Com o patrocínio:

FICHA TÉCNICA
Temática da Feira
A ENERINT - Feira de Energia Inteligente é uma iniciativa de promoção e demonstração de tecnologias
eficientes na área das Energias Renováveis, Climatização, Iluminação, Construção e Reabilitação, Gestão da
Energia e Mobilidade Sustentável. Este evento pretende congregar no mesmo espaço um conjunto de soluções
e atores locais que só por si tenham capacidade de influenciar, a médio e longo prazo, a eficiência energética
regional, com especial enfoque no sector doméstico.
Este evento pretende tornar-se numa referência da região e do sector, gerando ponto de encontro que propicie
novas oportunidades de negócios, e de apresentações de novos produtos, serviços e soluções. Nesta edição
a ENERINT realiza-se durante as Festas da União de Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e Verderena,
que se realizam no parque da cidade no Barreiro, de 22 a 24 de junho de 2018.
Público-alvo:
Este evento de entrada gratuita estará aberto ao público em geral, estudantes e professores, arquitetos,
engenheiros, construtores civis, profissionais do sector do ambiente e energia, gestores e técnicos da
administração pública central, regional e local, técnicos das agências de energia.
Entidade organizadora:

S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita e Montijo
www.senergia.pt/enerint
Entidade coorganizadora:

Município do Barreiro e União de Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e Verderena
Apoio à organização:

Município da Moita
Município do Montijo
Município de Alcochete
Colaboração:

Esta iniciativa, que conta com a colaboração da RNAE - Associação das Agências de Energia e Ambiente
(Rede Nacional) e da ADENE – Agência para a Energia, está também associada à “Sustainable Energy Week”
(Semana Europeia da Energia) que se realiza de 4 a 8 de junho de 2018 em Bruxelas, e inclui-se nos “Energy
Days” (Dias da Energia), eventos associados que se realizem em maio e junho sobre a temática da energia
em toda a europa.
Horário
Dia 22 de junho - Abertura às 19h (inauguração) e encerramento às 24h
Dia 23 de junho - Abertura às 17h e encerramento às 24h
Dia 24 de junho - Abertura às 17h e encerramento às 24h
Nota: Estes horários podem sofrer alterações.
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Preçário
*1 Stand exterior com uma área de 9 m2 – 300€ (trezentos euros)
*2 Stand exteriores com uma área total de 18 m2 – 550€ (quinhentos e cinquenta euros)
*3 Stand exteriores com uma área total de 27 m2 – 800€ (oitocentos euros)
* espaço exterior com uma área de 9 m2 – 50€ (cinquenta euros)
* espaço exterior com uma área de 18 m2 –70€ (setenta euros)
* espaço exterior com uma área de 27 m2 – 100€ (cem euros)
* espaço exterior com uma área de 36 m2 – 130€ (cento e trinta euros)
*Mobiliário para stand/espaço (mesas e cadeiras) sobre pedido até 31 de maio de 2018, com os respetivos
valores extra: mesa – 25€/unidade; cadeira – 10€/unidade
Características do mobiliário:

Aos preços indicados será acrescido IVA à taxa legal em vigor.
Forma de Participação
Realização de pré-inscrição através do envio do Anexo I – Ficha de Inscrição - EXPOSITOR, para o correio
eletrónico da enerint@senergia.pt ou registo através de contacto telefónico 210 995 139, no limite até 30 de
maio de 2018. Solicitamos também com a maior brevidade o envio de logótipo da entidade participante.
O pagamento da participação da entidade formalizará a inscrição e deverá ser feito até 6 de junho de 2018.
No momento da pré-inscrição é obrigatório a indicação do número de contribuinte da entidade participante.
Inscrições limitadas ao espaço disponível e ao prazo limite de inscrição.
Promoção e Divulgação
Está prevista a realização de ações de promoção e divulgação deste evento, através de:
> Divulgação nas Redes Socias;
> Publicidade no Exterior do Parque da Cidade;
> Promoção nos Meios de Comunicação Locais e Regionais;
> Produção de Materiais Promocionais (Posters, Cartazes, Flyers, Mupis);
> Divulgação nos Websites da S.ENERGIA e dos Municípios do Barreiro, Moita e Montijo.
Os participantes da feira devem trazer os materiais de divulgação que considerem adequados (e.g. lonas, roll
ups, entre outros).
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Condições de pagamento
Pagamento dos módulos para formalização da inscrição, por transferência bancária, sendo necessário envio
do comprovativo de pagamento (até dia 6 de junho de 2018) para enerint@senergia.pt
O pagamento será realizado para o IBAN da S.ENERGIA: PT50004554584028937474104

As desistências comunicadas por escrito à entidade organizadora até dia 6 de junho de 2018 serão objeto de
restituição do montante pago. Findo este prazo não haverá direito a qualquer reembolso.

Montagem
Dia 22 de junho das 9h às 12h30 e das 14h às 17h.
Desmontagem
Dia 25 de junho das 9h às 12h30 e das 14h às 18h.
Lotação mínima para realização do evento
Para a realização do evento a lotação mínima será de 50% dos espaços disponíveis, pelo que a S.ENERGIA
se reserva no direito de cancelar a realização do mesmo, informando os participantes, com a devida
antecedência.
Montagem e Conservação dos módulos interiores
Os stands a fornecer pela organização são de 9 m2 forrados a alcatifa com 2,5 m de altura e com pala dupla,
com projetores montados em barra direcional própria, uma tomada monofásica/trifásica e um quadro disjuntor
de proteção.
Os expositores que pretendam utilizar uma potência superior, deverão solicitar autorização prévia à Entidade
Organizadora.
Os materiais a montar ou a instalar não podem ser presos, afixados ou colocados diretamente sobre os
módulos, paredes, pavimentos ou elementos fixos. Os módulos que se encontrem danificados são da
responsabilidade do expositor, podendo ser cobrado um montante para reparação dos mesmos.
A conservação e decoração do módulo é da responsabilidade do expositor.

Atribuição de Espaços
Na atribuição de espaços ter-se-á em conta os seguintes fatores: área e atividade desenvolvida; precedência
da receção da formalização de inscrição. No entanto, no momento da pré-inscrição a entidade participante
pode indicar a sua preferência em termos de localização (Anexo II – Localização da ENERINT 2018).
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A localização atribuída a um expositor na feira não envolve o direito a idêntica localização em futuras
realizações. A planta final da Feira será enviada aos participantes após confirmação da realização do evento.
É da inteira responsabilidade da entidade organizadora a implantação dos módulos, sendo que a localização
final do(s) stand(s) e espaço(s) respeitará a precedência da receção da formalização de inscrição dos
participantes (envio de comprovativo de pagamento).

Limpeza
A limpeza de acessos, passeios, corredores e terrenos livres é da responsabilidade das Entidades
Organizadoras. A limpeza dos módulos é da responsabilidade do expositor e deve estar terminada à hora de
abertura do certame.

Restauração e Estacionamento
O Parque da Cidade dispõe de um espaço de bar/restauração no seu interior e de estacionamento junto do
mesmo.
Vigilância e Segurança
As entidades organizadoras asseguram a vigilância permanente da ENERINT durante o período da feira e no
decurso dos prazos afixados para os trabalhos de montagem e desmontagem deste. A realização deste evento
será segurada através de seguro específico para o mesmo.
Durante o período de abertura ao público, é da responsabilidade dos expositores a segurança dos módulos e
dos artigos neles expostos.

Disposições Finais
Qualquer reclamação deve ser apresentada à S.ENERGIA no prazo máximo de 24 horas após a deteção do
facto que a fundamenta; findo este prazo a entidade organizadora declina quaisquer responsabilidades.
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Espaço de Exposição
O Parque da Cidade foi inaugurado no ano 2000 e constitui um espaço privilegiado para o lazer e prática de
Desportos. Possui uma zona de merendas, 4 campos de ténis, 2 lagos ligados por uma cascata, parque infantil,
relvados para desporto, pistas para skate e para bicicletas todo-o-terreno, parede de escalada, locais para a
prática de jogos tradicionais e uma zona de xadrez exterior. Cafetaria com esplanada e três parques de
estacionamento que dão apoio aos utentes do parque.
Inaugurado em Novembro de 2003, o Auditório Municipal Augusto Cabrita é a mais recente oferta cultural do
Parque da Cidade e do Concelho do Barreiro. Este espaço multifuncional inclui uma sala de espetáculos com
capacidade para 500 lugares, adequada à realização de espetáculos, exposições temporárias, congressos,
sessões de cinema, espetáculos teatrais, de dança musicais e outros atos de exibição, representação ou
performance e ainda espaços de galeria. (Informações: http://www.cm-barreiro.pt)
Localização: Parque da Cidade, Av. Escola de Fuzileiros Navais, 2830 Barreiro

Figura 1 – Fotografias do Parque da Cidade no Barreiro
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Figura 2 – Fotografias das edições anteriores da ENERINT no Pavilhão Municipal de Exposições da Moita
(2011 e 2016)
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Anexo I - Ficha de inscrição – EXPOSITOR (a devolver preenchida)
Dados da Empresa
Designação:
Pessoa de Contacto:
Telefone:
Email:
Morada:
Website da entidade:
Pessoa responsável
durante a exposição:
Contacto telefónico
do responsável:

Necessidades dos Módulos de Exposição
Área de módulos
pretendida:
Tipologia de módulo(s): Stand 

Espaço 

Identificação para stand:
Localização do quadro Centro / Esquerda / Direita (riscar o que não interessa)
Potência Elétrica [kW]:
Tensão [V]:
Outras necessidades
nº mesas pequenas ___ / nº de cadeiras ___ / nº de identificações Expositor ___
logísticas:

Dados de Faturação
Designação da entidade:
Número de Identificação de
Pessoa Coletiva (NIPC):
Morada:
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Anexo II – Localização da ENERINT 2018 - Feira de Energia Inteligente

Figura 3 – Vista aérea do Parque da Cidade no Barreiro
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