4.ª FESTA DO LIVRO EM BELÉM
29 de agosto a 01 de setembro de 2019
Palácio Nacional de Belém

REGULAMENTO
ORGANIZAÇÃO
Com o alto patrocínio da Presidência da República, a APEL organiza a Festa do Livro em Belém, que
decorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2019 (5.ª feira a domingo), nos jardins
do Palácio Nacional de Belém.
CONCEITO
O evento tem por objetivo celebrar os editores nacionais e os autores de língua portuguesa. Uma festa
onde haverá espaço para a exposição e venda de livros, promoção da leitura e divulgação de obras e
autores lusófonos.
PARTICIPANTES
Na Festa do Livro em Belém podem apenas participar editores e livreiros associados da APEL que
apresentem livros de autores lusófonos de ficção e não ficção.
Poderão ser admitidas entidades com relevante produção editorial, que tenham estabelecido
parcerias com a APEL.
CALENDÁRIO
A Festa do Livro em Belém decorre entre os dias 29 agosto a 01 de setembro de 2019 no seguinte
horário:
• 29 de agosto (quinta-feira): abertura às 18h00 e encerramento às 22h00
• 30 de agosto (sexta-feira): abertura às 11h00 e encerramento às 22h00
• 31 de agosto(sábado): abertura às 11h00 e encerramento às 22h00
• 01 de setembro (domingo): abertura às 11h00 e encerramento às 21h00 *
* encerramento das bancas de livros, podendo haver outras atividades do programa cultural após esta hora.

ESPAÇO
De acordo com o objetivo do evento, e para um melhor usufruto do espaço, serão criadas várias zonas:
• exposição e venda de livros
• espaço infantojuvenil
• espaço de divulgação cultural e animação
• área de alimentação
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EQUIPAMENTOS DE EXPOSIÇÃO E VENDA
Os equipamentos de exposição são disponibilizados pela organização e apenas com uma tipologia:
•

•
•
•
•
•

Mesa com a dimensão de 180x75 cm (ver foto).
i. Capacidade de exposição para aproximadamente 40 livros.
ii. A mesa é coberta por uma camilha (rodapé).
Mesa de apoio, exclusivamente para colocação de PC e/ou caixa registadora com 60x50
cm.
Cadeira.
Chapéu de sol se necessário.
Placa de identificação.
Fornecimento de energia e iluminação.

Não são autorizados outros equipamentos para além dos indicados.

IMAGEM DO EQUIPAMENTO
(ilustrativa)
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INSCRIÇÕES
A inscrição é feita exclusivamente online, através do endereço http://feiras.apel.pt/belem sendo aceite se
realizada até ao dia 03 de julho.
PREÇOS
O preço de inscrição inclui o equipamento e o fornecimento de energia elétrica: 300 euros (+IVA)
PAGAMENTOS
O prazo máximo para o pagamento da inscrição é no dia 12 de julho.
Se o pagamento for efetuado até 03 de julho beneficia de um desconto de 40%. Após esta data, não
há qualquer desconto.
Os pagamentos são obrigatoriamente feitos por referência multibanco, transferência bancária para o
IBAN PT50 0035 0082 00005294430 35 (CGD), ou depósito em conta (n.º 0082005294430 da CGD).
Após a receção do pagamento a APEL emitirá a correspondente fatura/recibo.
ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS
Dada a limitação do espaço disponível nos jardins do Palácio Nacional de Belém a organização poderá
ter que ratear a atribuição definitiva dos equipamentos de exposição por forma a abranger o maior
número de participantes possível.
Poderá não ser possível satisfazer todas as inscrições recebidas, estando, no entanto, garantida a
inscrição a todos os participantes da edição anterior.
COMERCIALIZAÇÃO
O participante pode vender unicamente livros de autores lusófonos, obras próprias ou de terceiros,
cuja representação lhe tenha sido confiada e no respeito do disposto na Lei do Preço Fixo.
COMUNICAÇÃO E DECORAÇÃO
A identificação do participante nos respetivos equipamentos de exposição é da responsabilidade da
organização e respeitará a marca que for indicada na ficha de inscrição.
Os equipamentos disponíveis bem como o local do evento aconselham a não utilização de outros
elementos decorativos e promocionais.
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MONTAGEM E DESMONTAGEM
No dia 29 de agosto os espaços estão disponíveis para ser entregues a todos os participantes. A partir
das 08h30 podem iniciar-se os trabalhos de abastecimento dos pavilhões, os quais deverão ficar
impreterivelmente concluídos até às 16h00 desse dia.
Terminada a Festa do Livro em Belém, às 21h00 do dia 01 de setembro, inicia-se a desmontagem e
desocupação do espaço que decorrerá no máximo até às 00h00.
ARMAZENAGEM
Todos os participantes podem depositar livros por baixo das mesas.
Sendo a capacidade dos equipamentos de exposição reduzida, os participantes podem utilizar o seu
lugar de garagem como “armazém”. Para o efeito, nesse lugar, podem estacionar um veículo de
mercadorias para guardar os livros, ou, em alternativa, ocupá-lo com uma palete de livros.
REPOSIÇÕES
As reposições diárias devem ser feitas até às 09h00.
SEGURANÇA
A organização recomenda a recolha ou a cobertura dos equipamentos eletrónicos durante a noite.
No caso de chuva será possível guardar os livros expostos no espaço de “armazém”.
SEGURO
A organização declina qualquer responsabilidade, sejam quais forem as situações ou condições, por
danos, perdas, desaparecimento ou roubo de qualquer tipo de equipamento, artigo ou material
exposto ou presente, durante o período de montagem, realização e desmontagem do evento.
A organização subscreve apenas seguros de responsabilidade civil e de acidentes pessoais de forma a
garantir quaisquer sinistros que lhe sejam imputáveis.
ESTACIONAMENTO
Cada participante terá acesso a um lugar de estacionamento coberto.
A viatura a estacionar não poderá ter altura superior a 210 cm.
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LIMPEZA E RECOLHA DE LIXO
É da responsabilidade dos expositores manter o seu espaço livre de lixo, devendo o mesmo ser
colocado nos contentores existentes no recinto para o efeito.
CONDIÇÕES
O participante compromete-se a cumprir com as disposições do presente regulamento.
A organização reserva-se o direito de efetuar alterações ao regulamento e elaborar aditamentos que
considere necessários para a plena realização do evento.

18 de junho de 2019
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