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Nota Justificativa 

 

Por força da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril, foi decretada a 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, prosseguindo, quanto à 

generalidade do País, a estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no 

âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.  

 

Com o objetivo de ultrapassar as limitações impostas pela crise pandémica que atualmente 

vivenciamos, o Município de Almodôvar, entende ser também seu dever auxiliar o tecido 

empresarial do concelho e dinamizar o comércio local através da promoção de um serviço de 

conveniência junto dos seus munícipes. 

 

Conforme solução proposta pela CTT – Correios de Portugal, S.A. – Sociedade Aberta, em estreita 

parceria com a plataforma digital Dott, a promoção de um ambiente digital permite que os 

internautas conheçam os produtos expostos na plataforma Marketplace Dott, dando 

oportunidade, com larga facilidade, de proceder à realização das encomendas e receção das 

mesmas com total comodidade no conforto das suas casas. 

 

A Feira de Artes e Cultura de Almodôvar (FACAL) tem como principais objetivos a promoção do 

concelho, os seus produtos e serviços, bem como o artesanato em geral, afirmando a sua 

qualidade e excelência e contribuindo para a dinamização das atividades económicas locais e 

regionais; 

 

Face às restrições emanadas pelas entidades governativas em matéria de mitigação e prevenção 

da pandemia, o Municipio pretende continuar a apoiar o tecido económico local, aliando a esse 

desígnio, a aposta em meios digitais que tanto têm auxiliado na promoção e comercialização de 

produtos regionais a nível nacional.  
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CAPÍTULO I  

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. É objeto das presentes normas de funcionamento o estabelecimento das disposições que 

enquadram a organização e o funcionamento da Edição Especial da FACAL – Feira de Artes e 

Cultura de Almodôvar, em formato totalmente online (doravante FACAL), promovida pelo 

Município de Almodôvar, em estreita colaboração com a MKTPLACE – Comércio Eletrónico, 

S.A. e CTT – Correios de Portugal, S.A. – Sociedade Aberta.  

2. A FACAL  terá lugar nos dias 03 a 17 de julho de 2021, em formato totalmente online. 

3. Sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis, as presentes normas abrangem: 

a) Todos os expositores que exerçam a atividade de exposição e venda de produtos na 

FACAL; 

b) Outro tipo de participantes integrados na FACAL. 

 

Artigo 2.º 

 Formato 

A FACAL realiza-se em formato online (showroom), através da plataforma digital Marketplace 

Dott. 

 

Artigo 3.º  

Objetivos 

A FACAL tem como principais objetivos promover o concelho, os seus produtos e serviços, bem 

como o artesanato em geral, afirmando a sua qualidade e excelência e contribuindo para a 

dinamização das atividades económicas locais e regionais. 
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Artigo 4.º 

 Organização 

A organização da Edição Especial da FACAL 2021 é da responsabilidade do Município de 

Almodôvar, nos termos previstos para implementação da solução digital proposta pelos CTT – 

Correios de Portugal, S.A. – Sociedade Aberta e MKTPLACE – Comércio Eletrónico, S.A.. 
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CAPÍTULO II  

Condições de Participação 

 

Artigo 5.º 

 Participação 

1. Podem expor nesta Edição Especial da FACAL 2021 todos os artesãos, produtores, 

comerciantes e associações, do concelho e dos concelhos limítrofes, bem como de outros 

concelhos caso a atividade se insira no âmbito da Feira. 

2. Para efeitos do número anterior, integra-se no âmbito da FACAL a divulgação e/ou venda de 

Artesanato, Produtos Agroalimentares, Gastronomia, Turismo e outras atividades de cariz 

regional. 

3. Os artesãos podem participar a nível individual ou em representação de Municípios, 

conjuntos de Municípios, Freguesias e outras entidades públicas ou privadas, desde que 

representem artesanato genuíno. 

4. Todos os participantes são exclusivamente responsáveis pelo estrito cumprimento das 

normas legais e regulamentares em vigor para o exercício da sua atividade. 

5. Os termos e condições para comercialização na Edição Especial da FACAL 2021 é regida 

através do contrato para utilização de E-Marketplace, a celebrar entre o 

vendedor/participante e a MKTPLACE – Comércio Eletrónico, S.A., em estreita colaboração 

com o Município.  

 

Artigo 6.º 

 Inscrições 

1. A inscrição nesta Edição Especial da FACAL 2021 obedece às condições previstas pela 

MKTPLACE – Comércio Eletrónico, S.A. e no contrato para utilização de E-Marketplace, a 

celebrar entre o vendedor/participante e a esta entidade.  

2. O ato de inscrição na FACAL implica a aceitação das condições constantes nas presentes 

normas de funcionamento, as quais deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelos 

participantes admitidos, bem como termos contratuais previstos no contrato referido no 

número anterior.  

3. A entidade organizadora da FACAL decidirá a admissão dos candidatos a expositores, 

reservando-se o direito de excluir da participação na Feira eventuais inscrições que não se 

enquadrem no âmbito da mesma, conforme definido no n.º 2 do artigo anterior. 
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Artigo 7.º 

 Módulos/Stands na Loja Online 

Constituem obrigações dos expositores/participante, o disposto nas presentes normas e no 

contrato para utilização de E-Marketplace, a celebrar entre o vendedor/participante e a 

MKTPLACE – Comércio Eletrónico, S.A.. 

 

Artigo 8.º  

Encargos/Isenções 

1. Por cada inscrição de expositor na loja virtual da plataforma digital MarketDott, o 

participante/vendedor terá de pagar a quantia de € 150,00, acrescido de IVA.  

2. Os artesãos no geral, produtores locais e comerciantes que tenham o seu domicílio ou sede 

no concelho terão direito à isenção do pagamento do valor previsto no número anterior.  

3. A isenção mencionada no número anterior é atribuída até ao limite de 30 inscrições, 

limitando ainda a atribuição da isenção nesta edição especial a produtores, artesãos e 

comerciantes exclusivamente domiciliados ou naturais no concelho de Almodôvar que 

apresentem outros produtos que não colidam com a produção e comércio locais. No caso 

destes últimos, que não têm estabelecimento comercial sediado e aberto no concelho, não 

se aplica a isenção.   

4. Para efeitos da atribuição da isenção mencionada no número anterior, o critério de seleção é 

o da data da submissão da inscrição na respetiva plataforma.  

5. No caso dos produtores provenientes de outros concelhos do país que pagarão a totalidade 

do valor devido pela inscrição de cada expositor na plataforma digital de 150,00 €, acrescido 

do IVA, o pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: 

• 50 % deverá ser entregue no edifício da Câmara Municipal de Almodôvar, no horário de 

expediente, ou mediante transferência bancária para o seguinte IBAN: PT50 0035 0066 

00000737830 59, no prazo de 5 dias, após a aceitação da inscrição. No caso de 

transferência bancária, deve ser remetido o respetivo comprovativo de pagamento via 

correio eletrónico para o seguinte endereço eletrónico: geral@cm-almodovar.pt  

• Os restantes 50 % deverão ser pagos no dia anterior ao de abertura da Feira online, no 

edifício da Câmara Municipal de Almodôvar, no horário de expediente, ou mediante 

transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0066 00000737830 59, no prazo de 5 dias. 

No caso de transferência bancária, deve ser remetido o respetivo comprovativo de 

mailto:geral@cm-almodovar.pt
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pagamento via correio eletrónico para o seguinte endereço eletrónico: geral@cm-

almodovar.pt.  

NOTA: Entende-se por artesão a pessoa que fabrica manualmente os seus próprios produtos e os 

comercializa diretamente. 

 

Artigo 9.º  

Comparticipação de Portes de Envio  

1. O Município assume o pagamento do valor devido pelos portes de envio das encomendas de 

produtos recebida pelos compradores, cobrada pela MKTPLACE – Comércio Eletrónico, S.A 

ao vendedor, na forma de comissão equivalente a uma percentagem do montante 

correspondente acrescido sem IVA, acrescido das despesas de envio nos casos em que estas 

sejam suportadas pelo vendedor. 

2. A comparticipação atribuída pela Câmara Municipal é limitada ao período de realização da 

Edição Especial da FACAL 2021,  de acordo com a disponibilidade financeira para o efeito e 

apenas para encomendas de produtos vendidos pelos comerciantes, produtores e artesãos 

exclusivamente domiciliados ou naturais do concelho de Almodôvar que apresentem 

produtos que não colidam com a produção e comércio locais. 
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CAPÍTULO III  

Disposições Finais 

 

Artigo 10.º  

Disposições Finais 

1. Desde que seja aceite pela organização, o expositor fica obrigado ao cumprimento de todas 

as cláusulas das presentes normas de funcionamento e do contrato de utilização a celebrar 

entre a MKTPLACE – Comércio Eletrónico, S.A e o vendedor.  

2. A organização poderá mandar reproduzir ou fotografar os produtos expostos na loja online e 

e utilizar as reproduções para fins relacionados com a promoção de certames. 

3. Qualquer reclamação deve ser apresentada por escrito no prazo máximo de 24 horas após a 

deteção do facto que a origina. Decorrido este prazo, a organização declina a respetiva e 

eventual responsabilidade. 

4. As questões não previstas neste regulamento são decididas pela organização de acordo com 

os critérios de benefício do evento e de proteção da sua identidade. 

 

 


