
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER TÉCNICO DA EXPOSIÇÃO 
 

1 – LOCAL 
 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
 
2 – DATAS 

 
Montagem: Dia 12 de setembro 
Realização: 13, 14 e 15 de setembro 
Desmontagem: 16 de setembro 
 
 

3 – HORÁRIOS 
 
Dia 12  de setembro -montagem: 08h00 às 18h00; 
Realização de 13 a 15 de setembro das 10h00 às 18h00; 
Dia 14 de setembro desmontagem: 09h00 às 18h00. 

 
 
4 – ALUGUER E DECORAÇÃO DE STANDS 
 
O custo de aluguer de cada espaço de 6 m2, durante a semana em que decorrem o 13º Congresso da 
Água é de 1750€ a pagar à APRH. 
 
A ficha de inscrição deverá ser efetuada em: http://www.aprh.pt/13silusba/exposicao.html 
 
A atribuição dos espaços para exposição será realizada por ordem de receção das fichas de inscrição e 
pagamento. 
 
Haverá dois tipos de Stands: 
 
Normalizados 

O valor referido inclui o aluguer de um stand com as seguintes características: 
Stands – Interiores – Configuração – 3x2x2.5m Estrutura:  

 Perfil de alumínio. 
 Placas: Placas de melamina de cor branca ou faia em ambas as faces. 
 Pavimento: Revestido a alcatifa de cor à escolha (mediante disponibilidade de stock). 
 Instalação elétrica: Quadro e diferencial de proteção. 
 Iluminação: Focos para iluminação. 



 Lettering: Em vinil recortado de cor preta. 
 1 mesa e duas cadeiras. 

 

Não normalizados 

Inclui alcatifa e uma mesa e duas cadeiras 

São da inteira responsabilidade do expositor mas têm de seguir as seguintes regras: 

 Os painéis, stands ou outro material, não poderão exceder 2,5m de altura;  
 No caso do material ser pesado ou poder sujar, será necessário revestir o pavimento do stand com 

alcatifa ou estrado. 
 

5 – LIMPEZA DO STAND 
 
A Organização encarregar-se-á da limpeza geral da área da exposição e stands, nos dias do evento. 
 
 
6 – SEGURO 
 
Compete ao Expositor tomar a seu cargo todas as providências relativas a seguros do seu equipamento, 
mostruário ou  propriedade pessoal. 
 
7 – NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
 
8.1. Não é permitido fumar no interior de qualquer espaço da FEUP.  
8.2. Não é permitido o consumo de produtos alimentares no interior dos espaços, exceto nos que sejam 
previamente autorizados para o efeito.  
8.3. Não é permitido colocar nos espaços objetos que constituam risco para as estruturas e os 
equipamentos ou que ponham em causa a segurança das pessoas.  
8.4. Não é permitida nenhuma alteração estrutural nos espaços cedidos, bem como pregar, colar, escrever, 
riscar ou qualquer outro ato passível de danificar as paredes dos mesmos.  
8.5. Não é permitida a entrada de animais nos espaços, com exceção de cães-guia.  
8.6. A afixação de cartazes, a criação de zonas de acolhimento dos participantes e a realização de 
exposições ou de refeições nos espaços adjacentes às salas utilizadas pelo cessionário depende de 
autorização prévia e está condicionada aos espaços que para o efeito forem indicados pelo Centro de 
Eventos da FEUP.  
 
9 – ACOLHIMENTO AOS EXPOSITORES 
 
A partir do dia 12 de Setembro, dia em que se inicia a montagem da exposição, estará à disposição dos 
expositores um representante da  APRH. 
 
10 – ACESSO À FEUP PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM 
 
Será necessário o fornecimento de uma lista com os nomes das pessoas envolvidas na montagem e 
desmontagem do stand. 
 
 
 
 1 de março de 2017 


