MercadUmundu
para a transformação sustentável
Lisboa, Jardim do Príncipe Real, 17 de Outubro , 10:00 ás 18:00

INFORMAÇÕES GERAIS
&
MONTAGENS E DESMONTAGENS
versão documento 23.09.2020

Local: Jardim do Príncipe Real
Data: 17 OUTUBRO 2020
Horário Público: 10:00 ás 18:00
Montagem: Sábado, 17 Outubro, 08:30 ás 10:00
Desmontagem: Sábado, 17 Outubro, 18:00 ás 19:00

Conceito, Objectivos e Informações Gerais

O MercadUmundu para a transformação sustentável é uma mostra de soluções

colectivas, inserido no programa do Festival Umundu LX 2020, que quer potenciar o
contacto com os diferentes públicos e fortalecer a rede entre as organizações participantes.
Quais os objetivos?
o

Criar um espaço para troca e partilha de soluções

o

Dar a conhecer pequenas produções éticas e sustentáveis

o Ser uma oportunidade para que os participantes se encontrem, conheçam e criem
redes entre si

À chegada:
o

Façam a credenciação com a equipa de organização do Festival Umundu presente no
local e obtenham informações sobre espaço disponível , montagem e outras indicações

o

Não existe local para estacionamento providenciado pela organização: os
expositores terão que garantir que descarregam e que depois encontram um lugar
para estacionar cumprindo as normas e leis em vigor.

o

As montagens têm que ser feitas com máscara ou viseira.

Características do vosso espaço /stand:
o

Espaço standard: 2m x 2 m / espaço livre e demarcado no chão;

Decoração:
o

A decoração de cada espaço, bem como o seu mobiliário, é da responsabilidade de
cada expositor/organização participante

o

Solicitamos a todos o maior cuidado na decoração dos espaços.

o

Como mobiliário, cada expositor poderá usar: mesa, estantes, cadeiras ou outro móvel
de apoio.

o

Fica à consideração de cada expositor o uso de tenda branca (2mx2m) ou chapéu de sol
branco (diâmetro 2 m)

o

Deverão trazer extensão elétrica tripla ou quadrupla, em função das vossas
necessidades (chamamos à atenção que no Jardim só existe um ponto de eletricidade e
poderão necessitar de uma ou mais extensões; aconselhamos mínimo de 10m a 20 m)

Outros pontos importantes:
o

Os expositores comprometem-se a estar presentes durante todo o horário do evento.

COVID 19
o Nos espaços de exposição quer participantes quer visitantes, têm de permanecer de
máscara ou viseira durante todo o evento
o

Cada espaço tem que ter um dispensador de gel hidroalcoólico

o

Os participantes devem consultar e ficar a conhecer o “Manual de procedimentos e
boas práticas para as feiras e mercados de rua” da Junta de Freguesia da Misericórdia ,
enviado em anexo e também disponível em https://6f04fa5f-1530-4cc4-89cc6985bccb70b1.filesusr.com/ugd/b1ff76_1c1f7e19e5db46c4af2037b58671f4f5.pdf
onde constam mais informações importantes.

o

Cada organização/expositor é responsável por dar a conhecer e fazer cumprir o
“Manual de procedimentos e boas práticas para as feiras e mercados de rua” da Junta
de Freguesia da Misericórdia a todos os que estejam no evento em representação da
mesma.

Contactos para qualquer dúvida sobre o MercadUmundu

mercado@umundu.pt
Luciana Megre 966 141 784
Anabela Oliveira 962 589 981
Bárbara Fonseca 967 795 779
A organização do Festival Umundu Lx 2020
Lisboa, 23 de Setembro, 2020

