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OBSERVAÇÃO

Esta informação não invalida a leitura atenta das Normas de Participação e Regulamento Geral do Evento.

4.

 DADOS PARA PAGAMENTO

POR ANGOLA:

5. CONTACTOS

2. DATAS IMPORTANTES 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E AGRAVAMENTOS

100 % com a inscrição 

As inscrições r ealizadas após a da ta limit e de inscrição , sofrem um agravamento de  
10% sobre o preço de tabela. 

As requisições de serviços, stand e mobiliário adicional efectuadas, após a data 
limite e num período de 30 dias que antecede o inicio da montagem do evento,  
sofrem um agravamento de 30% sobre o valor de tabela.

As requisições de serviços,  stand e mobiliário adicional efectuadas durante o 
período de montagem do evento, sofrem um agravamento de 50% sobre o valor  
de tabela

Nota: Estes dados são exclusivos para inscrições nacionais e pagamento efectuados em AOA.

EVENTOS ARENA

Largo 17 de Setembro 
Edi�cio Presidente Business 
Center 4º Piso, Sala 421 
Luanda

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. FICHA TÉCNICA

ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO
FILDA 2018 - Feira Internacional de Luanda

 LOCAL
Baia de Luanda 

DATA
11 a 15 de Julho de 2018 

LEMA
Diversi�car a economia e potenciar a produção nacional, visando 
uma Angola auto-su�ciente e exportadora

inicio do Credenciamento
18 de Junho 2018

Limite para inscrição  
22  de Junho 2018

Data limite para inscrição no catálogo e envio de Informações e 
Publicidade
25 de Junho 2018
Data limite para requisição de stand, mobiliário adicional e serviços e 
envio das artes �nais para decoração dos stands
2  de Julho 2018   

Data limite para aquisição de bilhetes especiais Expositor
2 de Julho 2018

HORÁRIOS

Montagem  das 08h00 às 20h00
Stand próprio 
Stand montado pela It's Us 

2 - 10  Julho 2018
6 - 10  Julho 2018

Exposição  11, 12 e 13 Juho 14h00 - 21h00 
14 e 15 Julho 

Desmontagem das 08h00 às 20h00 16 - 23 de Julho de  2018

Ministério da Economia

DOSSIER DE EXPOSITOR

INSCRIÇÕES
T [+ 244] 943 029 498 | 937 165 457
geral@eventosarena.co.ao | geral@�lda.co.ao

STANDS E MOBILIÁRIO ADICIONAL
T  [+ 244] 939 769 081 [+244] 924  901 360 
info@itsus.co.ao

www.�lda.co.ao

BANCO BIC
IBAN: A006005100003148205415116

BANCO BAI 
IBAN: AO06004000007653861910169

FAIRS AND EVENTS ARENA, LDA

11h00 - 18h00 

inscrições até 25 de Julho de 2018

T: ( +244) 924 901 280



2.BOLETIM  DE INSCRIÇÃO

Boletim de Inscrição Nº

1. DADOS DA EMPRESA PARA EMISSÃO DA FACTURA

2. DADOS A INSERIR NO CATÁLOGO (re�ra apenas os dados que sejam diferentes dos dados acima mencionados)

4. REQUISIÇÃO DE ACREDITAÇÕES

3. SECTORES DE ACTIVIDADE (Assinale o/os Sectores de Actividade da sua Empresa)

Nome da Empresa

Morada

Código Postal

Localidade  Nº Contribuinte

País

Telefone  Fax Telemóvel

Pessoa a contactar

Outro Contacto

Email

Site

Nome da Empresa

Morada

Código Postal

Localidade  País

Email

Pessoa a contactar

Telefone  Fax Telemóvel

Produtos:  Marcas:

Países representados:

O levantamento das acreditações deverá ser feito nos escritórios da Organização, a partir do período que antecede 3 semanas da realização  da Feira. 

Con�rme necessidade de acreditações relativas a:

Ambiente

Agro-negócio

Alimentação e Bebidas

Construção

Comércio e Serviços

Comunicação Social

Energia e Águas

Institucional

Máquinas e Equipamentos 

Pescas 

Transportes

Veículos Ligeiros e Pesados

 Outro

Nome a �gurar no Frontão / Placa identi �cativa da empresa para o stand (máx. 30 caracteres)

Data

Pav. Nº Nº de Frontões A preencher pela organização

Comercial

Montagem / Desmontagem  unidades Expositor                            unidades

Área Stand
Montagem

Desmontagem
Exposição

9 a 36m2 5 6

+ 36m2 +1 +1

Ministério da Economia

Serviços Financeiros, Banca e Seguros 

Telecomunicações e Tecnologias de Informação

Stand Próprio It´s Us

Área Stand
Montagem

Desmontagem
Exposição

9 a 36m2 2 6

+ 36m2 +1 +1



Data Organização Assinatura e Carimbo

5. ESPAÇOS E SERVIÇOS REQUISITADOS

Taxa de Inscrição (45.000,00 AOA)

Número de Módulos 9m2 (3x3m)

Nota: Entrega das artes-! nais da responsabilidade do Expositor

A Organização reserva-se ao direito de não aceitar a inscrição caso não seja acompanhada do respectivo pagamento. 
As requisições de espaço e serviços devem ser enviadas à Organização até 30 dias antes do período de montagem da exposição. Após data limite a organização avaliará disponibilidade de espaço  e a inscrição obriga ao 
pagamento de 100% do valor total dos serviços requisitados.
Para reserva de mobiliário adicional contacte Empresa O! cial de Montagem, It's Us, através do telefone (+244) 939 769 081 | 924 901 360 ou email geral@linestands.com

NOTA: Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Pro! ssional, cobrindo danos causados nas instalações ou a terceiros e eventuais prejuízos por paralisação das actividades da Eventos Arena, no montante de 
10 500 000,00 AOA.

Sub-Total (AOA)
IPC (5%)

TOTAL (AOA)

Publicidade no Catálogo

Quadro Eléctrico (8 625,00 AOA)  
Apenas para espaço sem stand

Taxas de Ocupação: Espaço Interior (sem Stand) Espaço Interior (com Stand) Espaço Exterior (sem Stand)

Sim Não

Alcatifa  
Espaço sem Stand consultar montadora It´s Us
Espaço com Stand: inclui alcatifa. Sim Não

Contracapa  

Verso Capa  

Verso Contracapa 

Página  par

Logótipo 

=
Múltiplos de 10 unidades

Nº de Convites oferecidos: 10 (Por Módulo) 

Convites adicionais: 10X

   Espaço Interior sem Stand

Participação mínima de 9m2

   Espaço Interior com Stand

* Consulte Tipologia de Stands

   Mínimo 54  m 2
15.000,00 AOA/m2

   Espaço Exterior

    de 9  2m  a 36 2m            30.000,00 AOA/ m2

   A - Básico:  9  2m  a 36 2m              40.000,00 AOA/ m2 

  800,00 AOA / unid.
Convites adicionais comprados até dia 2 de Junho 2018   
Até 250 unidades 
Mais de 250 unidades    500,00 AOA / unid.

    Contracapa 325 000,00 AOA

    Verso Capa 260 000,00 AOA

    Verso Contracapa 260 000,00 AOA 

    Página par  195 500,00 AOA

    Logótipo
  

45
 
000,00 AOA

,.

,

,.

,.

,.

,.

,.

,.

,.

,.

,.

,.

   Espaço Interior sem Stand

  Espaço Interior com Stand (Pack FILDA)

   Exterior

Nº de Frentes

2m X

X

X

2m

2m

( ),

( ),

( ),

1 2 (+10%) 3 (+15%) 4 (+20%) ,.

Sub-Total

,.

Ministério da Economia

2.1. BOLETIM DE INSCRIÇÃO

 Expositor Patrocinador ((5.000 000,00 AOA) Sim Não ,.

    26.565,00 AOA/m2     mais de 36 m2

            64.550,00 AOA/ m2 

  C - Silver:  27 m2  a 54 m2  

  B - Bronze:  18 m2  a 36 m2 

  D - Gold:  36 m2  a 54 m2  

85.950,00 AOA/m2 

            120.000,00 AOA/ m2 

    Página impar 215 500,00 AOA

Nº. Watts Necessários 

Página  impar



2> 9 m     básico

- Frontão: Lettering ou Logotipo 
(altura máxima 250mm)

    03 cadeiras

A impressão de imagem grá�ca de painéis pode ser contratada 
à parte e sujeita a orçamento.

Dimensão de cada painel: 980 x h2112mmEs
pe

ci
!c

aç
õe

s

2 18 - 36 m     bronze 

- Frontão: Lettering ou Logotipo 
(altura máxima 300mm)

- Painéis c/ imagem grá�ca
(dim.: 1000 x h2400mm)

     03 cadeiras
     01 balcão c/ arrumação
     01 banqueta

Es
pe

ci
!c

aç
õe

s
La

yo
ut 1 frente 2 frentes

218m

1 frente 2 frentes

227m 236m
1 frente 2 frentes 3 frentes 4 frentes

3.TIPOLOGIA DE STANDS

Incluído no Pack FILDA 



36 / 45 / 54 m2    ouro

• Sistema Construtivo: MDF pintado

• Pavimento: alcatifa cinzenta

• Imagem Grá!ca:
- Frontão: Lettering ou Logotipo 
(altura máxima 300mm)

- Painéis c/ imagem grá�ca
(dim.: 1000 x h2400mm)

• Mobiliário:   01 mesa de reunião
     04 cadeiras
     01 balcão c/ arrumação
     04 banquetas
     01 mesa alta
     01 arrumo (dim.: 1x1m)
     02 caixas de luz com imagem   
          (dim.: 840 x h1340mm)
     01 ecrã LCD + 01 leitor DVDEs

pe
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36m2

1 frente 2 frentes 3 frentes 4 frentes

1 frente 2 frentes

45m2

1 frente 2 frentes

54m2

3 frentes 4 frentes

27 / 36 / 45 m2    prata

• Sistema Construtivo: MDF pintado

• Pavimento: alcatifa cinzenta

• Imagem Grá!ca:
- Frontão: Lettering ou Logotipo 
(altura máxima 300mm)

- Painéis c/ imagem grá�ca
(dim.: 1000 x h2400mm)

• Mobiliário:   01 mesa de reunião
     04 cadeiras
     01 balcão c/ arrumação
     01 banqueta
     01 arrumo (dim.: 1x1m)
     01 caixa de luz com imagem   
    (dim.: 840 x h1340mm)

Es
pe

ci
�c

aç
õe

s
La

yo
ut 1 frente 2 frentes

27m2

1 frente 2 frentes

45m236m2

1 frente 2 frentes 3 frentes 4 frentes

3. 1. TIPOLOGIA DE STANDS



3.2. TIPOLOGIA DE STANDS

design

Stand Design

O seu espaço totalmente personalizado, projectado com layout e soluções de 
espaço pensadas à sua medida.

A nossa equipa de projectistas desenhará o seu stand de acordo com as suas mais 
arrojadas expectativas e a nossa equipa de pro�ssionais de construção executa-lo-á 
com o rigor e pro! ssionalismo que caracterizam a marca Line Stands.

Para mais informações, contacte a Empresa o!cial de Montagens:

IT'S US - Soluções Inovadoras, SA

O�cinas Gerais dos Caminhos de Ferro de Luanda - Cazenga - Angola

T. (+244) 939 769 081

geral@itsus.co.ao



4.PUBLICIDADE NO CA TÁLOGO

As feiras são uma das ferramentas de marketing mais utilizadas para a promoção de produtos/serviços, para aumentar o número 
de clientes e desenvolver o contacto directo junto de compradores e fornecedores.

Para que a par ticipação nas feir as seja mais van tajosa é necessário , que cada empr esa, consiga optimizar a sua pr esença nos 
diferentes suportes de comunicação à sua disposição.

Publicitar no catálogo o!cial aumenta, não só a visibilidade da sua marca dur ante a realização da feira, como facilita o contacto 
no pós-feira, uma vez que é distribuído a todos os visitantes da Feira.

Acrescente valor à sua participação e anuncie no catálogo o!cial da FILDA 2018.

FORMATOS DISPONÍVEIS

CARACTERÍSTICAS GERAIS CATÁLOGO

Capa: Couché 250 gr 

A Eventos Arena não se responsabiliza pela falta de qualidade ou atraso do material enviado pelo cliente e das consequências que daí advenham.

Miolo:  Couché brilho 150 gr 

Impressão: 4/4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FICHEIROS

Formato PDF sem miras de corte

Acabamento: Agrafado

Objetos e imagens em CMYK

Resolução das imagens de a 300dpi

CONTRA CAPA

325 000,00 AOA

Dimensão - A4
(210x297 mm)

VERSO CAPA

260 000,00 AOA

Dimensão - A4
(210x297 mm)

PÁGINA  PAR

195 000,00 AOA

Dimensão - A4
(210x297 mm)

VERSO CONTRA CAPA

260 000,00 AOA

Dimensão - A4
(210x297 mm)

LOGOTIPO 

45 000,00 AOA

Dimensão - 45 x 10 mm

Logotipo junto aos dados 
da empresa na listagem.

PÁGINA   IMPAR

215 000,00 AOA

Dimensão - A4
(210x297 mm)



N.B. 
Se por razões imputáveis à Organização, a feira for desconvocada, os participantes terão direito 
à devolução das quantias pagas até ao momento. A desconvocatória deverá ser efectuada pela 
Organização por escrito até 30 dias antes da data de realização do evento.  
Caso a desconvocatória seja feita por causas externas e não imputáveis à Organização, esta não 
! cará obrigada à devolução de quaisquer quantias ou à indemnização do participante

A Organização reserva-se ao direito de alterar os horários, sem pagamento de qualquer indemnização.

TAXAS

A. Inscrição
Com a inscrição será pago o montante de 45. 000,00 AOA que inclui: 

Os cartões são pessoais e intransmissíveis O levantamento das acreditações deverá ser feito 
nos escritórios da Organização, (largo 17 Setembro, Edf Presidente Business Center, 4º Piso, 
Sala 421 - Luanda).
O valor da taxa de inscrição não inclui serviço de limpeza durante a feira 

N.B. O valor da taxa de inscrição é obrigatório e não reembolsado

Estacionamento
Não dispondo de oferta de estacionamento, a organização irá negociar com os Parques da proximidade 
tarifas especiais aos Expositores.

B.  Expositor – Patrocinador
O valor Expositor-Patrocinador é de 5.000.000,00 AOA e prevê as seguintes contrapartidas: 
- Espaço de 36m2 (4 módulos sem stand)
-
- Outdoors, Cartazes, Folhetos de divulgação
- Anúncios de Imprensa
- Site O�cial e Comunicação Online
- Convites, Free-Pass, Bilhetes, Diplomas e Certi! cados de Participação
- Sinalética no Recinto do evento
-  
-  
- 
-  

N.B. O valor Expositor-Patrocinador acresce ao valor da taxa de inscrição

C. Bilhetes Visitante Pro�ssional
Os convites adicionais estão disponíveis apenas para as empresas expositoras e podem ser 
adquiridos em quantidades múltiplas de 10 unidades.

Poderão ser adquiridos convites durante a exposição, reservando-se a Organização ao 
direito de limitar o número de convites por expositor.
O cliente convidado deverá no momento da acreditação, trocar o seu convite por um passe 
pro! ssional que lhe permitirá aceder ao recinto de exposição nos dias em que decorre a feira.

D.  Bilhetes
Os bilhetes estão à venda a partir do primeiro dia da realização da feira, na bilheteira do 
recinto de exposições, pelo valor individual e diário de  1.500 AOA.

E.  Serviços Técnicos
A requisição dos serviços de apoio técnico deverá ser feita junto da Organização, sempre 
que possível no acto da inscrição. 

A requisição d e serviço s técnicos n o períod o qu e anteced e 3 0 dia s a abertur a d a fe ira sofr e um 
agravamento de 30%.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A. Inscrição
Data limite de inscrição: 22 de Julho 2018

1. A requisição de espaço e/ou serviços pelos Expositores, através do Boletim de Inscrição, 
obriga ao pagamento integral dos mesmos.
2. Em caso de desistência, apresentada por escrito e com a antecedência mínima de 60 
dias, em relação à data de início da exposição, a Organização poderá isentar os inscritos do 
pagamento das prestações em dívida, à excepção do valor relativo à taxa de inscrição.

Caso a desistência ocorra entre 60 a 30 dias em relação à data de início da exposição, 
a Organização vê-se obrigada a cobrar o pagamento de 50% do valor total do serviço 
adjudicado. No caso da desistência ser apresentada no prazo dos 30 dias que antecedem a 
realização da exposição, será cobrado ao cliente o valor total previsto para a sua participação.
N.B. As requisições de espaço e serviços técnicos devem ser enviadas à Organização até 30 
dias antes da data de montagem da feira.

B. Taxa de Ocupação

A atribuição de mais uma frente implica um agravamento do custo total do espaço em:

N.B. A atribuição das frentes 
�ca dependente da Organização que tentará satisfazer os pedidos dos Expositores 

MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS

A. Fee de Montagem
As empresas de montagem ! cam sujeitas ao pagamento de um Fee de Montagem no valor 
de 15% do valor facturado aos clientes pela empresa de montagem.

B. Empresas de Montagem
Às empresas envolvidas em trabalhos de montagem e de decoração é exigida a sua 
credenciação prévia, que prevê a apresentação de:

instalações ou a terceiros e eventuais prejuízos por paralisação das actividades da Eventos 
Arena, no montante de 11 500 000,00 AOA.

As empresas envolvidas na montagem dos stands terão de apresentar à organização, até 
ao início das montagens, projecto e plano de montagem para autorização. O projecto 
de arquitectura dos stands deverá obedecer às normas gerais de utilização do espaço, 
nomeadamente não excedendo a altura máxima de ! nida de 3,40m.

C. Caução
No caso de stands próprios o expositor é obrigado a fazer uma caução no valor 
correspondente a 10% do valor do stand em nome da Eventos Arena.

Módulos / m2 Montagem
Desmontagem

Exposição

9 a 27m2 5 6

+ 36m2 +1 +1

5.NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Para 2 Frentes +10%

Para 3 Frentes +15%

Para 4 Frentes +20%

Espaço Interior sem Stand Espaço Interior com Stand

de 9m2 a 36m2

mais de 36m2

  30.000,00 AOA/m2

  26.565,00 AOA/m2

Básico: 9m2 a 36m2

Bronze: de 18m2  a 36m2

40.000,00 AOA/m2
64.550,00 AOA/m2

Espaço Exterior

Mínimo 54 m 2 15.000,00 AOA/m2

Até 250 unidades 800,00 AOA / unid.

Mais de 250 unidades 500,00 AOA/ unid.

Opção Alcatifa Contactar a It´s Us

Quadro Eléctrico monofásico 8 625,00 AOA 

ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO
FILDA 2018 - Feira Internacional de Luanda

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
11 a 15 de Julho de 2018

Montagem  das 08h00 às 20h00
Stand próprio 
Stand montado pela Line Stands 

Exposição  
11h00 – 18h00 

Desmontagem das 08h00 às 20h00

Ministério da Economia

2 a 10 de Julho 2018
6 a 10 de Julho 2018

14h00 – 21h00 11, 12 e 13 Julho 2018
14 e 15 Julho 2018

16-23 Julho 2018  

Nota: Valores dos Stands Prata e Ouro conforme Boletim de Inscrição

Taxa de ligação eléctrica atá 10KW e consumos 
Inscrição por ordem alfabética, na Lista de Expositores do Catálogo O�cial da Feira
com nome da Empresa, Sector de Actividade, Contactos, Endereço, Produtos a expor e
Marca Representadas.
Oferta do Catálogo O�cial da Feira.
10 convites gratuitos por cada módulo de 9m de área de exposição2

250 convites para envio aos principais clientes 
Possibilidade de criação de animações junto público visitante
Possibilidade de criação de acções especiais dirigidas aos principais clientes
1 páginas de Publicidade no Catálogo O�cial.  



D. Acreditação
O Expositor deverá informaa r Organização sobre quem irá efectuar a montagem/ 
desmontagem do seu stand. Para acesso às instalações do recinto da feira, o Expositor 
deverá levantar as respectivas acreditações atempadamente nos escritórios da 
Organização, no largo 17 de Setembro, Presidente Business Center, 4º Piso, Sala 421, 
Luanda)

E.  Prolongamento e Plano de Montagem/Desmontagem
Os planos de montagem/desmontagem deverão ser comunicados à Organização.
Os pedidos de prolongamento dos horários de montagem/ desmontagem deverão 
ser solicitados à Organização e serão analisados pontualmente de acordo com as 
disponibilidades.

A con�rmação de disponibilidade implica o pagamento antecipado do número de horas pedidas.
Não serão autorizadas horas extras na noite que antecede a abertura da feira.

CATÁLOGO OFICIAL

A. Inserção de Dados dos Expositores no Catálogo O�cial da Feira
A entrega dos dados dos Expositores à Organização é da exclusiva responsabilidade do 
Expositor e deverá ser feita até 25 de junho. Em caso de inscrição. 
tardia, a Organização não se responsabiliza pela não inserção dos dados da empresa no 
Catálogo O�cial.

B. Publicidade
Formato: (a designar) / Impressão a cores
A entrega da a r  t e �nal é da responsabilidade do Expositor e deverá ser entregue à 
Organização até 25 de junho

SERVIÇO DE LIMPEZA
O serviço de limpeza após a montagem, está incluído no valor do projecto, caso se trate de 
um projecto stand adjudicado à Empresa O !cial de Montagens. O Expositor que tiver à sua 
responsabilidade a montagem do stand deverá garantir a limpeza do mesmo.

O serviço de limpeza diário não está incluído em nenhum dos casos. 

AUTORIZAÇÃO DE VENDAS
De acordo com o Regulamento Geral da Organização, não é autorizada a venda directa de 
produtos e/ou serviços no espaço de exposição. Os produtos expostos não poderão ser 
retirados do stand durante o período de duração da feira. Não é autorizada a indicação de 
preços nos produtos expostos. 

REQUISIÇÕES DE ÚLTIMA HORA
A Organização disponibiliza um conjunto de serviços de apoio à montagem do stand e à 
sua presença na feira. O Expositor deverá contactar a Organização caso pretenda usufruir 
de qualquer serviço adicional.
N.B. Os serviços requisitados durante o período de montagem terão um agravamento de 
50% do valor de tabela.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
A realização das actividades extraordinárias por parte dos Expositores, deverá ser 
autorizada atempadamente pela Organização. Para tal deverá remeter à Organização a sua 
proposta de actividade, incluindo breve descrição da mesma, objectivos, data e horário de 
realização. Uma vez aprovada a realização da acção, a Organização avaliará disponibilidade 
de divulgação da mesma nos habituais suportes de comunicação da feira.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As inscrições realizadas após a da ta limit e de inscrição, sofrem um agravament o de 10% 
sobre o preço de tabela. 

A Organização reserva-se ao direito de não aceitar a inscrição caso não  seja acompanhada 
do respectivo pagamento. A inscrição após a data limite mencionada será avaliada pela 
organização de acordo com disponibilidade de espaço e obriga ao pagamento de 100% 
do valor total da adjudicação.

NOTAS:  
dia. Ao valor da presente proposta, acresce o valor de Imposto de Consumo, ao abrigo das 
alterações ao Regulamento do Imposto de Consumo consubstanciadas no Decreto Legislativo 
Presidencial n.º 7/11, de 30 de Dezembro.

CONTACTOS ÚTEIS

EVENTOS ARENA
ANGOLA

Luanda
Largo 17 de Setembro
Piso 4, Sala 421
Luanda

INSCRIÇÕES
T + 244.924 901 280 | 923 350 465 | 934 531 714
geral@eventosarena.co.ao | geral@�lda.co.ao

STANDS | It's US
T  + 244. 939 769 081
geral@itsus.co.ao

www.�lda.co.ao

100% com inscrição

 5.1. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Dias úteis Fim-de-semana

Até às 24H              11  500,00 AOA / Hora 23 000,00 AOA / Hora

Depois das 24H              23  000,00 AOA / Hora 46 000,00 AOA / Hora

Contracapa  325 000,00 AOA

Verso Capa   260 000,00 AOA 

Verso Contracapa  260 000,00 AOA 

Página Simples par

Página Simples impar

 195

 215

 

 

000,00 AOA

000,00 AOA

Logótipo    45  000,00 AOA
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A Eventos Arena é uma empresa angolana integrada no Grupo Arena e especializada 
na organização e gestão de feiras e eventos, com o objectivo de proporcionar aos 
fabricantes, produtores e outras entidades do país e do estrangeiro, a oportunidade de 
apresentarem, directamente ou por intermédio dos seus agentes gerais, distribuidores, 
representantes exclusivos ou empresas expressamente autorizadas por um fabricante, 
os seus produtos, os mostruários da sua produção ou os seus serviços, no sentido de 

comerciais, contribuindo para o desenvolvimento económico do sector empresarial.

ÂMBITO, DATAS, DURAÇÃO E HORÁRIO 

1. O presente Regulamento inclui as normas de realização de Feiras e Salões 
Especializados e de outras manifestações que forem apresentadas separadamente e 
com designação própria.
Se quaisquer acontecimentos imprevistos ou casos de força maior, independentes 
da responsabilidade e competência da Eventos Arena, obstarem à abertura de um 
certame, atrasarem a sua realização ou obrigarem a alterações do seu Regulamento, 
não haverá direito a pedido de qualquer indemnização, nem ao reembolso das 

2. Este regulamento é complementado em cada certame pelas respectivas “Condições 
de Participação” que têm carácter especial relativamente ao Regulamento Geral da 
Eventos Arena.

outras manifestações, são objecto de de!nição em documento próprio a elaborar pela 
Eventos Arena.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

4. Poderão participar em eventos da Eventos Arena, fabricantes, produtores ou seus 
representantes.
5. São admitidas participações colectivas de agrupamentos de expositores, qualquer 
que seja a sua natureza desde que em relação aos produtos apresentados sejam 
mencionados os nomes dos respectivos fabricantes ou produtores.
6. Também se admitem participações o!ciais colectivas organizadas pelos Países, 

certame, as quais devem observar o disposto nos Artigos 4 e 5.
7. Caso seja apresentada alguma reclamação, por algum expositor ou por terceiros, 
relativamente a factos praticados por um participante, e caso a Eventos Arena veri!que 
que os mesmos consubstanciam a violação do presente regulamento, serão aplicadas 
sanções pela Eventos Arena, que podem ir até ao encerramento do stand. Caso os 
factos praticados pelo expositor deem origem a um processo judicial, administrativo 

executará o que for determinado pela autoridade competente, quando seja o caso.
Estas reclamações deverão ser apresentadas no prazo máximo de 24 horas sobre o 
facto que lhes deu origem. O expositor a quem seja aplicada uma sanção pela Eventos 
Arena, por incumprimento do presente Regulamento, não terá direito a qualquer 
indemnização.
8. O expositor não pode ceder, a qualquer título, o direito de ocupação, promover, ou 
permitir a promoção de artigos ou actividades que não tenham atendido ao disposto 
no Artigo 4, salvo mediante autorização expressa da Eventos Arena, dada por escrito.

previstas no presente regulamento, pode levar ao cancelamento da participação e 
implicar sanções que podem ir até ao encerramento do stand.

INSCRIÇÃO, ADMISSÃO DE INSCRIÇÕES, ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS E LOCAL

10. Os pedidos de inscrição devem ser formalizados através do Boletim de Inscrição 
que a Eventos Arena distribui. O seu preenchimento completo e correcto constitui 
formalidade obrigatória para a participação no certame (ou manifestação a que diga 
respeito), só podendo ser expostos os artigos ou promovidas as actividade designadas 
na respectiva inscrição.
11. Os pedidos de inscrição serão recebidos até 30 dias antes do período de montagem 
da exposição, depois da qual poderá vir a não ser possível a sua aceitação.
12. A partir do momento da inscrição, o expositor compromete-se para todos os efeitos 
(em nome próprio e em nome da empresa ou empresas que represente) a cumprir 
rigorosamente todas as disposições contidas neste Regulamento. A inscrição apenas se 
considera efectuada e a participação con!rmada após comunicação escrita da Eventos 
Arena enviada ao expositor.
A decisão sobre a localização das diversas participações compete exclusivamente à 
Eventos Arena, sendo na sua atribuição tidos em conta os seguintes factores:

13. Caso a localização de uma participação seja efectuada por adjudicação directa, esta 
será efectuada de acordo com as condições estabelecidas em regulamento próprio 
a elaborar pela Eventos Arena, não sendo nesse caso aplicável o previsto no número 
anterior.
14. Ao estabelecer a localização, a Eventos Arena reserva-se o direito de ratear o espaço 
entre os expositores.
15. A localização atribuída ao expositor, num determinado certame ou outra 
manifestação, não implica a obrigatoriedade de lhe conceder o mesmo local em 
qualquer certame ou manifestação seguintes.
16. Os preços que vigoram para os Salões Especializados ou para outras manifestações 
são os que constarem das respectivas tabelas.
17. A utilização de um stand com segundo piso dá origem a um custo de participação 
adicional, calculado com base em 50% da área útil construída, conforme preço unitário 
aplicável para o espaço.

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO, CANCELAMENTO 

18. Com a entrega do Boletim de Inscrição, o expositor tem que liquidar 50% do custo 
do espaço previsto, 50% da taxa de inscrição e 50% do valor relativo aos serviços 
adjudicados. Os restantes 50%, ou o remanescente, terão que ser liquidados até à 
data limite indicada na comunicação escrita da Eventos Arena dirigida ao expositor, 
con!rmando a participação.
19. Os custos relativos ao Stand Tipo e outros Serviços Técnicos requisitados (energia 
elétrica, telecomunicações, etc.), serão objecto de um pagamento inicial de 50% do 
valor correspondente, sendo o restante liquidado até ao início da montagem do 
certame, podendo determinadas despesas ser debitadas e cobradas ao expositor apôs 
o encerramento do certame.
20. O pagamento da taxa de inscrição confere a cada expositor um lugar gratuito para 
estacionamento no parque de exposição, durante o período de montagem, realização 
e desmontagem do certame.
21. O pagamento dos encargos referentes a stands especiais é objecto de normas 
próprias, constantes do respectivo orçamento. 
22. Se as notas de débito emitidas pela Eventos Arena derem lugar a qualquer 
reclamação, esta deverá ser feita pelo expositor no prazo de sete dias úteis, contados a 
partir da data da sua recepção.
23. Em caso de desistência, apresentada por escrito e com a antecedência mínima 
de 60 dias em relação à data de início da exposição, a Organização poderá isentar os 
inscritos do pagamento das prestações em dívida, à excepção do valor relativo à taxa 
de inscrição.
Caso a desistência ocorra entre 60 a 30 dias em relação à data de início da exposição, 
a Organização vê-se obrigada a cobrar o pagamento de 50% do valor total do 
serviço adjudicado. No caso da desistência ser apresentada no prazo dos 30 dias que 
antecedem a realização da exposição, será cobrado ao cliente o valor total previsto 
para a sua participação.

PRODUTOS EXPOSTOS 

24. Não é permitida a apresentação e a distribuição de produtos que sejam susceptíveis 
de causar prejuízos a outros expositores ou visitantes ou de deteriorar o pavimento e/
ou construções existentes.
25. Os produtos expostos não poderão ter a indicação do respectivo preço, a não ser 
em casos excepcionais e mediante autorização expressa da Eventos Arena, dada por 
escrito.
26. Os produtos expostos não poderão ser retirados durante o período de duração do 
certame, salvo casos excepcionais, os quais carecem sempre de autorização expressa 
da Eventos Arena, dada por escrito.
27. Os expositores podem aceitar encomendas ou efectuar contratos respeitantes à 
sua produção, mas são proibidas vendas directas ao público com entrega imediata dos 
artigos expostos. Apenas a autorização expressa da Eventos Arena, dada por escrito, 
poderá  alterar o disposto neste artigo.
28. Carece de autorização especial dos Serviços da Eventos Arena a apresentação de 

2produtos cuja carga seja superior a 2.000 Kg./m  (se as mercadorias se destinarem ao 
2piso térreo dos pavilhões) ou superior a 200 Kg/m  (caso se destinem ao primeiro andar 

de um stand).

6.REGULAMENTO GERAL
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6.1. REGULAMENTO GERAL

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE STANDS

29. As empresas de montagem !cam sujeitas ao pagamento de um Fee de Montagem 
no valor de 15% do valor facturado aos clientes pela empresa de montagem.
30. Os trabalhos de montagem e decoração dos stands só podem ter início com 
a apresentação da credencial de montagem e dos cartões de montagem obtidos 
respectivamente na Eventos Arena e no Gabinete de Apoio ao Expositor.
31. Às empresas envolvidas em trabalhos de montagem e de decoração é exigida a sua 
credenciação prévia, que prevê a apresentação de:

nas instalações ou a terceiros e eventuais prejuízos por paralisação das actividades da 
Eventos Arena, no montante de 100 000,00 USD.

empresa.

32. As empresas envolvidas na montagem dos stands terão de apresentar à organização, 
até ao início das montagens, projecto e plano de montagem para autorização. O 
projecto de arquitectura dos stands deverá obedecer às normas gerais de utilização do 
espaço, nomeadamente não excedendo a altura máxima de 3,40m.
33. Em caso de infracção às normas regulamentares sobre montagem e decoração de 
stands e/ou de carácter técnico, a Eventos Arena considera-se autorizada a efectuar os 
procedimentos necessários à sua regularização, que podem ir até ao encerramento do 
stand. Os encargos respectivos serão debitados e cobrados ao expositor.
34. A Eventos Arena 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.
35. Os trabalhos de montagem e decoração dos stands devem estar terminados com 

implica a não abertura do stand.
36. Os horários dos períodos de montagem e desmontagem serão !xados pela Eventos 
Arena. Os respectivos trabalhos fora do horário estabelecido carecem de autorização 
expressa da Eventos Arena, e implicam o pagamento de uma taxa de prolongamento. 
Os horários e o custo da referida taxa serão objecto de informação na “Normas de 
Participação”, endereçado aos expositores.
37. A Eventos Arena declina a sua responsabilidade no que respeita à construção de 
stands e instalações que sejam feitas directamente pelos expositores.
38. No interior dos pavilhões, é expressamente proibido carregar e descarregar 
material de montagem de stands e de exposição nos corredores longitudinais e 
transversais dos pavilhões localizados no en!amento de portões exteriores, !am  de 
não obstruir a circulação de empilhadores, plataformas elevatórias, carros de mão e 
demais equipamento. O acesso nos termos referidos será permitido quando for o único 
meio de acesso ao stand.

DIMENSÃO, LAYOUT DOS STANDS, NORMAS TÉCNICAS

2 39. Constitui característica básica dos espaços utilizados uma modulação tipo de 9m
(3x3m). Cada stand poderá ocupar um módulo ou múltiplos deste. São possíveis outras 
modalidades de participação, segundo condições especiais a acordar. Os espaços a 
atribuir não possuem estrados nem paredes ou divisórias.
40. Na montagem e decoração dos seus stands os expositores deverão observar 
rigorosamente as determinações a seguir mencionadas:

visitantes que utilizem cadeiras de rodas 

antecedência mínima de 20 dias em relação à data de início da montagem, instruídos 
com plantas, alçados e cortes devidamente cotados 

a construção ou utilização de um segundo piso 

deverá !car recuada no mínimo a 1,50 m do perímetro do stand 

“Regulamento Geral de Segurança das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão”, e deverá 
dispor, designadamente, de interruptores de corte geral do tipo diferencial e de rede 
de terra de protecção. O trabalho dever ser executado por pro!ssionais devidamente 
credenciados.

nomeadamente bocas de incêndio, extintores, altifalantes, sinalização geral, CCTV’s e 
detectores de incêndio.
41. No caso de stands próprios o expositor é obrigado a fazer uma caução no valor 
correspondente a 10% do valor do stand em nome da Eventos Arena, que pode ser 

efectuada através de garantia bancária, que será accionada em caso de incumprimento 
do artigo 35 e/ou para coberturas de danos previstos no artigo 31 do presente 
regulamento.
42. Nas instalações de exposição, apenas é permitida a utilização de alcatifa ignífuga, 
classe de resistência ao fogo M3.
43. É expressamente proibida a construção o!cinal de stands em toda a área 
exposicional da feira e o uso de máquinas de corte, soldadura, lixadeiras e pintura à 
pistola. Os stands devem ser concebidos e preparados de modo a que a sua construção 
seja obtida exclusivamente pela montagem dos seus elementos constitutivos.
44. A corrente eléctrica disponível e a utilizar é de 220/400 volts / 50 ciclos.
45. Todos os trabalhos de instalação eléctri!ccaa m submetidos à !scalização dos 
serviços da Eventos Arena e as ligações à rede geral só poderão ser efectuadas pelos 
mesmos serviços. A Eventos Arena não se responsabiliza pela ligação à rede geral dos 
aparelhos que não correspondam às informações prestadas, devendo os expositores 
designar o responsável pelo projecto de implantação eléctrica do stand. Os danos 
causados por estas ligações na rede geral, ou no ponto especí!co, são da exclusiva 
responsabilidade dos expositores.
46. A requisição das ligações de electricidade e telecomunicações deve 
obrigatoriamente constar nos Boletins de Inscrição. É indispensável que a indicação 
da potência da energia eléctrica a instalar nos stands conste igualmente nos referidos 
Boletins. Os pedidos posteriores poderão deparar com a impossibilidade da sua 
aceitação. Caso não constem do Boletim de Inscrição, devem ser pedidos à Eventos 
Arena com 20 dias (de calendário) de antecedência em relação à data de montagem da 
feira. Todos os trabalhos acima identi!cados, quando executados por terceiros, serão 
obrigatoriamente supervisionados pela Eventos Arena.
47. A limpeza geral da área exposicional e arruamentos constitui encargo da Eventos 
Arena.
48. A limpeza dos stands constituirá encargo dos expositores, seja por recurso à 
contratação dos serviços da Empresa O!cial de Montagens, seja por recurso a outros 
meios, caso em que a autorização de entrada nas instalações carece de credenciação 
prévia. Este serviço só poderá ser executado com a antecedência máxima de 24 horas 
em relação à abertura do certame.
49. A desmontagem dos stands e recolha de materiais não poderá iniciar-se antes 
da hora o!cial do encerramento do certame, salvo autorização especial para o efeito 
concedida pela Eventos Arena.
50. A desmontagem dos stands e saída do material exposto devem estar rigorosamente 

deste prazo autoriza a remoção dos materiais pela Eventos Arena, dando-lhes esta 
o destino que entender, não podendo a Eventos Arena ser responsabilizada pelos 
eventuais danos causados e dá motivo à cobrança de todos os encargos resultantes 
das medidas tomadas para a remoção daqueles materiais.
51. Para a saída dos produtos expostos os expositores devem munir-se da respectiva 
Guia, procedendo ao seu preenchimento com rigor e obtendo do Serviço de Apoio ao 
Cliente um visto con!rmando o pagamento das quantias devidas em virtude da sua 
participação.
52. As instalações deverão ser entregues à Eventos Arena no mesmo estado em que 
foram colocadas à disposição dos expositores, correndo todos os custos para o efeito 
por conta destes.
A reparação dos estragos ocasionados por falta de cuidado ou exigências de montagem 
dos stands, bem como as despesas inerentes à mesma, são da total responsabilidade 
do expositor.
53. O expositor é responsável por todos os danos ou prejuízos causados pelas suas 
estruturas, equipamentos, artigos em exposição ou actividades no seu stand, e, 
bem assim, pelas acções dos seus subcontratados, quando estes causem prejuízos a 
visitantes e outros expositores.
54. Qualquer suspensão da estrutura dos pavilhões carece de autorização da Eventos 
Arena e só pode ser executada pelos concessionários da Eventos Arena estando sujeita 
à tabela de preços em vigor. Os pedidos deverão ser feitos com 20 dias (de calendário) 
de antecedência em relação à data da realização da feira, devendo ser acompanhados 
com o projecto de suspensão e pesos a suspender, para veri!cação pelos Serviços 
técnicos da viabilidade da mesma.
55. É interdito o uso das paredes e quaisquer outros elementos estruturais dos 
pavilhões para suspensão ou a!xação dos artigos expostos, elementos decorativos ou 
construtivos, salvo autorização expressa da Eventos Arena.

OPERAÇÕES ALFANDEÁRIAS, TRANSITÁRIO OFICIAL 

56. No tocante a todos os assuntos respeitantes a operações alfandegárias, transporte 
de produtos e sua movimentação dentro do recinto da Feira, os expositores deverão 
contactar o seu despachante.
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    6.2. REGULAMENTO GERAL

PASSES, MONTAGEM/DESMONTAGEM, LIVRE-TRÂNSITO, BILHETES E CONVITE 

57. A entrada e circulação nas instalações do recinto do certame apenas é permitida 
mediante o uso de forma visível de um cartão credencial emitido pelo Gabinete de 
Apoio ao Expositor, indicando o número do stand do expositor responsável pela sua 
utilização e preenchido com o nome da pessoa que o utiliza.
Cartões de montagem e desmontagem: os expositores devem requisitar no Boletim de 
Inscrição, cartões em número su!ciente para o seu pessoal encarregado da montagem 
e desmontagem dos seus stands, sendo obrigatório o uso visível dos mesmos sempre 
que o utente se encontre nas instalações da exposição.

58. Bilhetes de Convite: Os expositores que desejam convidar clientes a visitar o seu 
stand podem utilizar os Bilhetes de Convite emitidos para o efeito, requisitando-os no 
respectivo Boletim de Inscrição.
59. Os pro�ssionais da imprensa depois de credenciados e os possuidores de convites 
de inauguração e cartões VIP previamente disponibilizados pela Eventos Arena têm 
acesso a todos os certames, podendo visitá-los a qualquer hora dentro do horário de 
funcionamento destes.

SEGUROS E RESPONSABILIDADES 

montagem, funcionamento e desmontagem dos certames, ou outras manifestações. 
Os expositores devem assegurar a guarda dos seus materiais nos períodos acima 
referidos e providenciar a celebração de um contrato de seguro especi!co para a 
sua participação no certame, o qual deve abranger as situações de fruto e roubo. É 
vedado aos expositores permitir a permanência do seu pessoal nos stands após a hora 
do encerramento diário do certame, a não ser em casos excepcionais e mediante a 
autorização expressa da Eventos Arena, dada por escrito.
61. Ficará a cargo da Eventos Arena a celebração dos seguintes contratos de seguro:
Seguro que cubra os riscos de fogo, raio, explosão ou inundação, abrangendo apenas 
os produtos e/ou artigos expostos que constem de listagem entregue pelo expositor 

Seguro de responsabilidade civil emergente de danos materiais ou corporais sofridos 

Seguro de responsabilidade civil emergente de danos causados à Eventos Arena ou ao 
espaço de realização do certame pelos expositores.
62. Às empresas envolvidas em trabalhos de montagem e decoração, aplica-se o artigo 
31 deste Regulamento.

CATÁLOGO OFICIAL

63. A Eventos Arena é responsável pela disponibilização do Catálogo !Ocial de cada 
Certame. 
64. A Eventos Arena declina qualquer responsabilidade por de!ciente ou tardio 
fornecimento das informações necessárias ao Catálogo.
65. Poderá ser efectuada publicidade impressa no Catálogo, a qual será objecto de um 
contrato especí!co, onde constarão as respectivas condições da responsabilidade do 
editor.

OBRIGAÇÕES E SANÇÕES

66. O stand deverá permanecer aberto durante as horas de funcionamento do certame, 
devendo ser assegurada a presença permanente de um representante do expositor 
junto ao mesmo.

qualquer parte do recinto, salvo nas zonas habilitadas, para tal efeito, pela Organização, 
e segundo as tarifas estipuladas.
67. São proibidas ao expositor e constituem objecto de sanções que podem ir  até ao 
encerramento do stand:

industrial e/ou comercial que não a sua.
70. Devem constituir objecto de autorização expressa da Eventos Arena, dada por 
escrito: 

60Db.
71. Sempre que o entender, a Eventos Arena poderá organizar ou autorizar visitas 
colectivas ao certame (ou outras manifestações), as quais serão efectuadas sob a sua 
responsabilidade.
72. Nenhum dos produtos ou equipamentos expostos pode ser reproduzido, 
desenhado ou fotografado sem autorização escrita dos respectivos expositores. Com 
exclusão do fotógrafo O!cial da Feira, a entidade autorizada pelo expositor só poderá 
operar depois de devidamente credenciada pelos Serviços competentes da Eventos 
Arena, com a antecedência mínima de 48 horas relativamente à data da inauguração 
da respectiva manifestação.
73. A Eventos Arena poderá mandar reproduzir, fotografar ou !lmar os artigos expostos 
nos stands e utilizar as respectivas reproduções para !ns exclusivamente relacionados 
com a sua actividade, nomeadamente a produção de material promocional.
74. As fotogra!as ou !lmagens dos stands fora das horas de funcionamento do certame 
carecem de autorização expressa da Eventos Arena, dada por escrito.
75. Os expositores poderão utilizar, caso seja disponibilizado, o Auditório do certame 
durante o período de funcionamento da exposição, desde que as realizações sejam 
previamente apresentadas e aprovadas pela Eventos Arena, mediante o pagamento do 
preço de acordo com a Tabela em vigor.
76. Em matéria de protecção sobre propriedade industrial, aplicam-se as disposições 
da legislação em vigor independentemente do que !ca a constar deste Regulamento.
77. Os expositores comprometem-se inequivocamente a respeitar todas as normas 
do presente Regulamento Geral da Eventos Arena conforme declaração expressa nos 
Boletins de Inscrição.
78. Em caso de litígio quanto à interpretação ou execução deste regulamento ou de 
outros documentos que o complementem, bem como a factos relativos à participação 
dos expositores em certames ou manifestações organizadas pela Eventos Arena, as 
partes estipulam como competente o Tribunal de Luanda, com expressa renúncia a 
qualquer outro.
79. Se por razões imputáveis à Organização, a feira for desconvocada, os participantes 
terão direito à devolução das quantias pagas até ao momento. A desconvocatória 
deverá ser efectuada pela Organização por escrito até 30 dias antes da data de 
realização do evento. 
Caso a desconvocatória seja feita por causas externas e não imputáveis à 
Organização, esta não !cará obrigada à devolução de quaisquer quantias ou à 
indemnização do participante. Considera-se ser causa não imputáveis à Organização 
a desconvocatória ou suspensão temporal ou de !nitiva e total ou parcial da feira 
por causas fortuitas ou de força maior, para além das de !nições usuais, outras 
com origem em terceiros, tais como greves, cortes de fornecimento de água e 
eletricidade, manifestações violentas, actos de guerra, pandemia e qualquer outra 
causa grave cuja ocorrência não possa, razoavelmente, ser imputada à Organização.
A Organização reserva-se ao direito de alterar os horários, sem pagamento de 
qualquer indemnização.

Actualização em Novembro de 2018.
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60. A Evento Arena assegura os Serviços Gerais de Vigilância durante os períodos de 

A publicidade não comercial
A publicidade que estabelece comparação directa com artigos e/ou produtos de
outro, expositor ou não;
A distribuição de publicações e/ou material de propaganda fora dos respectivos
stands, salvo com autorização expressa da Eventos Arena, dada por escrito;
Toda a publicidade susceptível de por qualquer forma prejudicar ou incomodar os
expositores ou visitantes;
A colocação de letreiros ou objectos que ultrapassem os limites do stand;
A distribuição de balões cheios com gás mais leve do que o ar; 
A propaganda de outros produtos que não os apresentados e/ou de outra actividade


