
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

MERCADINHO DAS TRADIÇÕES DE NATAL – TECIDO EMPRESARIAL

O MERCADINHO DAS TRADIÇÕES DE NATAL – TECIDO EMPRESARIAL é uma iniciativa

integrada  na  programação  “Peniche  –  Um  Doce  Natal”,  organizada  pela  Câmara

Municipal de Peniche em colaboração com a Associação para o Desenvolvimento de

Peniche (ADEPE), MOV.PENICHE - Núcleo Empresarial do Concelho de Peniche e 102

FM Rádio.

Esta  iniciativa  visa  dinamizar  e  apoiar  o  setor  empresarial  ligado  às  pastelarias,

confeitarias e similares com sede ou estabelecimento no concelho de Peniche através

da  venda  de  produtos  alimentares  associados  à  quadra  natalícia,  designadamente

doçaria tradicional, bebidas quentes – cacau e cake design.

Cláusula Primeira
(Duração do evento)

A iniciativa decorrerá no Jardim Público de 26 de novembro a 24 de dezembro de 2021

com o seguinte horário de funcionamento:

 Abertura Oficial | 26 de novembro | sexta-feira: 18h00

 Sextas-feiras: 21h00 – 23h00

 Sábados: 15h00 – 19h00 – 21h00-23h00

 Domingos e Feriados: 15h00 – 19h00

Cláusula Segunda
(Inscrição)

1. A participação de cada empresa é gratuita estando sujeita a inscrição prévia,

através do preenchimento de formulário próprio, disponível no sítio da Internet e

página do Facebook do Município de Peniche, até ao dia 23 de novembro de 2021,

onde deve constar a seguinte informação:

a) Nome da Empresa;

b) NIF da empresa:



c) Sede Fiscal;

d) Descrição dos produtos a comercializar;

e) Identificação, se for caso disso, de novos produtos inspirados na quadra

natalícia;

f) Recriação de produtos tradicionais alusivos à quadra;

g) Descrição das  atividades paralelas  a  desenvolver  (oficinas,  animação,

demonstrações, etc.), incluindo dias da sua dinamização.

2. Documentos a entregar com a candidatura:

a) Declaração de Início de Atividade na AT;

b) Certidão permanente atualizada, no caso de sociedades;

c) Declaração comprovativa da situação tributária (AT);

d) Declaração comprovativa da situação contributiva (Segurança Social);

3. As inscrições terminam no dia 23 de novembro.

Cláusula Terceira
(Obrigações das Empresas)

1. A montagem deverá ser realizada entre as 10h00 do dia 25 de novembro e as

16h00 do dia 26 de novembro;

2. Durante a inauguração oficial, que terá lugar no dia 26 de novembro pelas 18h00,

as empresas que integram o Mercadinho das Tradições de Natal comprometem-se

a oferecer, até às 19h00, bolos miniatura ou similares em formato bengalas de

natal às crianças participantes no evento;

3. Cumprir todas as regras de higiene e segurança alimentar (HACCP) e de segurança

contra incêndios;

4. Os participantes ficam obrigados a manter os espaços abertos ao público durante

todo o horário/período de funcionamento do evento;

5. Os participantes devem afixar no início do evento o preçário dos artigos em local

visível, mantendo-o inalterado durante o período de funcionamento do evento;



6. Em caso de venda de cacau quente, este deverá ser servido em caneca própria

realizada para promoção do evento, a adquirir ao Município de Peniche;

7. A empresa participante é responsável por manter em bom estado de conservação

as estruturas cedidas pela organização;

8.  Os participantes devem manter o espaço atribuído limpo e organizado;

9. Cada empresa ficará responsável pela dinamização e venda no espaço que lhe for

destinado, de acordo com o indicado em candidatura;

10. Cada participante é responsável pela integridade física dos seus colaboradores, da

segurança do espaço atribuído e respetivos recheio/bens;

11. A  decoração  e  identificação  do  espaço  ficarão  à  responsabilidade  de  cada

empresa, devendo enquadrar-se na época natalícia, de acordo com os critérios

definidos pela organização;

12. Os  participantes  devem  respeitar  a  legislação  vigente  sobre  os  direitos  do

consumidor,  devendo  estar  preparados,  designadamente,  para  emissão  de

faturas, nos termos legais;

13. É obrigatória a existência de livro de reclamações;

14.  O representante identificado no formulário de candidatura é o responsável pela

instalação dos equipamentos e funcionamento perante a Organização;

15. Os candidatos selecionados não podem ceder a terceiros a sua posição, seja a que

título for;

16. Os  participantes  só  podem  vender  os  bens  mencionados  no  ato  da  inscrição,

exceto se acordado com a organização, a título excecional.

Cláusula Quarta
(Obrigações do Município de Peniche)

1. Disponibilizar gratuitamente a cada empresa selecionada uma casa madeira,

num total de cinco, com as dimensões aproximadas de 6,25 m2 (C=2,50 metros X

L=2,50 metros | h=1,90 metros), devidamente eletrificada, de 25 de novembro a

24 de dezembro de 2021.



2. Proceder  à  seleção  das  empresas  de  acordo  com  os  critérios  de  avaliação

elencados no anexo às presentes normas de participação;

3. Nomear um júri responsável pela avalização das candidaturas, de acordo com

os critérios constantes do Anexo às presentes normas de participação, composto

por três elementos dos seguintes serviços:

a. Divisão de Administração e Finanças (Presidente);

b. Setor da Cultura (1º Vogal);

c. Gabinete de Apoio às Empresas (2.º Vogal)

4. Animação oficial do espaço;

5. Assegurar a limpeza do espaço público;

6. Assegurar o apoio técnico durante a realização do evento;

7. Promover e divulgar a iniciativa;

8. Assegurar  e  supervisionar  o  cumprimento  das  presentes  Normas  de

Participação

Cláusula Quinta
(Situações Especiais)

1. Na eventualidade de condições climatéricas que impossibilitem a realização do

evento,  a  Organização  não  se  responsabiliza  por  eventuais  danos  e/ou

indeminizações;



2. O envio da candidatura implica a aceitação de todas as cláusulas das presentes

normas de participação e no respetivo anexo;

3. As  dúvidas  ou  casos  omissos  suscitados  pela  aplicação  destas  normas  de

participação são devidamente esclarecidas pela organização;

4. A  Organização  reserva  o  direito  de  excluir  os  participantes,  sem  lugar  a

qualquer  tipo  de  indeminização,  sempre  que  os  comportamentos  se  revelem

inadequados  e/ou  contrários  às  Normas  de  Participação,  contrariando

reiteradamente as orientações dos elementos dos elementos da Organização.

Anexo
(Critérios de Avaliação)

As candidaturas recebidas após 23 de novembro não serão admitidas para efeitos de

avaliação.

1. Critérios de Avaliação:

A. Localização da sede da empresa;

B. Dinamização  de  atividades  paralelas  –  oficinas,  animação,

demonstrações;

C. Recriação de produtos tradicionais  locais,  associados  à  quadra

Natalícia;

D. Ordem de entrada da inscrição, nos serviços;

2. As candidaturas serão avaliadas pela seguinte expressão: A + B + C + D

3. Ponderação dos critérios de Avaliação:

A. Localização da sede da empresa:

i. Concelho de Peniche = 40 pontos;

ii. Outros concelhos = 0 pontos.

B. Dinamização de atividades paralelas – oficinas, animação, 

demonstrações:

i. Todos os dias do evento = 30 pontos;



ii. Em dias específicos = 10 pontos;

iii. Sem dinamização de atividades paralelas = 0 pontos.

C. Recriação de produtos tradicionais locais, associados à quadra 

Natalícia:

i. Recriação de dois ou mais produtos = 20 pontos

ii. Recriação de um produto = 10 pontos;

iii. Sem recriação de produtos = 0 pontos.

D. Ordem de entrada da inscrição, nos serviços da CMP:

i. 1ª candidatura recebida = 10 pontos;

ii. 2ª candidatura recebida = 8 pontos;

iii. 3ª candidatura recebida = 6 pontos;

iv. 4ª candidatura recebida = 4 pontos;

v. 5ª candidatura recebida = 2 pontos;

vi. A partir da 6ª candidatura, inclusive = 0 pontos.




