TERÁ UM REPRESENTANTE NO STAND S N

A EMPRESA REPRESENTADA TEM STAFF PRÓPRIO NO STAND S N

A EMPRESA REPRESENTADA TEM STAFF PRÓPRIO NO STAND S N

A EMPRESA REPRESENTADA TEM STAFF PRÓPRIO NO STAND S N

Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Prazo de inscrição    08 - 04 - 2011

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

Direcção da Feira
Enviar para:

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte

Telefone Fax E-mail Website

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA





- DESENHE AQUI A PLANTA DO STAND, INDICANDO OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS, UTILIZANDO OS SIMBOLOS QUE SE

ENCONTRAM NA PÁGINA SEGUINTE.

- É OBRIGATÓRIO O ENVIO DO PLANO TÉCNICO. O NÃO ENVIO DO MESMO, PODE PROVOCAR ATRASOS E CUSTOS ACRESCIDOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

REQUISITADOS.

POENTE - ENTRADA DO PAVILHÃO

RIO

N
O

R
T
E

(P
R

A
Ç

A
 S

O
N

Y
)

PLANO TÉCNICO

1.00

1
.0

0

29
Assinatura e carimbo Data

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

C
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Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

TOMADA TRIFÁSICA

PUXADA ELÉCTRICA

SUSPENSÕES

ÁGUA E ESGOTO

AR COMPRIMIDO

QUADRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO

QUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO

T

D

A

TELEFONE

TOMADA TRIPLA MONOFÁSICA

Requisição E1

Requisição E2

Requisição E3

Requisição E6/E7

Requisição K

RAMPA

INTERNET

LINHA DIGITAL

LINHA ANALÓGICA

@

A INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS OPCIONAIS NÃO SUBSTITUI A RESPECTIVA REQUISIÇÃO

C

Assinale as requisições dos serviços pedidos

PLANO TÉCNICO

GABINETE-ARMAZÉM

PAREDES

PORTA

PRATELEIRA

VITRINA

G/A

Requisição A

Assinatura e carimbo Data

Contacto

Empresa

Telefone

Contribuinte
| | | | | | | | | | | | |



D MOBILIÁRIO

31

05.BAL

05.BB

03.ART4

400402

400400

58,40

37,15

42,50

Balcão Vidro

Balcão Recepção / Bar

Vitrine Balcão

120 x 40 x 90 cm (Alt.)

120 x 50 x 100 cm (Alt.)

85  x 45 x  110 cm (Alt.)

Preto

Preto

Branco

Anodizado

404266

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA
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MOBILIÁRIO

03.ART2 400439 58,40

65  x 45 x 160 cm (Alt.)

03.ART3 400440 74,30

Vitrina Exp. c/ Arm. e Iluminação

65 x 45 x 180 cm (Alt.)

01.CR9

01.CR3

400246 84,90

37,15

Expositor de 9 Cubos

Expositor de 3 Cubos

120 x 40 x 120 cm (Alt.)

400382

Preto

Branco

Anodizado

Preto

Branco

85 x 45 x 110 cm (Alt.)

03.ART1 400389 42,50

Armario Vitrine com Portas

85 x 45 x 75 cm (Alt.)

Preto

Branco
03.ART 400388 36,10

Armário com Portas

Vitrina Expositor

40 x 40 x 120 cm (Alt.)

Preto

Prazo de inscrição   27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigorl

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
a d

os
d
o

ex
p
os

it
or
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08.CCE 400410 5,30Cadeira Estofada

Disponível em várias cores
08.CP 400408 8,00

Cadeira PVC

10,60

8,00

08.CC 400407

406180

406181

18,55

08.CF

08.AL

Cadeira Faia

Cadeira de Couro

Cadeira Alumínio

Gôndola Redonda
01.GR1 58,40400425

80  x  80 x 120 cm (Alt.)

MOBILIÁRIO

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
a d

os
d
o

ex
p
os

it
or
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08.BB 400403

406182

10,60Banco Bar

08.BB1 13,20Banco Alto Alumínio

08.CA

08.CB

14,50

12,50

Cadeira em Acrílico

Cadeira Branca

Transparente

Cinzento

Vermelho

407561

407562

08.CRD 400409 15,90Cadeira de Rodízios

08.CR 400411 10,60Cadeira Realizador
Disponível em várias cores

MOBILIÁRIO

Prazo de inscrição     27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
a d

os
d
o

ex
p
os

it
or
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08.M1 49,00

Maple 1 Pax (Pele Sintética)

Preto 406793

40503007.M110 26,50
Mesa Cinza Alta

80 cm x 110 cm (Alt.)

08.S1

08.S2

64,50

87,60

Sofá 1 Pax (Pele Sintética)

Sofá 2 Pax (Pele Sintética)

Preto

Branco

Vermelho

Preto

Branco

Vermelho

406791

406792

08.MPV2 400426 26,55Maple Executivo

08.BB2 407563 15,00

Banco Bar

Preto

Cinzento

MOBILIÁRIO

Prazo de inscrição     27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função
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os
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or
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406184

07.MVG3 400 431 30,00

Mesa Elite Redonda

85 cm x 75 cm (Alt.)

85 cm x 75 cm (Alt.)

07.MCHP 404 260 27,10

Mesa Chopstick Redonda

07.MAI 31,85
Mesa Alumínio / Inox

80 cm x 75 cm (Alt.)

Preto

Branco

Faia

Vidro

Preto

Branco

Faia

Vidro

Preto

Anodizado

Base

406183

407564

07.MA

07.MA1

26,50

30,00

Mesa Alta Alumínio

Mesa Alta c/ Base Inox

60 cm x 110 cm (Alt.)

80 cm x 75 cm (Alt.)

Preto

Branco

Cinzento

Faia

Tampo

MOBILIÁRIO

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função
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Porta Folhetos - Preto

30 x 30 x 120 cm (Alt.)
10.EPF 400592

10.EC 400 419 21,20
Expositor de Confecção

Regulável em altura

21,20

07.MB1 400 429 15,45
Mesa Apoio

60 x 60 x 60 cm (Alt.)

06.EV1 400 418 30,00

Estante Metálica

90 x 40 x 160 cm (Alt.)

Preto

Branco

80 cm x 75 cm (Alt.)

07.M4P

Mesa Cinza

404 261 31,85
Preto

Branco

Cinza

07.MRF 400 434 58,40
Mesa de Faia

160 x 70 x 75 cm (Alt.)

MOBILIÁRIO

Prazo de inscrição      27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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10.CP 400 414 3,70Cesto para Papéis

Frigorifico (140L)
10.FRG 404 150 79,65

50 x 54 x 92 cm (Alt.)

10.BG 400 404 10,60
Bengaleiro

35 x 160 cm (Alt.)

10.PE1 400 436 10,60

Painel Exp. c /Pé

10.PE 400 437 15,70

Painel Duplo

60 x 170 cm (Alt.)

170 cm (Alt.)

MOBILIÁRIO

Prazo de inscrição      27 - 05 - 2011

D

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

REF                COD                QT.                EURO                     CUSTODESCRIÇÃO

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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o
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PAVIMENTOS E ALCATIFASE E1

PAVIMENTOS E ALCATIFAS

Azul, Bege, Cinzenta Escura, Verde, Vermelha

Outras cores estão disponíveis mediante Orçamento.
Alcatifa que não seja de stock, tem que ser requisitada à FIL com pelo menos 1 mês de antecedência.

Cores de Stock:

Observações

Grafismos
As imagens deverão ser enviadas em formato digital, até dez dias úteis antes do início da montagem do evento,
nos seguintes formatos:
- Corel Draw (versão 11), .TIFF ou .JPEG, com uma resolução mínima de 300 dpi’s.
- Os logótipos deverão ser vectorizados, em Corel Draw (versão 11) ou .EPS.

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOSPLANO TÉCNICO (REQ. C - PÁG. 29)

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

DESCRIÇÃO                                                                                                                                COD               QT                       M CUSTO2

ALCATIFAS

m²

m²

m²

m²

406 657

400 116

406 658

406 659

3,47€

3,09€

3,91€

Sob Consulta

Alcatifa - Fornecimento e Colocação com Recortes de Côr

Alcatifa com Impressão de Logotipo

Alcatifa - Fornecimento e Colocação no Estrado

Alcatifa - Fornecimento e Colocação no Solo

COR DA ALCATIFA

Azul Verde VermelhaCinza Bege

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Assinatura e carimbo Data

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011
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Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

ESTRADOS (ALUGUER)

DESCRIÇÃO                                                                                                                      COD               QT                                                                      CUSTO

m²

m²

m²

m²

m²

m²

406 650

406 651

406 652

406 653

406 654

406 655

21,63€

18,54€

23,69€

20,60€

16,48€

14,42€

13,39€

11,33€Estrado Aglomerado sem Alcatifa 3,2 cm

Estrado Aglomerado sem Alcatifa 10 cm

Estrado Alcatifado 3,2 cm

Estrado Alcatifado 10 cm

Estrado Revestido a Alumínio 3,2 cm

Estrado Revestido a Alumínio 10 cm

Até 81 m2 Acima 81 m2

Data

Nº frente

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

PAVIMENTOS E ALCATIFASE E1

Assinatura e carimbo Data
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E2 ÁGUA E ESGOTO

AR COMPRIMIDO

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOSPLANO TÉCNICO (REQ. C - PÁG. 29)

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

Instalação Água e Esgoto

Instalação de Ponto de Água Quente

Aluguer de Lava-mãos

Aluguer de Kit de Higienização

Instalação do Ponto de Esgoto

Aluguer de Lava-loiça com Bancada

Ligação de Lava-loiça do Expositor

ÁGUA E ESGOTO

AR COMPRIMIDO

Ligação e Fornecimento - 7 bar e mín. 500 L/s

COD

COD

QT.

QT.

EURO

EURO

CUSTO

CUSTO

400 735                         267,08

400 043                          91,56

400 481                          54,53

400 054                          55,73

400 451                          45,41

74,16400 204

406 320

408 203

54,53

38,21

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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os
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or
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E3 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

ELECTRICIDADE

quadro eléctrico até 5 kW
consumos de energia de 1 kW

Puxada Eléctrica ou Taxa de Ligação Eléctrica

Quadro Eléctrico

A instalação de um quadro eléctrico é obrigatória. Se pretender poderá requisitá-lo à FIL.

Stands Tipo
.

É o serviço que vai permitir a existência de corrente eléctrica no stand.
É disponibilizado a todos os expositores um cabo/puxada trifásico com potência até 10 kW com uma ligação por tomada trifásica de 32 Amperes
tipo CEE  32 A / 5 pinos.
Este serviço é obrigatório e a sua montagem é da exclusiva responsabilidade dos serviços da FIL.
Requer uma ficha macho do tipo CEE  32 A / 5 pinos.

É um equipamento constituído por diversos interruptores, tomadas e disjuntores.
A titulo de exemplo, o quadro eléctrico trifásico 10 A tem:
- Um interruptor diferencial 25 A 300 mA
- 2 disjuntores 10 A
- 1 disjuntor 16 A
- 1 tomada tripla
Vai permitir a distribuição de energia pelos vários equipamentos do stand.

Os stands tipo têm incluído um
O preço do aluguer do espaço inclui o pagamento de por cada módulo de 9 m .

A potência eléctrica a instalar, depende das necessidades dos equipamentos eléctricos que forem colocados no stand.
Se requisitar o quadro eléctrico à FIL deverá requisitar a puxada correspondente.
Ex: Para um quadro eléctrico de 32 A / 20 kW deverá requisitar uma puxada de 20 kW.

2

Perguntas Frequentes

Durante a montagem / desmontagem tenho acesso a energia eléctrica?
A energia eléctrica dos stand, durante a montagem só ficará disponível .
Até lá, a FIL disponibiliza pimenteiros que se encontram localizados ao longo do Pavilhão e que podem ser utilizados gratuitamente.

a partir do último dia

Quanto é que eu vou pagar de consumos de energia ?

Como calculo o consumo suplementar?

Energia normal / Consumo estimado:
Utilize a seguinte fórmula de cálculo:
Nº de m  requisitados x valor unitário consumo por m  que é correspondente a 1 kW de consumo de energia por cada 9m .

A FIL considera que o consumo de energia médio para uma espaço de 9 m , que tenha uma instalação normal de iluminação,  um aparelho de
imagem e um PC, é de 1kW.
Para instalações eléctricas mais complexas aconselhamos o contacto com os nossos serviços.

2 2 2

2

Ex: Se tem 36m irá pagar 4 kW de consumo de energia.

Exemplo: Se tem 54m e necessita de 20 kW de potência:

O consumo obrigatório corresponde a 6 kW [1 kW por cada 9m ( 54:9)=6].
Como necessita de 20 kW deverá requisitar 14 kW de consumo suplementar.

2

2

2

Durante a realização do Evento, a que horas é ligada a electricidade?

30 min.

Obs:

- A electricidade dos stands é ligada 1 horas antes do inicio do evento e é desligada até depois do seu encerramento.

- Os stands que requisitaram energia 24 horas, terão energia disponível 24 por dia durante todo o período do evento. Este tipo de ligação é recomendada
quando o expositor tem equipamentos de frio ou máquinas que necessitem de alimentação permanente.

A FIL deverá ser sempre informada sobre o consumo e  quantidade de equipamentos que necessitem ficar ligados ininterruptamente.
No caso de necessitar de mais do que 10 kW de energia permanente é obrigatório requisitar uma puxada suplementar.

Ligação de energia normal

Ligação de energia 24 horas

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOSPLANO TÉCNICO (REQ. C - PÁG. 31)

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011
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E E3 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

400241                  32,11

400242                  49,62

400870                  87,56

204,31

262,61

145,94

400872 437,82

400577

400576

400871

EUROCODOUTROS SERVIÇOS ELÉCTRICOS

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

EURO

EURO

m2

kW

kW

kW

** Consumo estimado de 1 kW por cada 9m2

400083 3,71

30,03403230

* Esta informaçãoé essencial para os serviços FIL

Consumo suplementar

* Consumo  total necessário

** Consumo estimado

ILUMINAÇÃO E ENERGIA 220V / 380V

406720 30,03

ENERGIA PERMANENTE 24H

Permanente 24H

COD

COD

CUSTO

CUSTO

CUSTO

QT.

QT.

QT.

Sub-total

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

+IVA à taxa legal em vigor

Quadro Eléctrico Monofásico até 10A (2KW)

Quadro Eléctrico Trifásico até 10A (6KW)

Quadro Eléctrico Trifásico até 125A (70KW)

Quadro Eléctrico Trifásico até 200A (120KW)

Quadro Eléctrico Trifásico até 150A (100KW)

Quadro Eléctrico Trifásico até 63A (40KW)

Quadro Eléctrico Trifásico até 32A (20KW)

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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E E3 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

400479

400040

400890

400891

400892

400893

401240

401242

401243

401244

400894

400476

400640

400480

Projector de Braço 300W

Projector de Embutir 12V - 50W

Projector de Embutir 220V - 100W

Régua de 5 Projectores de 100W

Torre de Iluminação (sem Projectores) - 2,50m altura

Pimenteiro de Serviço

Puxada até 10KW

Puxada até 20KW

Puxada até 40KW

Puxada até 65KW

Puxada até 100KW

Puxada até 140KW

Puxada até 160KW

Puxada até 180KW

Puxada até 200KW

Puxada até 120KW

Tomada Trifásica 63A

Tomada Trifásica 125A

Projector de Braço 100W

Tomada Trifásica 16A

Tomada Trifásica 32A

Tomada Tripla Monofásica 10A

400477 26,26

404062

404061

170,03

283,39

396,73

510,08

566,76

793,47

25,75

41,20

59,51

85,01

29,18

29,18

87,56

14,59

12,25

42,03Projector de iodetos metálicos de 400W

402372 35,25

403341 54,37

400716 8,76

16,35

17,90

25,49

400188

402370

402371

EUROCODOUTROS SERVIÇOS ELÉCTRICOS CUSTOQT.

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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os
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or
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E4 LIMPEZA DE STANDS

A Limpeza de Stand inclui:

1ª Limpeza executada antes da abertura do Certame e
após o término das montagens no pavilhão.

Limpeza geral do stand, executada todos os dias de realização
do Certame, até uma hora antes da abertura.

Piquete rotativo 2 vezes por dia durante a realização

- Remoção dos plásticos protectores da alcatifa do stand;
- Aspiração de  alcatifas;
- Lavagem de pavimentos;
- Limpeza de mobiliário (mesa/cadeiras/estantes tipo).

- Aspiração de alcatifas;
- Limpeza de pó.

- A recolha de lixos existentes;
- Limpeza dos cestos de lixo;
- Pequenas limpezas irregulares em zonas com derrames e
a pedido dos expositores, com excepção de aspirações.

LIMPEZA DE STAND
Definição do serviço prestado

O serviço de limpeza tem um valor definido por m . Deverá requisitar os m  de limpeza correspondentes à totalidade dos m  do stand.2 2 2

A Limpeza do Stand não inclui:

- Limpeza de objectos ou produtos expostos;
- Remoção de materiais e utensílios sobrantes de montagens;
- Lavagem de alcatifas e remoção de nódoas;
- Lavagem com meios mecânicos de pavimentos;
- Tratamento de pavimentos, tais como: Selagens, enceramentos e
vitrificações de pavimentos em mármore, lustragens, etc;

- Remoção de colas em mobiliário e painéis verticais.

Os custos de Limpeza, de stands com áreas iguais ou superiores a
225 m  são sujeito a Orçamento;
A Limpeza de produtos expostos é sujeita a Orçamento.

2

4,43€

m2 Total

Total

Preço/m²

404 961

REMOÇÃO DE LIXOS DE DESMONTAGENS

Contentor de 6m3

Contentor de 10m3

Contentorde 15m3

Contentor de 30m3

Por m (avulso)3

Contentor de 20m3

QT.COD

COD

151,24€

240,61€

343,73€

584,34€

28,64€

412,48€

Custo Unit.

405 400

404 352

404 353

405 401

404 354

400 692

LIMPEZA DE STAND

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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E5 VIGILÂNCIA | HOSPEDEIRAS | MÃO DE OBRA

Função

Condições de prestação do serviço

Prazos

- Assegurar a segurança dos produtos expostos no stand;

Período de contratação mínimo:
- Segurança durante o Dia - 1 dia de realização da Feira
- Segurança durante a Noite - Da hora de encerramento até à hora de realização.

Se expositor pretender efectuar um briefing antes do início do certame, deve mencionar essa necessidade no campo das observações,
nesse caso, os seguranças apresentar-se-ão no primeiro dia de feira, ½ hora antes do início da realização.
Caso contrário, apresentar-se-ão no stand, à hora de abertura do Certame.

VIGILÂNCIA
Definição do Serviço Prestado

Função

Condições de prestação do serviço

- Distribuição de material promocional no espaço do stand;
- Apoio protocolar;
- Demonstração dos produtos e serviços;
- Atendimento dos clientes.

- Período minímo de contratação - 4 horas.
- Horário - Exclusivamente o horário do certame e inclui uma hora de pausa para almoço.

- As Hospedeiras apresentar-se-ão vestidas com a farda da FIL, caso o expositor pretenda uma apresentação diferente, deverá preencher
o campo das observações com os requisitos desejados.
- No primeiro dia de feira, apresentar-se-ão ½ hora antes do início da realização, nos restantes dias, no horário de abertura do certame.
- Se expositor pretender efectuar um briefing antes do início do certame, deve mencionar essa necessidade no campo das observações.

HOSPEDEIRAS
Definição do Serviço Prestado

MÃO DE OBRA

Definição do Serviço Prestado

Função

Condições de prestação do serviço

- Têm por função apoiar os expositores na montagem e preparação dos seus stands.

Não estão incluídos serviços de limpeza.

- Período minímo de contratação - 4 horas

Agravamentos:

- Dias úteis entre as 20h00 e as 08h00 ou Sábados - acréscimo de 50%

- Domingos e Feriados - acréscimo de 100%

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011



MÃO DE OBRA CUSTO HORA COD CUSTO

16,50€ 407755

9,90€ 407756

Líder de Equipa

Ajudante

50

E E5

Vigilante
400 485 11,76

COD                                    HORA              EUROQT.

QT.

CUSTO

CUSTOCOD                                      HORA             EURO

(Preço Hora)

VIGILÂNCIA

Observações

HOSPEDEIRAS

Hospedeiras

Hospedeiras conhecimento de um idioma
estrangeiro

-

Hospedeiras - conhecimento de dois idiomas
estrangeiros

11,85

11,85

14,36

(Preços Hora)

407 894

407 897

407 898

IDIOMA

INGLÊS ESPANHOL FRANCÊS OUTRA

Observações

Prazo de inscrição     27 - 05 - 2011

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

VIGILÂNCIA | HOSPEDEIRAS | MÃO DE OBRA

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or



E E6 SUSPENSÕES

51

SERVIÇO A ORÇAMENTAR MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE INFORMAÇÃO:
- PROJECTO DE SUSPENSÕES COM IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS, PESOS E POSICIONAMENTO RELATIVO AO STAND

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DAS SUSPENSÕESPLANO TÉCNICO

POENTE - ENTRADA DO PAVILHÃO

RIO

N
O

R
T
E

(P
R

A
Ç

A
 S

O
N

Y
)

1.00

1
.0

0

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA





E E7 SUSPENSÕES PUBLICITÁRIAS

Se pretender colocar um pendão no recinto da feira, tenha em atenção a seguinte informação:
1 - O Pendão é para colocar no espaço confinado ao stand, nesse caso:

- Se já tem o pendão produzido - Só deve considerar o preço da colocação.
- Se não tem o pendão produzido, poderá contratar a FIL para o fazer, nesse caso, deverá considerar o preço da respectiva produção.

2 - O Pendão é para colocar fora do espaço confinado ao stand, nesse caso:
- Se já tem o pendão produzido - Deve considerar apenas o preço da colocação (este valor já inclui a taxa de publicidade).
- Se não tem o pendão produzido, poderá contratar a FIL para o fazer.

53

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOSPLANO TÉCNICO (REQ. C - PÁG. 29)

COLOCAÇÃO -  Os pendões deverão ser entregues munidos de baínhas ou ilhóses e tubos em alumínio ou estruturas adequadas, prontos a suspender.
O peso do pendão não poderá exceder os 30Kg. Deverão ser entregues nas instalações da FIL até ao 1º dia de montagem.

GRAFISMOS - As imagens deverão ser enviadas em formato digital, até dez dias úteis antes do início da montagem do evento, nos seguintes formatos:
- Corel Draw (versão 11), .TIFF ou .JPEG, com uma resolução mínima de 300 dpi’s.
- Os logótipos deverão ser vectorizados, em Corel Draw (versão 11) ou .EPS.

ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS (ALTURA MÁXIMA AO SOLO 6 METROS)

CUSTOSÓ COLOCAÇÃO PRODUÇÃO E COLOCAÇÃOQT. QT.COD COD

406 213

406 216

406 211

406 215

406 214

406 218

406 212

406 217

1,45m

2
,9

0
m

PENDÃO SIMPLES OU DUPLO

182,00€

182,00€

182,00€

182,00€

270,00€

358,00€

358,00€

535,00€

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO DENTRO DO ESPAÇO DO STAND

Pendão (1.45 x 2.90)
1 Face
Pendão (1.45 x 2.90)
Dupla Face
Pendão (2.90 x 2.90)
1 Face
Pendão (2.90 x 2.90)
Dupla Face

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor



54

E E7 SUSPENSÕES PUBLICITÁRIAS

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

CUSTOSÓ COLOCAÇÃO PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO QT.QT. COD

1,45m

2
,9

0
mPENDÃO SIMPLES OU DUPLO

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO FORA DO ESPAÇO DO STAND

407 743

407 748

407 744

407 749

Pendão (1.45 x 2.90)
1 Face
Pendão (1.45 x 2.90)
Dupla Face
Pendão (2.90 x 2.90)
1 Face
Pendão (2.90 x 2.90)
Dupla Face

332,00€

432,00€

432,00€

532,00€

420,00€

609,00€

609,00€

885,00€

CUSTO

CUSTO

SÓ COLOCAÇÃO

SÓ COLOCAÇÃO PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO

PRODUÇÃO E COLOCAÇÃOQT. QT.

QT.QT.

COD COD

COD

PENDÃO CÚBICO

PENDÃO CÚBICO

1
,4

5
m

1,45m
1,45m

1
,4

5
m

1,45m
1,45m

328,00€

372,00€

578,00€

922,00€

755,00€

1628,00€

406 219

406 220

406 221

406 222

407 745

407 746

Pendão (1.45 x 1.45)

Pendão (2.90 x 2.90)

Pendão (1.45 x 1.45)

Pendão (2.90 x 2.90)

504,00€

1078,00€

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO DENTRO DO ESPAÇO DO STAND

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO FORA DO ESPAÇO DO STAND

ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS (ALTURA MÁXIMA AO SOLO 6 METROS)

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or
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E E7 SUSPENSÕES PUBLICITÁRIAS

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS (ALTURA MÁXIMA AO SOLO 6 METROS)

328,00€

372,00€

878,00€

922,00€

1408,00€

1805,00€

248,00€

598,00€ 863,00€

2,90m 1,45m

1
,4

5
m

2,90m 1,45m

1
,4

5
m

2
,9

0
m

1,45m

1,45m

1,45m

2
,9

0
m

1,45m

1,45m

1,45m

406 223

406 224

406 228

406 225

406 226

407 750

407 751

406 227

407 760

PENDÃO PARALELIPIPÉDICO

PENDÃO PARALELIPIPÉDICO

Pendão (2.90 x 1.45)

Pendão (4.35 x 2.90)

Pendão (2.90 x 1.45)

Pendão (4.35 x 2.90)

PENDÃO TRIANGULAR

PENDÃO TRIANGULAR

Pendão (1.45 x 2.90)

Pendão (1.45 x 2.90)

CUSTO

CUSTO

CUSTO

CUSTO

SÓ COLOCAÇÃO

SÓ COLOCAÇÃO

SÓ COLOCAÇÃO

SÓ COLOCAÇÃO

PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO

PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO

QT.

QT.

QT.

QT.

QT.

QT.

QT.

QT.

COD

COD

COD

COD

COD

COD

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO DENTRO DO ESPAÇO DO STAND

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO DENTRO DO ESPAÇO DO STAND

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO FORA DO ESPAÇO DO STAND

NO CASO DO PENDÃO ESTAR LOCALIZADO FORA DO ESPAÇO DO STAND

PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO

PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO

857,00€

1255,00€

512,00€

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or
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CARTÕES DE LIVRE TRÂNSITO

Para aceder às instalações da FIL durante a feira é necessário estar devidamente acreditado.

Cartões de Expositor

Montagem | Desmontagem

Estes cartões destinam-se às pessoas que irão prestar serviço no stand durante a realização da feira. O seu nº é
proporcional à área ocupada:
- Até 27m - 6 livre trânsito
- A partir de 27m será atribuído mais 1 livre trânsito por cada módulo de 9m adicional.
Quaisquer cartões Livre-Trânsito adicionais, deverão ser solicitados ao Apoio ao Cliente e pressupõem o pagamento de
5,00€.
Estes cartões são nominais e intransmissíveis, sob pena da sua apreensão, sendo obrigatório o seu uso visível, sempre
que o utente se encontre no recinto da Feira.

A confere ao expositor o direito de iniciar os trabalhos de montagem no seu Stand.
Este documento só pode ser levantado na Tesouraria da FIL, após a liquidação de todos os débitos do expositor.

Os cartões de Montagem / Desmontagem só são válidos durante os períodos definidos para a montagem e desmontagem
da Feira.
O expositor deve enviar à FIL (até 15 dias antes do início da montagem) o nome da empresa montadora bem como a
identificação da pessoa responsável pela montagem.

Até ao primeiro dia de montagem, a pessoa indicada pelo expositor como responsável pela montagem, terá a
incumbência de identificar o nome e respectivo B.I. de toda a equipa que for prestar serviço nas instalações da FIL, a fim
de serem emitidos os cartões de montagem e desmontagem nominativos.

Os cartões de Montagem / Desmontagem são rigorosamente pessoais e intransmissíveis pelo que a infracção a este
preceito ditará a apreensão dos referidos cartões.

2

2 2

Credencial de Montagem

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011



Montagem/Desmontagem

Cartões de Expositor

Nome da Empresa  Montadora

Nome dos Utilizadores

Nome do Utilizador Responsável pela Montagem

58

F CARTÕES DE LIVRE TRÂNSITO

Prazo de inscrição     27 - 05 - 2011

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA



G
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CONVITES

CONVITES COD

ESCALÃO  _____________ 400 008

QT. EURO CUSTO

PREÇOS DE CONVITES POR ESCALÕES

1 - 499 .......................................................................................1,03 por convite

500 - 999 ...................................................................................0,82 por convite

> 1000........................................................................................0,62 por convite

€

€

€

O expositor terá direito a 10 convites gratuitos por cada módulo de 9 m .
Os convites adicionais solicitados após a data limite desta requisição serão debitados pelo escalão mais elevado, não sendo sujeitos a envio por
correio.

²

FORMAS DE ENVIO

Os convites requisitados até à data limite da requisição serão enviados por correio para o expositor. Após a data limite, os convites devem ser
levantados na FIL.

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA





H
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PARQUE DE ESTACIONAMENTO

COD

400 017

EUROQT. CUSTOPARQUEAMENTO

ESTACIONAMENTO PARA CAMIÕES DE REFRIGERAÇÃO

Parqueamento válido para o período de realização da feira

Parqueamento de 1 camião-frigorífico (válido somente durante a realização da feira, com o limite de 1 carro por expositor de gastronomia).

95,48

Obs.
- Os parqueamentos gratuitos e suplementares são válidos para o período das 07H00 ás 24H00. O estacionamento fora destes períodos fica sujeito a custos
adicionais conforme tabela normal de preços de Parque.

- O estacionamento no Parque Subterrâneo está limitado a viaturas até 2m de altura.

- É obrigatório o pagamento da energia permanente 24H - Requisição E3 (pág. 43)

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA
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I MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS

GRUAS

Tipo de equipamento a transportar

Outras necessidades de equipamento específico, para além da grua e respectivo operador

Peso Largura Altura Comprimento

SERVIÇO DE ALUGUER DE GRUA

A Activação deste serviço é feita por um período minímo de 4 horas, a partir da 4ª hora a contratação é feita por fracções minímas de 1 hora.

Dias úteis entre as 20h00 e as 08h00 ou Sábados - acréscimo de 50%.

Domingos e Feriados - acréscimo de 100%.

Inclui:

A Autogrua, um operador de Grua devidamente certificado, seguro de casco, automóvel, responsabilidade Civil e Combustível.

Serviço a Orçamentar, mediante a apresentação da seguinte informação:

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
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os

it
or

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –

25 - 06 | 03 - 07 | 2011Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA



I MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS

64

Prazo de inscrição    27 - 05 - 2011

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

CUSTO HORA

CUSTO M 3

EMPILHADORES

GUARDA DE EMBALAGENSGUARDA DE EMBALAGENS

GUARDA DE EMBALAGENS

QT.

QT.

COD

COD

CUSTO

CUSTO

Preencha o quadro que se segue, esta informação é essencial para o tratamento/processamento da vossa requisição

Finalidade da utilização Data de utilização Horário de início de utilização Duração da utilizaçãoPeso Máx.

42,94€

37,00€ 407726

- Período minímo de cada contratação/requisição - 1 hora.

- A partir da 1ª hora, o tempo disponível poderá ser usado em fracções mínimas de 30 minutos.

Dias úteis entre as 20h00 e as 08h00 ou Sábados- acréscimo de 50%

Domingos e Feriados - acréscimo de 100%

CONDIÇÕES COMERCIAIS DE ALUGUER DE EMPILHADORES:

EMPILHADOR ATÉ 5 TONS

CONDIÇÕES COMERCIAIS DE GUARDA DE EMBALAGENS:

- O preço do armazenamento considera todo o período do Evento (M/R/D).

- O número de m que irão ser armazenados serão objecto de confirmação no local, pelo que a requisição inicial e correspondente orçamento poderá sofrer

eventuais ajustamentos.

3

400081

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
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or
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EQUIPAMENTO

REDES

TELECOMUNICAÇÕES

- OBSERVAÇÕES:

No preço de aluguer dos FAX, Impressoras e Multifunções está incluído um conjunto de tinteiros ou toners de substituição.
No preço de aluguer das fotocopiadoras não está incluído o valor da cópia nem do papel, que terá que se pagar adicionalmente.
Todos os serviços e equipamentos requisitados à FIL são montados, configurados e testados no local. Em caso de avaria ou mau
funcionamento, garante-se a substituição dos mesmos. Em caso de avaria dos equipamentos, o tempo máximo de reposição é de 2 horas.

1 Ponto de Rede com INTERNET para 1 PC

Largura de banda  adicional

Este tipo de ligação, é na maioria dos casos a mais adequada às necessidades de acesso à Internet (navegar na Internet e enviar/receber
e-mails).

Rede com Acesso Internet, com DHCP fornecendo IP Privado, com QoS, com DNS, com Firewall, Largura de banda partilhada até 1 Mbps
com uma taxa de contenção de 1:16, sem limite de tráfego. Terminações RJ45. Abertura, na firewall, aos seguintes protocolos: http, https,
fpt, POP3, POP3S, smtp, smtpS.

A largura de banda adicional é recomendada se o expositor necessitar de velocidade no acesso (transmissões vídeo, webcast, VPN, etc).
Neste caso a Largura de Banda solicitada é integral, isto é, com uma taxa de contenção de 1:1.
Largura de banda superiores a 100Mbps,  necessitam  ser requisitada pelo menos com 1 mês de antecedência.

Especificações técnicas

O preço das linhas telefónicas incluem 15 de tráfego (impulsos telefónicos).
Tráfego que ultrapasse aquele valor será cobrado adicionalmente.

€

Todos os serviços  são fornecidos em regime de aluguer durante o período de realização do Certame e são entregues aos expositores na última
tarde de montagem.
Necessidades especificas devem ser solicitados e podem sofrer alterações de preço.
Não é permitido aos clientes ligar os seus próprios equipamentos de distribuição de rede, como por exemplo, routers, switches, hubs, access
points/antenas, etc., bem como a utilização de sistemas que recorram à tecnologia WIFI por ex. sistemas robotizados, excepto se previamente
justificado, por escrito, e aprovado pela Feira Internacional de Lisboa (FIL) .
Qualquer situação detectada que vá contra estas determinações, o serviço será de imediato desligado e aos responsáveis serão imputados os
custos por possíveis danos e perdas da FIL ou de terceiros.
Para outros serviços que não estejam contemplados nesta requisição, queira p.f. contactar-nos.

Além dos serviços descritos existe a possibilidade de fornecer outro tipo de soluções de Tecnologias de Informação, por exemplo:

- Aluguer de outro equipamento informático, não incluído nesta requisição.

- Configurações especiais para a Internet (abertura de Firewall, IP Público, IP Fixo, etc).

- Soluções completas de Videoconferência, Cybercafé, CorporateTV, etc.

Produtos e serviços sujeitos a confirmação de disponibilidade.

INDIQUE NO , OS PONTOS ONDE PRETENDE A COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOSPLANO TÉCNICO (REQ. C - PÁG. 29)

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –
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J TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

LCD 17” (fino)

LCD 19” (fino)

LCD 20” (fino)

LCD 32” (fino)

400,00

305,00

405 042

405 043

Computador Portátil
Características Mínimas: Processador Intel Core 2 Duo, Monitor 15.4", Mem 1GB,
Disco 160GB, Gravador DVD+/-RW, Fax Modem 56K, WiFi 802.11 a/b/g, Bluetooth,
Ethernet, 3 USB 2.0, Windows XP, Office 2007 e antivirus; (software em inglês).

Computador de Mesa (não inclui monitor)
Características Mínimas: Processador Intel Core 2 Duo, Mem 2GB,
Disco 160GB, Gravador DVD+/-R/RW, Ethernet, 6 USB 2.0, Windows XP,
Office 2007 e antivirus; (software em inglês).

149,00

280,00

579,00

95,00405 052
405 053

405 054

407 757

405 057
405 058Laser A4 / Cor

Multifunções (copiador, impressor, scanner, fax) A4, Cores

Laser A4 / P&B

1409,00

223,00

412,00405 059

94,00

459,00

594,00

1134,00

Largura de Banda 512 Kbps adicional

Largura de Banda 1 Mbps adicional

Largura de Banda 2 Mbps adicionais

Largura de Banda 4 Mbps adicionais

Largura de Banda 8 Mbps adicionais
2214,00
4374,00

406 141

405 068

405 069

405 071

405 073

405 072

165,001 Ponto de Rede com Internet para 1 PC

1 Ponto de Rede Local para 1 PC

405 066

COMPUTADORES

MONITORES

IMPRESSORAS

REDES E INTERNET

QT.

QT.

QT.

QT.

QT.

QT.

CUSTO

CUSTO

CUSTO

CUSTO

CUSTO

CUSTO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

COD

COD

COD

COD

COD

COD

Encaminhamento PAR (par telefónico)

Telefone analógico (não inclui linha)

86,00

258,00

31,00
202,00

1 Linha analógica: Extensão DDI (inclui 15,00 de tráfego)€

1 Linha analógica: Directa (LRD - inclui 15,00 de tráfego)€ 406 152

405 200

400 394

406 146

TELECOMUNICAÇÕES

Instalação TV CABO 146,00

147,00Acompanhamento de Instalação de Antena Parabólica

400 483

406 640

TV E SATÉLITE

Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or
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CUSTOCODREF QT. EURODESCRIÇÃO

MONITORES PLASMA

ÉCRANS DE PROJECÇÃO (Todos os ecrans estão equipados c/ tela frontal/retro e caixa de transporte)

SONY PFM500A2W 42”

Écran c/ Tripé (1.50 x 1.50)

PIONNER PDP501 MX 50”

Écran c/ Armação (2.00 x 1.50)

PIONNER PDP601 MX 60”

412/42

407/15

412/50

407/20

412/60

405 900

405 904

405 901

405 905

405 902

695,25

38,63

1210,25

180,25

2575,00

O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE NO ÚLTIMO DIA DE MONTAGEM. SE NECESSITAR QUE A ENTREGA SEJA FEITA ANTES, INFORME POR FAVOR, DATA E HORÁRIO ESPECÍFICO

* Identificar o tipo de suporte pretendido: Pé Parede

Sub-total

+IVA à taxa legal em vigor

Conj. de Som + 2 Colunas + Amp. e CD ou Deck

Conj. de Som + 2 Colunas + Amp. e CD + Micrófone

Emissor

202

202

405 908

405 909

643,75

772,50

LCD SONY PX 30/31 (2,800 Lumens)

SONY

LCD SONY PX 10 (2,000 Lumens)

409/30

406

409/10

405 386

405 907

405 388

1030,00

103,00

772,50

CONJUNTOS DE SOM

PROJECTORES DE VÍDEO

LEITOR DE DVD

Empresa

Morada

Local Distrito País

Código Postal

Contribuinte CAE

Telefone Fax

Nº sócio AIP

E-mail Website

Nº SAP

Contacto Função

D
ad

os
d
o

ex
p
os

it
or

- Requisições durante a montagem e realização tem um agravamento de 30%.
- A desistência de serviços solicitados só poderá ser feita até ao 4º dia antes do período de montagem - a partir desta data não haverá lugar

à devolução do valor pago.

Enviar para: Tel:  + 351 21 892 1500
Fax: + 351 21 892 1598 / 55
www.artesanato.fil.pt
artesanato@aip.pt

Direcção da feira

Fax
+351 218 921 555 Rua do Bojador, Parque das Nações

1998-010 Lisboa  Portugal

Correio

FIL FIA-LISBOA 2011– Feira Internacional de Lisboa –
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Assinatura e carimbo Data

Data

Nº frentes

A preencher pela FIL

Pav. StandNº BI m2

Recebido por Nº PA





PARA SI, SR. EXPOSITOR! TEMOS AO SEU DISPOR UMA VASTA GAMA DE SERVIÇOS AOS QUAIS PODERÁ RECORRER.

DESIGN DE INTERIORES

DESIGN GRÁFICO

Criatividade e arte finalização de logos e marcas.
Criatividade e arte finalização de descritivos, desdobráveis, brochuras, etc..
Criatividade de: cartazes, outdoors, torres, muppies, etc..
Tratamento de imagem e digitalização.
Produção de fotos a cores e preto/branco em papel normal, vinil autocolante, tecido, etc..
Produção de fotografia de grandes formatos, em telas de PVC e tecido.
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Criatividade de projectos personalizados.
Construção de maquetes volumétricas.
Construção de stands especiais com projecto FILDESIGN, assim como projecto apresentado pelo expositor.
Execução de trabalhos oficinais de: esferovite, cenografia, recorte de vinil autocolante em plotter, etc..

SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA

Contactar directamente:

SERVIFIL
Rua do Bojador, 1998 - 010 Lisboa
Fax: (+ 351) 218 921 591
e-mail: servifil@aip.pt

OUTROS SERVIÇOS

URBANOS
Loures Business Park, Lote 5, E.N. 115    2660-515 São Julião do Tojal  PORTUGAL
Tel.: (+ 351) 21 973 88 00 - Fax: (+ 351) 21 973 88 09
Web: www.urbanos.com | E-mail: fil@urbanos.com

Para serviços de:
- Distribuição Nacional 24H
- Transitário
- Operações aduaneiras
- Despachos
- Transporte de mercadorias / embalagens

Contactar directamente:

Contactar directamente:

Contactar directamente:

PLANTAS

JOHN MARTINE INTERNATIONAL
Rua Manuel Lopes Fortuna Jr., 61-69     4405-759 Madalena - V.N. Gaia
Tel.: (+ 351) 227 137 966 - Fax: (+ 351) 227 126 172
www.johnmartine.com

EMANUEL SANTOS DE ALMEIDA, LDA.
Rua José da Purificação Chaves, 1-B      1500 - 376 Lisboa
Tel.: 96 701 69 17 - Fax: (+ 351) 21 774 10 26
e-mail: santosalmeida@sapo.pt

FOTÓGRAFO OFICIAL

TRANSITÁRIO

25 - 06 | 03 - 07 | 2011





Empresa

Telefone

Email

Nome (primeiro e último)

Feira

Dados Pessoais

A preencher e carimbar pela CP ou pela RENFE

Mais informações em: /www.fil.pt www.cp.pt
CP - Tel.: 808 208 208
FIL - Tel.: 21 892 15 00                  Email: fil@aip.pt

Data da Feira

VOUCHER

DESCONTO BILHETES DE COMBOIO

De ......../......../........ a ......../......../........

Viagem de Ida    ......../......../........ Viagem de Volta    ......../......../........

Visitante Expositor

Desconto concedido em viagem de ida a realizar num dos 3 dias antecedentes à data de início do certame ou durante a sua
realização e em viagem de volta a realizar durante o certame ou num dos 3 dias seguintes ao último dia do certame na FIL.
O Voucher de oferta de desconto CP/FIL a apresentar na bilheteira deverá sempre incluir a data de realização do certame.

Vantagens Clientes FIL:

estações CP Longo Curso RENFECondições:

Alfa Pendular (Classe Conforto) e Intercidades (1.ª classe)

Alfa Pendular (Classe Turística) e Intercidades (2.ª classe)

Lusitânia Comboio Hotel (todas as classes)

Com apresentação do  Voucher CP/FIL nas ou , beneficia de:

·
25% de desconto sobre o preço de bilhetes inteiros de ida e volta ou de ida + volta com destino a Lisboa Santa Apolónia ou Lisboa Oriente.
·
20% de desconto sobre o preço de bilhetes inteiros de ida e volta ou de ida + volta com destino a Lisboa Santa Apolónia ou Lisboa Oriente.
·
30% de desconto sobre o preço de bilhetes inteiros de ida e volta ou de ida + volta com destino a Lisboa Santa Apolónia ou Lisboa Oriente e
Madrid, (tarifa CP: 22  Tarifa Renfe 228).

- Não é permitido utilizar este documento como forma de pagamento;
- Este desconto não é acumulável com quaisquer outros;
- Os bilhetes Alfa Pendular e Intercidades adquiridos ao abrigo do presente Acordo não podem ser reembolsados;
- Os bilhetes Lusitânia Comboio Hotel adquiridos ao abrigo do presente Acordo são reembolsáveis nas condições em vigor;
- Os bilhetes adquiridos ao abrigo deste Acordo são revalidáveis, permitindo-se a alteração do comboio ou dia da viagem, sempre de acordo
com as datas atrás definidas, aplicando-se para o efeito as condições gerais em vigor na CP no que concerne aos preços praticados para
revalidações de bilhetes, sem qualquer desconto;
- Não estão autorizadas paragens durante a viagem, salvo nos casos em que existe obrigatoriedade de mudança de comboio;
- Todas as disposições consideradas neste documento regem-se pelas Condições Gerais dos Contratos de Transporte para Passageiros Renfe;
- Este documento terá que ser apresentado ao interventor/supervisor juntamente com o bilhete.


