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REGULAMENTO DO FESTIVAL 

STREET FOOD 

 

Preâmbulo 

1. A AEP – Associação Empresarial de Penafiel, adiante denominada de ORGANIZAÇÃO, organizará nos 

dias 3, 4 e 5 de Maio, em colaboração com a Câmara Municipal de Penafiel e a Junta de Freguesia 

de Penafiel, no Centro Histórico de Penafiel, a 10.ª edição do evento “Flores & Sabores”.  

2. Entre todas as atividades normalmente desenvolvidas no evento “Flores & Sabores”, terá também 

lugar, pela primeira vez, e como atividade integrante deste evento, um “Festival de Street Food”, 

adiante designado de Festival.  

 

Artigo 1º 

(Data, Localização e Horário) 

1. Data do Festival: 3, 4 e 5 de Maio de 2019 

2. Local do Festival: Praça da República (Jardim dos Namorados), Penafiel. 

3. Horário do Festival: das 10:00 às 24:00 nos dias de realização do “Flores & Sabores”. 

4. Por motivos de força maior, reserva-se à ORGANIZAÇÃO a possibilidade de alteração da data e/ou 

horários previstos. 

 

Artigo 2º 

(Inscrições) 

1. Podem inscrever-se para participar todos os empresários, legalmente constituídos, em nome 

individual ou em sociedade comercial, de âmbito local, regional e nacional. 

2. Os interessados em participar no evento deverão proceder ao preenchimento e submissão da 

ficha de inscrição, à disposição no site www.aepenafiel.pt, até dia 18 de Abril de 2019. 

3. O envio da inscrição não pressupõe imediata aceitação da participação. 

4. A confirmação da inscrição é feita por ordem de inscrição e adequação do negócio ao conceito do 

evento e está sujeita à disponibilidade de espaços.  

5. Têm prioridade de participação, primeiro os Associados da AEP – Associação Empresarial de 

Penafiel, depois os empresários do concelho de Penafiel, e depois os restantes. 
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6. Existem cerca de 10 lugares para o Festival. De acordo com as características dos projetos 

inscritos, a ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de atribuir mais ou menos lugares. 

7. A ORGANIZAÇÃO comunicará por escrito, para o e-mail indicado pelo interessado na candidatura, 

a aceitação da respetiva candidatura. 

 

Artigo 3º 

(Condições obrigatórias para a participação) 

1. Os participantes devem comercializar exclusivamente artigos de comida e bebida.  

2. Apenas estes tipos de artigos podem ser comercializados. Não serão aceites inscrições para a 

comercialização de outros tipos de artigos. 

3. Os participantes devem ser possuidores, preferencialmente, de uma roulotte ou equipamento 

amovível equivalente, ou stand próprio, devidamente equipadas para a preparação, confeção e 

venda de bens alimentares e/ou bebidas. 

4. Os participantes, no ato de inscrição, devem enviar uma fotografia da roulotte ou stand, indicando 

igualmente as suas dimensões. 

5. Os participantes devem estar legalmente constituídos e na posse das necessárias licenças para o 

exercício da atividade. 

6. Os participantes, no ato de inscrição, devem enviar o comprovativo de ter efectuado a mera 

comunicação prévia de exercício de atividade, ou equivalente. 

7. É proibido ao interessado ceder a terceiros, a qualquer título e em qualquer momento, o direito 

de ocupação, total ou parcial, do lugar atribuído, sem prévia autorização escrita da 

ORGANIZAÇÃO. 

 

Artigo 4º 

(Atribuição de espaço) 

1. A atribuição e distribuição dos espaços no evento será decidido unicamente pela ORGANIZAÇÃO, 

que fundamentará a sua decisão em função da logística e do conceito do evento, de acordo com 

o espaço disponível. 

2. Caso o número de participantes exceda o limite do espaço definido, a ORGANIZAÇÃO reserva-se 

ao direito de excluir inscrições, recaindo essa decisão sempre sobre as inscrições feitas 

tardiamente e cujos negócios apresentem diferenciação face ao pretendido. 
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3. A ORGANIZAÇÃO comunicará até ao dia 24 de Abril quais as propostas selecionadas e a sua 

localização. 

4. É proibido aos participantes: 

a) Ocupar mais do que a área que foi atribuída, mesmo que com publicidade, ou expor produtos 

fora do perímetro do respetivo lugar, sob pena de remoção do excesso, e caso isso não seja 

possível então da remoção do interessado do Festival. 

b) Exercer a atividade fora do horário definido do Festival, ou não exercer a atividade objeto da 

candidatura ou manter encerrado a respetiva estrutura durante o horário de funcionamento; 

f) Conduzir ou estacionar quaisquer veículos dentro das zonas definidas para a colocação das 

estruturas, salvo para o efeito de cargas e descargas e abastecimento, ou noutros casos 

específicos, previamente autorizados pela ORGANIZAÇÃO; 

g) Colocar os resíduos resultantes da atividade, designadamente detritos sólidos e águas residuais, 

fora dos locais especificamente destinados a esse fim; 

h) Impedir ou dificultar o trânsito nos locais destinados à circulação de peões ou de veículos; 

i) Utilizarem meios sonoros para promover os seus produtos e causar danos nos pavimentos e 

espaços ajardinados circundantes; 

j) Instalar com carácter duradouro ou permanente quaisquer estruturas de suporte à atividade 

para além das que forem criadas para o efeito. 

 

Artigo 5º 

(Artigos a comercializar) 

1. Os participantes no evento poderão vender livremente todo o tipo de comida e bebida, desde 

que respeitam a legislação em vigor relativa à venda de produtos do género, considerando no 

entanto as necessárias adaptações a espaços amovíveis e temporários, como é o Festival. 

2. Não podem ser comercializados quaisquer outros tipos de artigos que não de comida e bebida. 

 

Artigo 6º 

(Custos de Inscrição, Licenciamento e Participação) 

1. A ORGANIZAÇÃO não cobrará qualquer taxa de inscrição. 

2. A ORGANIZAÇÃO cobrará uma taxa de 100,00€ (cem euros) para a participação no Festival. 
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3. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direto de exigir uma indemnização de 50,00€  (cinquenta euros)  

a um a participante que, depois de ter a sua inscrição aceite pela ORGANIZAÇÃO, desista de 

participar no Festival, antes ou durante a sua realização. 

4. A ORGANIZAÇÃO não garante qualquer adesão de público ao Festival e produtos aí 

comercializados, que são da inteira responsabilidade dos participantes, pelo que repudia e não 

poderá, seja a que título for, ser responsabilizada pela faturação, clientela, ou quaisquer 

relações relativas ao aviamento dos participantes, o que é reconhecido pelos participantes, não 

podendo estes reclamar daquela qualquer indemnização ou compensação por qualquer facto 

ou omissão relacionado com esses aspetos. 

 

Artigo 7º 

(Disposições Logísticas e Obrigatoriedades legais) 

1. A ORGANIZAÇÃO assegurará a respetiva ligação de eletricidade. 

2. A ORGANIZAÇÃO assegurará a respetiva disponibilização de ponto de água. 

3. O proponente deverá indicar obrigatoriamente no formulário de inscrição quais os 

equipamentos que necessita de ligar à corrente elétrica. 

4. É proibida a utilização de equipamentos de gás dentro do espaço de ponto de venda. 

5. A colocação e/ou montagem do equipamento deverá estar concluída até uma hora antes do 

início do Festival, e a desmontagem deverá estar concluída até duas horas após o final do 

Festival. 

6. Os serviços de limpeza da ORGANIZAÇÃO cingem-se apenas aos espaços públicos de passagem 

e áreas comuns e à recolha do lixo depositado em contentores próprios disponibilizados.  

7. É da exclusiva responsabilidade dos participantes a limpeza, decoração e higiene do seu espaço, 

contribuindo para o bom ambiente do evento. 

8. É da exclusiva responsabilidade dos participantes possuírem todos os requisitos legais da 

atividades (seguros, formação HACCP, implementação do HACCP e restantes aspetos em vigor 

com a lei portuguesa) por forma a contribuírem para o bom nome do evento e evitarem conflitos 

com a ASAE e demais entidades fiscalizadoras. 
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Artigo 8º 

(Segurança e Vigilância) 

1. A ORGANIZAÇÃO assegurará a vigilância do espaço. 

2. Ainda assim, a ORGANIZAÇÃO está isenta de qualquer responsabilidade em caso de furto de 

material, equipamentos ou mercadoria, pelo que cada participante deverá providenciar a 

celebração de contrato de seguro. 

3. Devem os participantes zelar pela segurança das suas estruturas, mantendo-as fechadas e 

seguras durante os períodos de encerramento do evento. 

4. O participante é civilmente responsável por quaisquer danos provocados a terceiros, que 

ocorram ou tenham origem no local objeto da concessão ou por força desta.  

 

Artigo 9º 

(Proteção de Dados) 

De acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a ORGANIZAÇÃO cumpre 

através da sua política de proteção de dados as normativas europeias, sendo obrigatório, cada 

participante dar o seu consentimento de forma explícita, na ficha de inscrição, para a utilização dos 

dados (nome, email e telefone/telemóvel) para contacto futuro no âmbito deste ou de outros eventos, 

divulgação e publicidade e, facultar a terceiros os referidos dados, no âmbito da nossa atividade; caso 

não o autorize, não poderá ser contactado. 

 

Artigo 10º 

(Aceitação do Regulamento) 

1. A inscrição no evento implica a aceitação de todas as suas cláusulas. 

2. O incumprimento das obrigações assumidas nos termos dos pontos e artigos anteriores, 

qualquer norma legal, determinará a extinção do direito de participação, em qualquer 

momento, sem que haja lugar à exigência de indemnização ou reembolso de eventuais 

importâncias pagas e poderá a ORGANIZAÇÃO restringir a participação do participante em 

futuros eventos, sem prejuízo de reclamar do participante o pagamento dos danos causados e 

da responsabilidade civil e criminal que lhe poderá vir a ser imputada. 
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Artigo 11º 

(Casos Omissos) 

A ORGANIZAÇÃO reserva-se no direito de decidir sobre quaisquer casos omissos ou questões que 

suscitem eventuais dúvidas. 

 
Penafiel, 8 de Abril de 2019 

 

       

        A ORGANIZAÇÃO 


