
EXPOSIÇÃO TÉCNICA 

Termos e condições gerais 

1. LOCAL

Centro de Congressos do LNEC 

Av. do Brasil 101 

1700-066 LISBOA 

2. STANDS

Stands Número de Stands 
(3m x 2m) 15 

Os stands têm as seguintes características: 

• paredes em painéis de MDF laminado a branco; (ver desenho)

• perfis de alumínio tipo octanorma com 4cmx4cm; com altura total de 2,50m

• pavimento revestido a alcatifa cinzenta;

• frontão com 30 cm de altura e com o "lettering" da entidade a 1 cor; 2 projetores leds, quadro elétrico e tomada
de 220 volts.

3. ROLL-UP

No caso do apoio tipo Bronze, o Expositor pode colocar um roll-up seu, (incluindo o sistema de suporte) cuja dimensão 
não exceda 1,00m de largura e 2,00m de altura. 

A substituição de um roll-up por um pop-up pode ser efetuada, desde que as dimensões do pop-up não excedam as 
dimensões de um roll-up (1,00m de largura por 2,00m de altura). 

4. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A EXPOR

A nenhum expositor será permitido expor fora do limite do espaço do stand designado na área de Exposição não sendo, 
também, permitida a distribuição de publicidade fora da área afeta ao Expositor. 



5. SEGUROS E SEGURANÇA

O Centro de Congressos do LNEC possui os serviços gerais de vigilância durante os períodos de montagem, 
funcionamento e desmontagem da exposição. 

Compete ao Expositor tomar a seu cargo todas as providências relativas a seguros do seu equipamento, mostruário ou 
propriedade pessoal.  

6. LIMPEZA

A Organização encarregar-se-á da limpeza geral da área da exposição e stands, nos dias do evento. 

7. ENERGIA ELÉCTRICA

A pedido é possível o fornecimento de energia trifásica. 

8. DATA E HORÁRIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

A montagem da exposição terá lugar no dia 2 de novembro das 9h00 às 18h00 

A desmontagem terá lugar no dia 5 de novembro a partir das 18h00 

O Expositor deverá cumprir todos os requisitos legais referentes a códigos de incêndio e electricidade, bem como todas 
as demais regras. 

No local da exposição é proibida a construção oficinal de stands, bem como a utilização de máquinas de corte, 
lixadeiras e outros equipamentos causadores de poeiras, bem como a pintura à pistola. 

Na utilização de equipamentos que contenham líquidos (óleos, águas coloridas, etc.,) qualquer derrame será da 
responsabilidade do expositor. 

A aplicação de alcatifa sobre a alcatifa existente deverá ser por simples assentamento ou com fita adesiva. 

Nos painéis, perfis e pavimentos não é permitido pregar, aparafusar, cravar, colar, ou usar qualquer outro meio de 
fixação de objectos que os danifiquem ou ao seu revestimento (aconselha-se primeiro no local de fixação a usar fita 
castanha de embalagem, seguida então de fitas bi-adesivas ou velcros).   

No interior da exposição não são permitidos equipamentos com peso muito elevado, não podendo circular 
empilhadores. 

A remoção de lixos da montagem e desmontagem a sua remoção é da responsabilidade do Expositor. 

9. INFORMAÇÕES AOS EXPOSITORES

LNEC 

Apoio à Organização de Reuniões 

Av. do Brasil 101 – 1700-066 LISBOA  

Tel.: 21 844 34 83 – Fax: 21 844 30 14 – e-mail: formacao@lnec.pt 

mailto:formacao@lnec.pt



