
       1- INTRODUÇÃO
O LOTA COOL MARKET é um evento anual, com organização conjunta da Designer Diana Condesso e da 
Associação Teia d'Impulsos (TDI).
Esta inicia�va dirige-se aos criadores portugueses com pequenas marcas e microempresas com criação 
própria de produtos originais, feitos à mão ou em pequenas quan�dades industriais.
Tem como obje�vo reunir uma seleção desses produtos nacionais, para a sua divulgação, promoção e
comercialização. Este é já um mercado de referência no Sul que se pretende que assim con�nue, que 
divulgue e traga para a rua e para junto do público algarvio projetos cria�vos e inovadores de todo o país.
As presentes normas des�nam-se a estabelecer regras claras de par�cipação para os expositores, de forma 
a garan�r o bom funcionamento do mercado.
O ato de inscrição pressupõe a concordância com todas as normas descritas e das indicações dadas no local 
pela organização.
Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto nas presentes Normas, todas as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis às suas a�vidades e aos produtos que comercializam.
O evento terá cer�ficação Evento Verde, cujas regras e implicações terão de ser respeitadas.
A organização não se responsabiliza e é totalmente alheia a danos que possam ocorrer devido a eventuais 
irregularidades.

2- PERFIL DO EXPOSITOR
2.2- Os expositores deverão vender apenas produtos portugueses e criações próprias, não sendo
aceites representações de marcas que não sejam criadas pelos mesmos e enquadrar-se numa das
seguintes categorias:
A) Artesanato
B) Design
C) Entretenimento
D) Doçaria e Pastelaria
E) Comida e Bebida
2.3- Estão excluídas da condição de criação própria as bebidas.

3- PERÍODO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A IV Edição do LOTA COOL MARKET irá decorrer nos dias 14, 15 e 16 de Julho das 12h00 às 00h00.

4- LOCAL
Este evento irá realizar-se no edi�cio e zona envolvente da An�ga Lota de Por�mão e estacionamento, mais 
precisamente no espaço con�do entre a ponte velha e o jardim da Casa Inglesa;

5- INSCRIÇÃO
5.1- Para marcas e projetos que queiram submeter a sua par�cipação à apreciação da organização, deverão 
fazê-lo até 30 de Maio através da página de Facebook do Lota Cool Market ou do e-mail:
lotacoolmarket@gmail.com
5.2 – Até 30 de Maio, os candidatos serão convidados a preencher uma ficha de pré-inscrição para 
apreciação da organização.
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5.3- Os par�cipantes convidados deverão efetuar a sua inscrição defini�va e respe�vo pagamento de 30 de 
Maio a 10 de Junho através da plataforma Eventbrite onde concordarão automa�camente com as Normas 
de Regulamento do evento.  A par�cipação ficará finalizada nesse ato.
5.4 – Os valores de inscrição dividem-se em 2 categorias:
A) Bebidas e Comidas (exceto doçaria e pastelaria) – 200,00 €
B) Doçaria e Pastelaria – 75,00 €
B) Restantes A�vidades – 55,00 €
5.5 - À organização reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar pré-candidaturas;
5.6 - Os espaços serão atribuídos aos par�cipantes por escolha da organização;
5.7 - Os par�cipantes apenas poderão expor os produtos mencionados e aprovados na ficha de pré-
inscrição.
5.8 - Apenas se aceita uma marca por inscrição. Está excluída a hipótese de duas ou mais pessoas / marcas / 
produtos par�ciparem com a mesma inscrição.
5.9 – O valor de inscrição no evento inclui inscrição automá�ca na Associação Teia d'Impulsos, válida por 1 
ano civil.

6- BANCAS DE EXPOSIÇÃO E STANDS
6.1- Cada par�cipante é responsável por trazer a sua banca, tenda ou stand. Uma vez que se trata de um 
mercado de cria�vos incen�vamos à originalidade na forma de expor, fugindo ao tradicional stand ou mesa, 
para produtos que assim o permitam;
6.2- Para quem optar por u�lizar uma mesa coberta com tecido, terá de u�lizar obrigatoriamente a cor 
branca;
6.3- Caso o produto exija necessidades específicas, isso deverá ser mencionado na ficha de pré-inscrição.

7- PAGAMENTO
7.1- Pagamento é feito no ato de inscrição, através da plataforma Eventbrite (os recibos passados pela 
Organização serão levantados pelos par�cipantes no decorrer do evento)

8- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1- Compromisso de cada marca par�cipante de divulgar o LOTA COOL MARKET em todos os seus
meios próprios de divulgação, nomeadamente nas redes sociais;
8.2- A par�cipação de cada marca será oficializada mediante a assinatura da INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
NA PLATAFORMA EVENTBRITE 
8.3- Os par�cipantes da categoria alimentar deverão ter especial atenção ao seguinte:
8.3.1- Não é permi�da a venda de cerveja, uma vez que a organização tem exclusividade com a Sagres;
8.3.2- Não é permi�da a venda de qualquer outra bebida, sem o conhecimento e aprovação da organização;
8.3.3- O suporte de apresentação do produto (banca, carrinho, balcão, stand) é da inteira responsabilidade 
do par�cipante, uma vez que a organização não fornece;
8.3.4- Todos os par�cipantes na categoria alimentar deverão trazer um caixote do lixo com tampa;
8.3.5- Deverão ser cumpridas a normas de Saúde, Higiene e Segurança na confeção e preparação dos 
alimentos no local;
8.3.6- Produtos alimentares que possam ser sensíveis à temperatura deverão estar devidamente protegidos 
das alterações da mesma;
8.3.7- Toda a loiça u�lizada para servir os alimentos deve ser descartável.
8.3.8- Todos os Par�cipantes irão receber formação no primeiro dia do evento sobre o conceito “EVENTO 
VERDE” e deverão cumprir as dire�vas apresentadas. A formação é obrigatória e será efetuada no dia 14 de 
Julho, a par�r das 10h e individualmente a cada par�cipante.

9- MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANCAS
9.1- Compete à organização disponibilizar pontos de luz e água aos par�cipantes que assim o exigirem na 
ficha de inscrição;
9.2- Cada par�cipante deverá trazer uma extensão devidamente iden�ficada e uma luminária, mesmo que 
pequena, para iluminar o seu produto à noite, embora exista iluminação geral;
9.3- A temá�ca desta IV Edição  é “Free Spirit” que remete para o roman�smo dos es�los de vida únicos, 
selvagens, livres e gipsy. Remete para o ambiente do deserto, visto ser uma edição no pico do verão.



Este deve servir de inspiração para a decoração e forma de apresentação dos  produtos;
9.4- Cada stand é responsável pelo seu próprio sombreamento considerando que estamos numa zona 
aberta, exterior, não-arborizada e que parte do evento decorre durante o dia e de verão.
9.5- O horário de montagem todos os dias é das 10h às 11h30. As bancas devem estar em pleno 
funcionamento 30 mn antes da abertura do evento;
9.6- A desmontagem das bancas será feita todos os dias a par�r das 00h, horário de termino do evento, 
apesar do evento ter segurança noturna nas duas noites.

10- DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1- A visita ao mercado está aberta gratuitamente a todos os cidadãos;
10.2- A organização do LOTA COOL MARKET não se responsabiliza por qualquer conflito gerado entre os 
par�cipantes e terceiros, que não seja resultado direto da organização do evento;
10.3 – Custos de deslocação e alojamento são da responsabilidade do expositor;
10.4- Cada expositor é responsável pelo cumprimento das normas e leis inerentes à comercialização dos 
seus produtos;
10.5- A organização disponibilizará mesas e assentos de apoio à zona de refeição;
10.6- A organização é responsável pelo programa musical no decorrer do evento;

11-DIVULGAÇÃO DO EVENTO
1.1. A divulgação deste mercado é da responsabilidade da organização através da sua página de Facebook 
Oficial e publicidade impressa, bem como de todas as marcas par�cipantes nos seus meios digitais;

12.- DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1- À Organização do LOTA COOL MARKET reserva-se o direito de, a qualquer momento, em casos de 
força maior, introduzir alterações a este regulamento, que serão devidamente publicitadas na página de 
Facebook e e-mail criados para o evento;
12.2- O desrespeito pelas disposições das presentes NORMAS DE PARTICIPAÇÃO poderá determinar sanções 
às partes faltosas, mediante decisão a proferir pela organização do LOTA COOL MARKET;
12.3. Atualizações de informação acerca desta inicia�va serão disponibilizadas no Facebook do evento e por 
e-mail, caso se trate de alguma informação estrutural;
12.4- Todas as dúvidas poderão ser colocadas à organização através do endereço eletrónico: 
lotacoolmarket@gmail,com , ou por mensagem através da página de facebook;
12.5- Este Regulamento rege-se pelos ditames de recíproca confiança entre a Organização e as respe�vas 
marcas convidadas que aceitem par�cipar no evento, devendo assim ser interpretado e cumprido.
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