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ALTICE FORUM BRAGA

Inspirado na herança romana da capital do Minho, o Altice Forum Braga é uma estrutura 
polivalente, gerida pela InvestBraga, vocacionada para a realização de feiras, exposições, 
congressos e outros eventos de carácter sócio-cultural, científico, recreativo e desportivo e 
todo o tipo de espetáculos de âmbito recreativo e de entretenimento. 

Situado no centro de Braga e facilmente acessível, o Altice Forum Braga é um espaço 
polivalente e adaptado às exigências do futuro. Com capacidade de acolher eventos das mais 
variadas dimensões: de 20 a mais de 20 mil.

É sem dúvida, um fórum moderno, interativo e ambientalmente sustentável, pensado e feito 
para as pessoas. Um ponto de encontro para negócio, cultura e com múltiplas valências para 
fazer sonhar e concretizar todo o tipo de experiências.

A 30 minutos, por autoestrada, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro

O Pavilhão Altice Forum Braga é uma sala polivalente e flexível. 

As características deste espaço, com 7.800m², distribuídos por dois pisos, podendo receber 
até 12.000 pessoas em plateia, sendo expetável que o Fórum Segurança 2021 tenha uma 
ocupação máxima de 1.000 pessoas por dia, o que representa menos de 10% da sua normal 
capacidade, propor-cionando assim as garantias de segurança, nomeadamente lotação e 
distanciamento social seguro e adequado.

O espaço exterior, com cerca de 26.000m², integrado dentro do perímetro vedado do Altice 
Forum Braga foi reformulado tendo como objetivo principal a otimização da sua 
rentabilidade, numa perspetiva de maior polivalência das atividades e eventos que aí possam 
decorrer, dispondo de área exposicional, estacionamento automóvel para 620 lugares (18 
lugares mobilidade condicionada). Dispõe de instalações sanitárias de apoio.

SETORES PRESENTES

Presença de Automóveis Novos e Semi-Novos; Automóveis de Prestígio;

Automóveis de Competição; Automóveis Elétricos

EXPO 2 RODAS

Importadores e concessionários de motos e bicicletas, equipamentos, vestuário e acessórios, 
clubes e imprensa especializada.

ÂMBITO DO CERTAME

O SALÃO AUTO E MOTO DE BRAGA E SALÃO DA MOBILIDADE, realiza-se nos dias 
3, 4 e 5 de Setembro de 2021, e será a capital do mundo automóvel motorizado, 
elétrico e duas rodas. 

Nesta edição, os Automóveis e o Salão da Mobilidade, serão a principal atracção 
do evento. 

Destaque para a realização em simultâneo do Salão da Mobilidade, com a 
presença das duas rodas e das viaturas elétricas, onde se pretende reunir 
importadores e concessionários de veículos de duas rodas, e os veículos 
elétricos, equipamentos, vestuário e acessórios, clubes e imprensa espe-
cializada.

Esta primeira edição ocupará o piso 1 do pavilhão, e será seguramente um 
motivo de atração para o grande público, amantes das duas rodas, bem como 
apreciadores.

DATAS E HORÁRIOS

Dia 3, Sexta-feira: das 18h00 às 24h00

Dia 4, Sábado: das 14h00 às 24h00

Dia 5, Domingo: das 10h00 às 20h00

(Os expositores podem entrar 1 hora antes da abertura da exposição)

Horário para limpeza das viaturas:

Sábado: 10h00 às 12h00  -  Domingo: 8h00 às 10h00 (necessário acreditação prévia)

Montagem
Dias 1 e 2 de Setembro: das 9h00 às 20h00 

Desmontagem
Dia 6 de Setembro: das 9h00 às 24h00



FICHA TÉCNICA - SALÃO AUTO E MOTO DE BRAGA
Dias 3, 4 e 5 de Setembro de 2021.

DATA - LIMITE DE INSCRIÇÃO
Dia 16 de Agosto de 2021.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A inscrição como Expositor no SALÃO AUTO E MOTO DE BRAGA 2021, incluí a 
ligação e consumo de energia eléctrica monofásica.

Montagem/Desmontagem ExposiçãoN.º de Módulos

1

2

3 ou +

3

3

4

3

4

6

N.º de Selos

1 Contrato/Expositor

2 Módulos

1

Montagem/Desmontagem ExposiçãoMódulos 

1 Módulo

2 Módulos

+ 3 Módulos

3

5

7

6

8

10

CRACHÁS/CARTÕES LIVRE TRÂNSITO DE ACESSO AO EVENTO
Stands Motos

É OBRIGATÓRIA A COLAGEM DO SELO NO VIDRO DA VIATURA.

CRACHÁS/CARTÕES LIVRE TRÂNSITO DE ACESSO AO EVENTO
Stands Viaturas 

2

PARQUE DE ESTACIONAMENTO PARA EXPOSITORES

O EXPOSITOR SÓ PODERÁ LEVANTAR OS CRACHÁS E INICIAR OS TRABALHOS DE MONTAGEM APÓS A 
LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS DÉBITOS.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O Expositor terá que subscrever e manter em vigor durante o 
período de realização do evento (compreendendo o período 
referente à montagem e desmontagem), um seguro de respon-
sabilidade civil, com um limite de indemnização não inferior a 
75.000,00€ por sinistro/período do seguro, que garante os danos 
materiais e corporais legalmente imputáveis ao expositor 
provocados a terceiros, nomeadamente os restantes expositores e 
a InvestBraga EM, decorrentes da atividade desenvolvida pelo 
expositor bem como pelos materiais e equipamentos, sua 
montagem e desmontagem, utilizados no exercício daquela 
atividade. O expositor é responsável pela satisfação das obrigações 
previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo 
da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados, caso 
existam.

A InvestBraga, EM declina qualquer responsabilidade, sejam quais 
forem as situações e condições, por danos, perdas, desapare-
cimento ou roubo de qualquer tipo de artigo ou material exposto ou 
presente durante o período de montagem, realização e des-
montagem do evento. 

A apólice de seguro e respetiva franquia constitui encargo único e 
exclusivo do expositor, devendo o contrato de seguro ser celebrado 
com entidade seguradora legalmente autorizada. O seguro previsto 
na presente secção em nada diminuem ou restringem as obrigações 
e responsabilidades legais ou contratuais do expositor. O expositor 
deverá exibir cópia da apólice, bem como do recibo de pagamento 
do respetivo prémio, na data de celebração do contrato.
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STAND MODULAR - PAVILHÃO - PISO 0, PISO 1 E ÁREA EXTERIOR

Stand Modular 3,00 (A) x 3,00 (L) x 3,00 (P) mts
 9,00 m² - 2 frentes (exemplificativo)

Stand montado no Pavilhão - Piso 0 e Piso 1,  com placas laminadas de cor branca 
ligadas por perfis octogonais de alumínio.

Frontão com lettering (nome do expositor em letra tipo arial - cor preto), 1 barra com 
5 projectores de iluminação, 1 quadro eléctrico com disjuntor e uma tomada 
monofásica. 

Alcatifa de cor à escolha (cores standard), 1 mesa e 2 cadeiras. 

Contratação mínima de 9 m², em múltiplos de 3x3 mts.

Os pedidos efectuados durante a montagem da feira sofrem uma sobretaxa de 50% 
sobre o preço de tabela, e deverão ser liquidados no momento da requisição.

STAND MODULAR INVESTBRAGA
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Conceito

A Motorsport Village, inserida no Salão Auto do Altice Forum Braga, 
pretende ser um atrativo a visitantes do certame, pela criação de 
todo um ambiente relacionado com o desporto motorizado e que 
normalmente não está acessível ao publico em geral. 

O tom e frenesim que se vive no backstage do desporto motorizado 
é algo que desperta o interesse não só dos aficionados, mas 
também do público menos focado ou vocacionado para este tipo de 
desportos.

A ideia de ser em modelo “village”, pretende proporcionar essa 
sensação de transição entre mundos, de forma a que o visitante, 
assim que aceda a está área perceba que entrou num mundo 
paralelo ao da exposição e promoção de viaturas. O despertar dos 
sentidos que orientam para esta vivência única e exclusiva estará 
presente em cada detalhe da estruturação deste espaço.
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Áreas

PADOCK

Na área do Padock estarão instaladas várias Motorhomes de equipas 
de competição de automobilismo (Ralis, rampas, velocidade e todo o 
terreno), motociclismo (velocidade, todo o terreno e trial) e karting, 
que terão tudo montado e exposto como se de um dia de provas se 
tratasse, permitindo aos visitantes viver o outro lado das corridas, 
das equipes e ver de perto os veículos de competição, participar em 
workshops, assim como promover a interação com alguns dos 
protagonistas dos melhores palcos da competição em Portugal.

Neste espaço serão promovidas algumas “quick talks” com 
preparadores para que os visitantes que queiram participar, possam 
perceber melhor tudo o que envolve um veículo de competição, 
assim como a dinâmica em torno do desporto motorizado do lado 
dos participantes.

 

 

RACING OPORTUNITY

Será instalada uma pequena pista de karting e outra de trial/enduro 
que permitirá aos visitantes experimentar a pilotagem de qualquer 
um destes veículos. Estes espaços ficarão a cargo de promotores para 
o efeito que funcionarão também como “instrutores”, prestando 
todo o auxílio aos visitantes para que possam disfrutar da melhor 
experiência possível.

 

Neste espaço pretende-se também, ao longo do certame, ir 
promovendo demonstrações de perícia, trial, aceleração, entre 
outras, por pilotos das respetivas áreas.

SPORT CARS & COLLECTIBLES

Este espaço será dedicado à exposição de supercarros, hipercarros e 
viaturas de coleção clássicas. É um atrativo para que os visitantes 
possam ver viaturas que normalmente não se vêm com muita 
frequência a circular na via pública. 

INSTITUCIONAL

Esta área contará com a presença das federações nacionais de 
automobilismo e motociclismo, como promotoras e dinamizadoras 
dos desportos que tutelam. Pretende-se também incluir clubes 
organizadores deste tipo de eventos, de forma a que em conjunto 
possam divulgar o seu trabalho e mostrar um lado do desporto 
motorizado desconhecido à maioria das pessoas. 
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SETORES: MOTOS, BICICLETAS, VEÍCULOS ELÉTRICOS

ACESSO
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ACESSO
DO PISO 0

ACESSO
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ACESSO
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ACESSO
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ACESSO
ÁREA EXTERIOR

ESPAÇOS
6x5 mts - 30 m²
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Regulamento Geral de Utilização
em cedências de Espaços
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REGULAMENTO GERAL DE UTILIZAÇÃO 
EM CEDÊNCIAS DE ESPAÇOS

A. PREÂMBULO

1. A InvestBraga – Agência para a Dinamização Económica, EM é uma Empresa Pública Municipal que goza de personalidade 
jurídica e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A sua sede situa-se na Avenida Dr. Francisco Pires 
Gonçalves, em Braga, Portugal.

2. A InvestBraga, EM, anunciará oportunamente as datas, duração e horários dos certames que organize.

3. Não será devida qualquer indeminização nem reembolso de importâncias já pagas se qualquer acontecimento 
imprevisto, independente da responsabilidade e competência da InvestBraga, EM, obrigar à alteração do programa do 
certame, do seu horário ou atraso da sua realização.

4. A InvestBraga, EM dispõe dos seguintes espaços:

a) Pavilhão 
b) Grande Auditório 
c) Pequeno Auditório
d) Salas de Congressos
e) Salas de Reuniões
f) Sala de Exposições
g) Lobby do Auditório 
h ) Área Exterior

B. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

1. Só poderão participar nos certames da InvestBraga, EM as entidades promotoras de actividades económicas, culturais e 
recreativas, quer sejam fabricantes ou produtores, seus representantes, sector terciário e  afins, representações oficiais dos 
Estados, Câmaras de Comércio e Indústria e outros organismos representativos ligados ao âmbito de cada certame.

2. As participações colectivas - agrupamentos de dois ou mais expositores com determinada afinidade de produto a expor, 
só serão admitidas desde que seja expressamente mencionado em relação a cada produto o nome do respectivo 
fabricante.

3. A InvestBraga, EM compromete-se a fazer aplicar o que for ditado pelas autoridades competentes na decorrência de 
reclamações de outrém originadas pelos produtos ou serviços expostos. Nesse caso não será devida qualquer 
indemnização.

4. O expositor não pode, em caso algum, ceder o direito de ocupação do seu stand, ainda que gratuitamente, nem promover 
ou permitir a promoção de artigos ou actividades que não estejam previstas no contrato de participação. A não observância 
deste principio pode implicar sanções que poderão ir até ao encerramento do stand.

5. Os preços devidos pela participação nos certames da InvestBraga, EM são os que constarem das tabelas respectivas, no 
dossiê de expositor.

C. PEDIDO DE INSCRIÇÃO

1. A inscrição para participação como Expositor é feita através do preenchimento correcto e completo dos impressos que a 
InvestBraga, EM põe à disposição dos interessados, pelos seus próprios serviços.

2. Do conjunto de impressos de inscrição deve constar obrigatoriamente o Contrato de Expositor, assinado e carimbado, e 
acompanhado da importância correspondente a 30% do valor a ele associado. Os restantes 70% deverão ser pagos até à 
data indicada no contrato de expositor, só se considerando adjudicado depois da sua liquidação integral.

3. A falta de pagamento da importância correspondente aos 70% do valor associado ao contrato no prazo fixado confere à 
organização o direito de excluir o expositor, não restituíndo a InvestBraga, EM qualquer importância já recebida.

4. A InvestBraga, EM poderá recusar qualquer inscrição se entender que a representação em causa não se insere no âmbito 
ou objectivos do certame ou por qualquer outro motivo que repute prejudicial ou inconveniente, assim como poderá 
anular a inscrição já feita se se provar a indicação, pelo expositor, de dados falseados e a não observância dos termos deste 
Regulamento.

D. PARTICIPAÇÃO

1. A localização atribuída ao expositor é da competência da InvestBraga, EM que para o efeito terá em consideração os 
seguintes factores:

a) Enquadramento por sector de actividade.

b) Área solicitada.

c) Data da recepção e registo, pela InvestBraga, EM do Contrato de Expositor.

d) Antiguidade e assiduidade do expositor.

2. A localização atribuída ao expositor não obriga a que na edição seguinte do certame lhe seja concedido o mesmo local.

3. A InvestBraga, EM não é responsável por consequências decorrentes, para o expositor, de situações especiais ou de 
vizinhança no stand que lhe foi atribuído.

4. Só será permitida a exposição dos produtos designados no respectivo impresso de inscrição e desde que constituam 
produção ou representação do expositor contratante. Caso contrário a InvestBraga, EM poderá mandar retirá-los do stand.

5. No caso de cancelamento pelo expositor da respectiva inscrição, será cobrado o total correspondente à locação da área 
pretendida.

6. A InvestBraga, EM poderá dispor dos stands cujo aluguer tenha sido cancelado.

7. Até ao início do certame serão facturados ao expositor os serviços contratados. Estas facturas deverão ser pagas até ao 
final do certame. 

As importâncias referentes a serviços prestados ao Expositor durante o certame serão facturadas após o encerramento 
deste.



REGULAMENTO GERAL DE UTILIZAÇÃO  
EM CEDÊNCIAS DE ESPAÇOS

8. O abastecimento dos stands durante o funcionamento do certame será feito pelo próprio expositor, desde que 
devidamente autorizado pela InvestBraga, EM.

9. Não é permitida a exposição ou distribuição de produtos que, pelas suas características, sejam factor de perturbações 
para os outros expositores ou visitantes, ou que possam deteriorar as instalações existentes.

10. Nos produtos expostos não é permitida a afixação do preço, excepto nos expositores/certames com venda directa.

11. O stand deverá permanecer aberto ao visitante durante as horas de funcionamento do certame e assistido por pessoal 
da responsabilidade do expositor.

12. Durante o período de duração do certame, só em casos excepcionais e mediante autorização da InvestBraga, EM 
expressa por escrito, poderão ser retirados produtos do stand.

13. Carece de autorização especial pela InvestBraga, EM a exposição de produtos cujo peso seja superior a 10 KN/m2 para 
os pisos térreos.

E. SERVIÇOS TÉCNICOS

1. Cada expositor poderá dispor, mediante o pagamento do respectivo custo, de instalação de água e energia eléctrica. A 
requisição destes serviços deve constar da inscrição não se responsabilizando a InvestBraga, EM pelos pedidos feitos 
posteriormente. Deve ser sempre indicada a potência da força motriz a instalar.

2. Os trabalhos de ligação às tomadas de água e energia eléctrica serão feitos pelo pessoal da InvestBraga, EM não se 
responsabilizando os seus serviços por qualquer acidente decorrente do desrespeito por esta disposição.

3. A InvestBraga, EM declina qualquer responsabilidade por acidentes, perdas ou danos motivados por cortes de energia 
eléctrica, variações de tensões e fenómenos de sobretensão quer por parte do fornecedor de energia eléctrica, de origem 
atmosférica ou outra.

4. Os trabalhos de construção, decoração e montagem dos stands só poderão ter início com a apresentação do cartão de 
montagem.

5. O expositor só pode executar a montagem do seu stand depois do respectivo projecto ter a aprovação prévia da 
InvestBraga, EM.

6. Mediante pagamento podem os expositores socorrer-se dos meios técnicos que a InvestBraga, EM põe à sua disposição.

7. A InvestBraga, EM reserva-se o direito de colocar painéis de informação geral ou quaisquer outros elementos 
valorizadores do certame nos locais que entender, não podendo os Expositores cobri-los ou retirá-los.

8. A iluminação geral do recinto é da responsabilidade da InvestBraga, EM.

F. MONTAGEM E DESMONTAGEM

1. A InvestBraga, EM fixará os horários para montagem e desmontagem dos stands. Quaisquer trabalhos fora do horário 
estabelecido carecem de autorização expressa da InvestBraga, EM implicando sempre o pagamento de uma taxa.

2. A montagem dos stands deverá estar concluída até 24 horas antes do certame. No Pavilhão os stands devem respeitar a 
altura de 2,50 m só podendo ultrapassar esta medida os elementos soltos de publicidade previamente autorizados pela 
InvestBraga, EM. Os stands com mais que um piso também têm que ser previamente autorizados.

3. Não é permitido qualquer trabalho na estrutura de betão armado bem como a utilização de colas directamente sobre o 
pavimento nem a sua perfuração.

4. Não é permitida a utilização de materiais inflamáveis ou tóxicos.

5. Não é permitido suspender nenhum objecto na estrutura da cobertura dos pavilhões, assim como nas redes de 
distribuição de água e electricidade, bem como danificar paredes, tectos ou pavimentos.

6. A instalação eléctrica dos stands da responsabilidade dos expositores deverá obedecer ao "Regulamento Geral de 
Segurança das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão", possuir disjuntor de corte geral bem como rede de terra de 
protecção.

7. A desmontagem dos stands deve iniciar-se no dia seguinte ao encerramento do certame e processar-se-á dentro do 
horário e número de dias estabelecidos pela InvestBraga, EM, sob pena de ao expositor ser debitada uma taxa de ocupação 
de espaço calculada em função da área ocupada e do tempo de permanência no recinto para além do prazo estabelecido. 
Após este é da responsabilidade do expositor qualquer roubo ou deterioração dos materiais e equipamentos, bem como os 
encargos resultantes da sua eventual remoção pela InvestBraga, EM.

8. No final da desmontagem o stand modular deverá ser entregue no mesmo estado em que o expositor o recebeu, sendo 
de sua responsabilidade todos os trabalhos executados para repor o primitivo estado de conservação.

 9. O expositor só poderá retirar os artigos do recinto mediante autorização escrita dos serviços da InvestBraga, EM, após 
verificação do cumprimento das cláusulas regulamentares. A InvestBraga, EM reserva-se o direito de reter os artigos 
expostos até ao cumprimento integral das obrigações assumidas, podendo exigir o pagamento de uma indemnização pelos 
prejuízos causados bem como a aplicação da taxa de armazenagem.

G. LIMPEZA

1. A limpeza de acessos, arruados, passeios, corredores e terrenos livres é da responsabilidade da InvestBraga, EM. A 
limpeza dos stands é da responsabilidade do expositor devendo efectuar-se todos os dias e estar terminada à hora de 
abertura do certame.

2. Existem no recinto de exposições contentores onde deverá ser depositado o lixo.
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H. ENTRADAS NO RECINTO

1. O Expositor só poderá levantar os crachás e iniciar os trabalhos de montagem após a liquidação integral de todos os 
débitos.

2. Por cada cartão adicional que o expositor pretenda, é devido o pagamento da importância constante no dossiê de 
expositor do certame.

3. Os cartões referentes no número anterior são pessoais e intransmissíveis pelo que a infracção a este preceito ficará 
sujeita à apreensão dos referidos cartões, sem que tal dê ao expositor o direito de ser indemnizado pelo cancelamento da 
sua validade ou de lhe serem fornecidos novos cartões.

4. O público em geral tem acesso ao recinto mediante bilhete de entrada adquirido nas bilheteiras do Parque de Exposições.

I. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

1. A InvestBraga, EM assegurará a vigilância permanente do recinto durante a montagem, desmontagem e período de 
funcionamento do certame. É da responsabilidade dos expositores a segurança dos artigos expostos nos períodos de 
abertura ao público, montagem e desmontagem.

2. Não é permitida a permanência de pessoas nos stands após a hora de encerramento diário do certame, salvo autorização 
da InvestBraga, EM, expressa por escrito.

3. Não é permitido ao Serviço de Vigilância do certame aceitar quaisquer instruções ou tarefas que terceiros, incluindo os 
expositores, lhe pretendam confiar. Por isso a InvestBraga, EM declina quaisquer responsabilidades decorrentes do não 
cumprimento desta disposição.

4. Qualquer guarda privativa por parte do expositor, fora do horário de funcionamento do certame, só é permitida com o 
prévio acordo da InvestBraga, EM e enquadrada no Serviço de Vigilância do certame.

5. O Expositor terá que subscrever um seguro de responsabilidade civil.

A InvestBraga, EM declina qualquer responsabilidade, sejam quais forem as situações e condições, por danos, perdas, 
desaparecimento ou roubo de qualquer tipo de artigo ou material exposto ou presente durante o período de montagem 
realização e desmontagem do evento. Os danos provocados entre os segurados/expositores não se encontram garantidos.

Caso este seguro não seja contratualizado através da InvestBraga, é obrigatória a apresentação da respetiva apólice de 
seguro.

J. PUBLICIDADE

1. É expressamente proibido ao expositor:

     a) Fazer publicidade respeitante a produtos não abrangidos pelo âmbito do certame.

     b) Fazer publicidade não comercial.

     c) Distribuir propaganda ou fazer publicidade fora do respectivo stand.

     d) Fazer publicidade a qualquer produto que não seja do seu fabrico ou representação.

     e) Fazer publicidade paralela.

2. Quaisquer filmagens, desenhos ou fotografias dos stands ou do seu conteúdo só podem ser executados com autorização 
escrita da InvestBraga, EM e do expositor interessado.

3. Carece de autorização da InvestBraga, EM expressa por escrito, qualquer tipo de instalação sonora nos stands, bem como 
a realização de provas e concursos.

4. A InvestBraga, EM pode mandar fotografar ou filmar os stands e artigos expostos e utilizar as reproduções com a 
finalidade exclusiva de ilustrar a sua actividade.

K.  NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO 
1. Na utilização das instalações da InvestBraga, EM, o promotor está obrigado a assegurar o cumprimento das regras de 
segurança e das regras de civismo, higiene e ordem pública.
2. É expressamente proibido furar, aparafusar, pregar ou colocar qualquer tipo de materiais ao piso, paredes e teto das 
instalações do Forum Braga.
3. É expressamente proibido fumar nas instalações do Forum Braga, com exceção da área exterior.

L. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Qualquer reclamação deve ser apresentada por escrito nos Serviços da InvestBraga, EM no prazo máximo de 24 horas 
após a detecção do facto que a origina; depois deste prazo a InvestBraga, EM declina a respectiva e eventual 
responsabilidade.

2. Para a resolução de qualquer conflito emergente da aplicação deste Regulamento e da participação do expositor nos 
certames da InvestBraga, EM é estipulado o foro da Comarca de Braga com renúncia a qualquer outro.
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