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Regulamento de Participação na Feira de Artesanato de Faro 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Considerada a realização anual da Feira de Artesanato de Faro, importa fixar um 

conjunto de regras estáveis e duradouras que disciplinem o evento. Visa-se que, assim, 

quer os participantes, quer os visitantes tenham conhecimento dessas mesmas regras 

em devido tempo por forma a conformarem a sua participação ou visita de acordo com 

aqueles princípios duradouros e de acordo com os seus interesses conhecida e 

atempadamente definidos. Crê-se assim que se ganha em segurança e em 

transparência, conferindo maior divulgação a este evento que contribui para o 

incremento do prestígio e do dinamismo económico-social do Concelho de Faro e da 

Região. 

ARTIGO 1º  

LEI HABILITANTE 

O presente Regulamento é elaborado no uso da competência regulamentar nos termos 

previstos no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e conferida pela al. k) 

do n.º 1 do artigo 33º, conjugado com o artigo 25º n.º 1, al. g), ambos previstos no Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a  última atualização dada pela Lei n.º 

66/2020, de 04/11 e, por fim, o previsto nos artigos 78º, 79º e 80º do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, com a última atualização dada pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, 

de 29/01. 

ARTIGO 2º 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Regulamento aplica-se ao comércio, não sedentário, de artesanato exercido 

por feirantes, em recintos públicos onde se realizam feiras por vendedores ambulantes, 

nas zonas e locais públicos autorizados. 
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ARTIGO 3º 

DEFINIÇÕES 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Feira» e ou «Mercado» o evento autorizado pela competente entidade, que 

congrega, periodicamente, no mesmo espaço vários agentes de comércio que 

exerçam a atividade de feirante; 

b) «Feirante» a pessoa singular ou coletiva, que exerce de forma habitual a 

atividade de comércio não sedentária em feiras; 

c) «Recinto» espaço público, ao ar livre ou no interior, destinado à realização de 

feiras, que preenche os requisitos estipulados na legislação em vigor; 

d) «Lugar» o espaço cujo perímetro de ocupação é autorizada ao feirante para 

instalar o seu local de venda; 

e) «Vendedor Ambulante» a pessoa singular ou coletiva que exerce de forma 

habitual de forma itinerante, incluindo as instalações móveis ou amovíveis. 

f) «Organização» entidade à qual compete promover e organizar a logística para a 

realização dos eventos.  

 

ARTIGO 4º 

DATA, LOCALIZAÇÃO E HORÁRIOS 

1. A Feira de Artesanato, realiza-se todas as semanas entre quinta-feira a domingo 

e dias de feriado, entre os meses de Fevereiro a Dezembro, no Jardim Manuel 

Bívar, em Faro. 

2. A ORGANIZAÇÃO pode alterar as datas ou o local referidos no número anterior, 

desde que motivos suficientes o imponham, sendo que nesse caso as alterações 

serão devida e antecipadamente publicitadas. 

3. A Feira de Artesanato de Faro está aberta no seguinte horário: 

- Fevereiro a Abril: das 09h:00 às 17h:00 

- Maio a Junho: das 09h:00 às 18h:00;  
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- Julho a Setembro: das 18h:00 às 00h:00; 

- Mês de Outubro ao fim de semana subsequente ao Dia de Natal: das 09h:00 às 

17h:00. 

4. A Feira cinge-se a artesanato e produtos regionais e nacionais, sendo que os 

produtos locais e regionais têm prioridade sobre os demais, podendo ser fator 

diferenciador na apreciação das candidaturas. 

5. A ORGANIZAÇÃO, poderá se assim o entender, organizar a Feira em parceria com 

outras entidades. 

6. A ORGANIZAÇÃO fica responsável pela divulgação das Feiras e licenças a elas 

associadas.  

7. Os espaços têm de estar prontos para abertura, na hora indicada no ponto 3., e 

desocupados até uma hora depois da indicada no mesmo ponto. As viaturas só 

serão permitidas para descarregar ou carregar o material. Não é permitido o 

estacionamento de viaturas no recinto.  

8. Caso os espaços não estejam ocupados até 15 minutos antes de se iniciar a feira, 

e desde que a ORGANIZAÇÃO não tenha sido avisada sobre o atraso até ao final 

do dia anterior, os mesmos podem ser ocupados por outros participantes que 

estejam inscritos e disponíveis para o efeito. 

 

ARTIGO 5º  

 CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E PARTICIPAÇÃO 

1. Podem participar no evento artesãos e produtores, enquanto pessoas singulares 

ou coletivas, de âmbito local, regional, nacional ou internacional, sendo dada 

prioridade aos artesãos e produtores residentes no concelho, de acordo com as 

seguintes categorias: bijuteria, vestuário, saúde e bem-estar, decoração e 

agroalimentar.  

2. De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a 

organização cumpre através da sua política de proteção de dados as normativas 
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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 por nós.  

ARTIGO 6º  

 INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 

1. As inscrições devem ser feitas mensalmente consultando o regulamento no site 

da Ambifaro: www.ambifaro.pt e preenchendo um formulário de inscrição, ou 

pessoalmente nos escritórios da AmbiFaro, situados no Mercado Municipal de 

Faro, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, Piso 2, 8000-151 Faro, e-mail: 

eventos@ambifaro.pt. Ao enviarem a ficha de inscrição todos os participantes, 

declaram ter conhecimento do presente regulamento, obrigando-se a cumpri-lo 

na íntegra.  

2. A participação na feira de artesanato tem um custo Mensal 50€ para um espaço 

de 3mx 1,50m) por participante, este valor já contem o IVA à taxa legal em vigor.  

3. Caso se realizem outras feiras pontuais, o valor a praticar por inscrição poderá 

ser alterado, desde que devidamente informados.   

4. O pagamento será efetuado após a confirmação da participação pela 

ORGANIZAÇÃO, e deverá ser concretizado até ao dia 10 de cada mês. 

5. O não pagamento e entrega do respetivo comprovativo na Ambifaro ou via e-

mail até á data estabelecida implica a exclusão dos participantes, no mês 

seguinte.  

6. Têm prioridade os artesãos que se inscreverem na totalidade dos dias da feira 

do respetivo mês.  

7. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente por transferência bancária 

para a conta IBAN PT 50 0035 0303 0009267573073. O comprovativo de 

pagamento deverá ser enviado para o departamento de eventos: 

http://www.ambifaro.pt/
mailto:eventos@ambifaro.pt
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eventos@ambifaro.pt. Só em alternativa poderá o pagamento ser efetuado em 

numerário. 

8. As inscrições estão limitadas a um máximo de 30 participantes, das quais 5 estão 

reservadas a novos participantes, sendo que este número poderá ser alterado 

pela organização, de acordo com o espaço disponível no Jardim Manuel Bívar.  

9. As inscrições deverão ser feitas até ao dia 25 do mês anterior, acompanhadas 

de fotografias dos seus produtos para venda. A não receção da ficha de inscrição 

devidamente preenchida, impossibilita a participação da mesma.  

10. Com a ficha de inscrição preenchida deverá ser entregue á ORGANIZAÇÃO o 

documento da abertura de atividade para a venda (CAE 47890 Comércio e 

Retalho em bancas, feiras e unidades móveis) juntamente com o cartão de 

artesão.  

11. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de não aceitar inscrições que não se 

enquadrem nos objetivos da Feira de Artesanato. 

 

ARTIGO 7º  

 ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Os critérios de seleção para a participação na feira de artesanato definidos pela 

ORGANIZAÇÃO, são os seguintes: 

a) Diferenciação do conceito (produto inovador e estética da estrutura); 

b) Produtos regionais e tipicamente artesanais; 

c) Participação em feiras anteriores (Feiras de verão, Alameda, Festival F, Feira 

de Santa Iria e outras) 

d) Outros critérios que a ORGANIZAÇÃO considere relevantes.  

2. A atribuição e distribuição dos espaços, para a feira do artesanato, no Jardim 

Manuel Bívar será decidido unicamente pela ORGANIZAÇÃO, que fundamentará 

a sua decisão em função da logística de cada participante e de acordo com o 

espaço disponível. 

mailto:eventos@ambifaro.pt
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3. A atribuição do lugar será feita mensalmente, no primeiro dia de feira do 

respetivo mês, sempre por sorteio presencial realizado pela ORGANIZAÇÃO.    

ARTIGO 8º  

     DESISTÊNCIAS 

1. Os participantes poderão desistir da participação no evento, desde que 

comunicada via e-mail com a maior brevidade possível relativamente à 

ocorrência dos factos que a determinam e sempre com 5 dias de antecedência 

relativamente à abertura da feira de artesanato.  

2. Só será efetuado o reembolso das importâncias pagas se for demonstrado que a 

desistência resultou de facto imprevisto e inadiável.  

3. Não haverá reembolsado monetário, em situações de cancelamento alheias à 

ORGANIZAÇÃO e as mesmas serão analisadas caso a caso.  

4. Em caso de vagas livres, a ORGANIZAÇÃO reserva-se no direito de preencher as 

mesmas, de acordo com os pedidos existentes.  

 

 ARTIGO 9º  

 MONTAGENS E DESMONTAGENS  

1. A montagem das bancas/expositores terá de ser efetuada até 15 minutos antes 

do início da feira; 

2. Os trabalhos de desmontagem serão realizados impreterivelmente após a hora 

de encerramento, salvo autorização da ORGANIZAÇÃO; 

3. As bancas/expositores só poderão estar montadas nos locais delimitados para o 

efeito, não existindo assim lugares marcados.  

4. Caso os horários e os espaços atribuídos não sejam cumpridos, a ORGANIZAÇÃO 

reserva-se o direito de impossibilitar a participação na feira sem direito à 

restituição de qualquer pagamento entretanto efetuado.  

5. Em caso de ocorrência de imprevisto, a ORGANIZAÇÃO deverá ser contactada, 

com antecedência sobe pena de a participação na mesma ser cancelada. 
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ARTIGO 10º  

 CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS 

1. As bancas/espaços são da responsabilidade dos expositores.  

2. Os espaços (bancas) terão as dimensões seguintes com o respetivo valor: 

- Espaço de 3m de comprimento e 1,50m de largura: 50€/MENSAL. 

3. No caso de utilização de guarda-sol ou pérgula (dimensão máxima de 3mx3m) 

estes deverão ser de cor branca ou crua, lisos e sem publicidade. Só será aceite 

publicidade consoante a aprovação da ORGANIZAÇÃO.  

4. A superfície das bancas /espaços será integralmente protegida com toalhas em 

tecido, lisas, de cor clara (preferencialmente branca ou bege) fornecidas pelo 

participante. A decoração fica ao critério de cada expositor.  

5. Não é permitida a utilização de plásticos em substituição de toalhas, ou de redes 

em substituição de guarda-sol. 

6. A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela vigilância das bancas e dos objetos 

expostos.  

7. A limpeza do espaço onde decorrerá a feira é da responsabilidade dos 

expositores. Após o final do evento cada artesão deverá deixar o espaço ocupado 

completamente limpo, sob pena de rejeição da inscrição na feira seguinte. 

8. Não é permitida a colocação, em exposição ou para venda, de objetos no exterior 

das bancas ou no chão, ou para além das dimensões referidas no ponto 2.  

9. Não é permitida a venda de produtos alimentares sem estarem devidamente 

embalados e rotulados (prazo de validade, ingredientes, nome e morada do 

responsável), salvo em feiras que sejam específicas para esse efeito.  

10. A utilização do WC será permitida exclusivamente aos expositores.  

11. Cabe à ORGANIZAÇÃO se o entender e por razões de manifesto municipal, 

mudar a localização das feiras bem como suspender, encerrar ou cancelar a 

iniciativa.  
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12. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de organizar outras feiras, inseridas 

noutras temáticas, noutros espaços, com outros valores e em outras datas, 

desde que devidamente enquadradas. As mesmas serão comunicadas e 

acordadas com os expositores.  

ARTIGO 11º  

DEVERES DOS PARTICIPANTES  

1. Para além de outros deveres previstos no presente Regulamento ou resultantes 

das normas legais e regulamentares em vigor, os participantes deverão: 

a) Exibir o respetivo documento de identificação sempre que solicitado pelos 

funcionários da ORGANIZAÇÃO ou pelos serviços de fiscalização do Município;  

b) Em toda e qualquer circunstância não adotar comportamentos lesivos dos 

direitos e interesses dos consumidores;  

c) Manter o respetivo recinto e o espaço envolvente em perfeito estado de 

limpeza e arrumação, durante e no final da Feira, sob pena de rejeição da 

inscrição na Mostra seguinte;  

d) Acatar as instruções dos funcionários da ORGANIZAÇÃO;  

e) Zelar pelo bom comportamento, bem como respeitar os outros 

colegas/expositores.  

g) Comportar-se com civismo nas suas relações com os outros participantes, com 

as entidades fiscalizadoras e com o público em geral, em particular, cumprindo 

escrupulosamente o dever de urbanidade e respeito para com os outros 

participantes, consumidores, organização e os seus agentes; 

h) Os expositores comprometem-se a respeitar as normas constantes neste 

documento, bem como as normas gerais que regulam a utilização dos espaços 

públicos; 

i) O não cumprimento das normas e das ordens dos funcionários responsáveis 

pela ORGANIZAÇÃO implica a exclusão dos participantes: 
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j) Comunicar à ORGANIZAÇÃO qualquer facto que possa afetar o normal 

funcionamento da feira.  

 
ARTIGO 12º 

  
 PROIBIÇÕES 

 
1. É expressamente proibido aos participantes:  

a) Ceder a qualquer título, oneroso ou gratuito, o direito de ocupação, sem que 

para tal a ORGANIZAÇÃO defira essa sua pretensão; 

b) Expor e vender produtos interditos ou diferentes daqueles para que estão 

autorizados; 

c) Vender bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de bebidas a copo; 

d) Ocupar mais do que a área que lhes foi atribuída ou expor produtos fora do 

perímetro do respetivo lugar ou nas áreas de circulação;  

d) Exercer a sua atividade fora do horário definido;  

f) Não exercer a atividade objeto da candidatura; 

g) Estacionar quaisquer veículos, salvo para o efeito de cargas e descargas;  

h) Colocar os resíduos resultantes da atividade, designadamente detritos sólidos 

fora dos locais especificamente destinados a esse fim;  

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

j) Utilizar meios sonoros para promover os seus produtos e causar danos nos 

pavimentos e espaços ajardinados circundantes; 

l) Instalar com caráter duradouro ou permanente quaisquer estruturas de 

suporte à atividade para além das que forem criadas para o efeito. 

ARTIGO 13º  

 SEGURANÇA E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

1. A segurança do local onde decorre a feira é da responsabilidade da Autoridade 

Policial com jurisdição, mas incumbe aos participantes a guarda e vigilância dos 
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respetivos espaços, bem como dos produtos e bens neles existentes, não se 

responsabilizando a ORGANIZAÇÃO por eventuais perdas, roubos, furtos, 

deteriorações ou demais danos causados a quaisquer estruturas, produtos, 

materiais, bens mercadorias ou objetos, aos equipamentos, nem relativamente 

a quaisquer outros danos ocorridos ou sofridos na integridade física dos 

participantes ou dos seus clientes;  

2. A afixação de publicidade sobre a atividade ali desenvolvida ou divulgação de 

produtos por parte de cada participante deverá ser efetuada apenas na área que 

lhe for atribuída; 

3. Os participantes são os únicos responsáveis perante as autoridades 

administrativas, policiais e fiscais pela proveniência dos objetos e produtos 

expostos para venda, bem como por preencher todos os requisitos legais em 

vigor, incluindo a obtenção de quaisquer autorizações, registos, inscrições ou 

licenças legalmente necessárias, para poderem participar, expor e vender neste 

tipo de iniciativas; 

4. O participante fica obrigado a afixar os preços, de forma visível e legível, nos 

artigos para venda, através de letreiros, etiquetas ou listas, os quais incluirão já 

impostos, taxas ou outros encargos.  

5. Incumbe aos participantes a contratação dos seguros necessários à sua 

atividade, nomeadamente os relativos a acidentes de trabalho e 

responsabilidade civil a favor de terceiros e ainda o cumprimento de todas as 

suas obrigações fiscais. 

6. A ORGANIZAÇÃO não poderá ser, seja a que título for, responsabilizada pela 

faturação, clientela, ou quaisquer relações relativas ao aviamento dos 

participantes, não podendo estes reclamar daquela qualquer indemnização ou 

compensação por qualquer facto ou omissão relacionado com esses aspetos. 
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ARTIGO 14º 

 INCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO 

A não observância do disposto no presente Regulamento, ou de qualquer norma legal, 

de forma grave, reiterada ou dolosa pode levar à perda do direito de ocupação e/ou 

exclusão posterior do participante que, após a sua respetiva audiência prévia podem ir, 

sem prejuízo do pagamento dos danos causados e da responsabilidade civil e criminal 

que lhe poderá vir a ser imputada, ao encerramento do espaço do participante e à 

proibição de participação em edições futuras das Feiras, pelos anos que forem 

considerados adequados, sem que os participantes tenham direito a qualquer 

indemnização por motivo dessa exclusão. 

 

ARTIGO 15º  

CASOS OMISSOS 

A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de decidir sobre quaisquer casos omissos ou 

questões que suscitem eventuais dúvidas, salvaguardando, sempre, o exercício do 

direito de audiência prévia das partes interessadas previsto no código do procedimento 

administrativo.  

    ARTIGO 16º 

          (Entrada e vigor) 

Este regulamento entra em vigor no dia 25 de janeiro de 2023, resultante da sua 

aprovação pelo Conselho de Administração no dia 24 de janeiro de 2023 

consequentemente é revogado o regulamento existente.   

Faro, 25 de janeiro de 2023 

O Conselho de Administração 

 

Henrique Ascenso Gomes   Sophie Matias   Adriano Guerra 
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