
num montante a apurar.
5.3 Em caso de infração às normas sobre decoração de 
stands , a organização considera-se autorizada a efetuar os 
procedimentos necessários à sua regularização, que 
podem ir até ao encerramento do stand. Os encargos 
respetivos serão debitados e cobrados ao expositor.

5.4 A organização 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.

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

5.5.1 Os horários dos trabalhos de decoração dos stands  e 
carregamentos são os seguintes:
- dia 3 de maio entre as 9h00 e as 19h00.

5.5.2 Os horários dos trabalhos de desmontagem são os 
seguintes:
- dia 6 de maio entre as 20h00-24h00;
- dia 7 de maio entre as 9h00-13h00;

5.6 No interior dos pavilhões é expressamente proibido 
carregar e descarregar material de exposição no pavilhão, 
a fim de não obstruir a circulação de empilhadores, plataformas 
elevatórias, carros de mão e demais equipamentos. O acesso 
nos termos referidos será permitido pela organização 
quando for o único meio de acesso ao stand.

5.7 É expressamente proibida a entrada de viaturas no 
interior do pavilhão.

O não cumprimento das obrigações previstas nas presen-
tes normas de participação pode levar ao cancelamento 
da participação ou implicar sanções que podem ir até ao 
encerramento efetivo do stand, mesmo no decorrer do 
evento.

Apenas a autorização expressa da organização, dada por 
escrito e assinada pelo responsável do evento, poderá 
alterar o disposto no presente documento.

Normas de Participação
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Prazo limite de Inscrição
10 de abril de 2017
* Entregas posteriores à data 
indicada poderão já não ser 
consideradas e a validação da 
participação é feita de acordo 
com a ordem de inscrição.

Programa da Feira 
4 de maio - 10h às 20h
5 de maio - 10h às 22h
6 de maio - 10h às 19h

Montagens
3 maio - 9h às 19h

Desmontagens
6 maio - 20h às 24h00
7 maio - 9h00 às 13h00

1. Condições de Admissão
1.1 Podem participar na I9Agri as empresas e entidades cuja inscrição seja 
validada pela organização, segundo as seguintes normas;
1.2 A participação está aberta a empresas, associações ligadas ao setor, 
instituições do ensino superior e instituições de I&D.
1.3 As entidades participantes deverão compreender na sua exposição 
produtos com características consideradas inovadoras pela organização.
1.4 Deverá ser entregue uma packinglist com informação referente a cada 
um dos produtos que a entidade expositora pretenda expôr para que esta 
seja analisada pela organização no sentido de a validar segundo as caraterísticas 
dos produtos expostos face ao foco da feira- Produtos Inovadores.
1.5. O expositor não pode ceder no todo ou em parte e a qualquer título, o 
direito de ocupação do seu espaço na I9Agri, bem como promover ou permitir 
a promoção de artigos ou atividades que não tenham sido considerados e 
posteriormente validados de acordo com o ponto 1.4, salvo mediante autorização 
expressa pela organização, dada por escrito, e assinada pelo responsável do 
evento.
1.6 A inscrição apenas se considera efetuada após a entrega da ficha de inscrição 
devidamente preenchida.

2. Condições de Participação
2.1 Esta proposta de participação inclui:
- Disponibilização de Espaço e Stand 9m2

- Gestão e apoio técnico prestado pela InovCluster e CATAA/CEi;
2.2 A decisão sobre a localização dos diversos expositores compete, exclusivamente, 
à organização, sendo na sua atribuição tidos em conta os seguintes fatores:
- Enquadramento por áreas de especialização;
- Número de módulos ou área solicitada;
- Data de receção e registo do boletim de inscrição pela organização;
- Outros que a organização venha a considerar como importantes.

3. Não cumprimento das normas de participação
3.1 Caso seja apresentada uma reclamação por algum dos expositores ou por 
terceiros, relativamente a fatos praticados por um participante e a situação 
se verifique pela organização e esta conclua que houve uma contraordenação 

das presentes normas de participação, podem ser aplica-
das sanções pela organização, que pode ir até ao encerra-
mento do stand.
3.2 Qualquer tipo de reclamação relativa a situações 
apresentadas no 1.5 terão de ser apresentadas por escrito 
e poderão ser apresentadas à organização no decorrer da 
ocorrência ou no prazo máximo de 24 horas após o ocorrido.
3.3 Caso os fatos praticados pelo expositor dêem origem a 
um processo judicial, administrativo ou outro, e exista 
uma condenação do mesmo no seguimento do facto 
ocorrido, a organização executará o que for determinado 
pela autoridade competente.

4. Produtos Expostos
4.1 Só podem ser expostos os produtos ou promovidas as 
atividade aprovadas, pela organização, na respetiva admissão 
da inscrição.
4.2 Os produtos expostos não poderão ser retirados 
durante o período de duração do certame, salvo casos 
excecionais, os quais carecem sempre de autorização 
expressa da organização, dada por escrito e assinada pelo 
responsável do evento.
4.3 Os expositores podem aceitar encomendas ou efetuar 
contratos respeitantes à sua produção, mas são proibidas 
vendas diretas ao público com entrega imediata dos 
artigos expostos, bem como a identificação do preço de 
produtos ou serviços da entidade expositora. Para tal troca 
comercial, existe a loja I9Agri, presente no espaço do 
evento onde as entidades expositoras poderão deixar os 
seus produtos devidamente catalogados para que a cargo 
da organização possam ser comercializados.
4.4 Apenas os produtos expostos na feira são permitidos 
integrar na loja I9Agri.

5. Decoração de Stands e Carregamentos
5.1 A entrada das empresas envolvidas em trabalhos de 
decoração dos stands, no pavilhão só é possível com a 
apresentação da credencial de decoração, disponibilizada 
às entidades participantes, pela organização.

5.2 A entrada das empresas envolvidas em trabalhos de 
decoração dos stands 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 atividades nas instalações, 
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