
 

 

Informações para os participantes
Normas de Utilização
 
Em primeiro lugar, agradecemos o seu interesse e motivação em participar nesta iniciativa. De 
seguida fazer votos para que a sua participação seja enriquecedora e estimulante para si e para 
Seia! 
 
O objectivo deste documento é o de acautelar que no NMS exista uma atmosfera onde todas as 
partes possam alcançar seus objectivos, num
Por isso pedimos que cada participante 
 
O NMS não tem qualquer fim lucrativo. É apoiado pela Câmara Municipal de Seia no âmbito da 
A21L Seia, sendo uma iniciativa totalmente informal cujo único intuito é o de criar na cidade um 
espaço para partilha, um espaço onde a sustentabilidade seja mostrada, um espaço que seja para 
apropriação pelos Senenses. É uma iniciativa inovadora e 
entidade pode participar desde que se enquadre no espírito e princípios do 
carta de princípios do NMS). 
 
Porque apenas com a participação dos Senenses será possível este espaço crescer e evoluir
contamos consigo! 
 

 
1. A participação no NMS é gratuita

2. A participação é aberta a todos os que queiram contribuir para o dinamismo do concelho de Seia, 
sejam eles habitantes, naturais, 

3. O NMS poderá também receber convidados que não se enquadrem no ponto 2. , podendo ser 
através de candidatura própria como através de convites especiais da própria organização;

4. Os interessados em participar no NMS deverão enviar a Ficha de Candidatura devidamente
preenchida por email (novomercadoseia
Gabinete de Apoio à Presidência;

5. A organização apreciará a candidatura de acordo com os princípios e espírito do NMS e 
comunicará por escrito a sua decisão, pelo

6. A inscrição no NMS é realizada e confirmada mensalmente;

7. O NMS reserva-se o direito de acordar um período de 
existente quando verificar que existem condições especiais e favoráveis para o
pressupostos do NMS e da A21LSeia;

8. A equipa de gestão não consegue garantir a apreciação imediata, pelo que o participante deverá 
fornecer os seus dados com a maior antecedência possível da data pretendida para participar;

9. Após a inscrição e aceitação por parte da organização, o participante que, por mot
maior, não possa comparecer no acto, deve informar a organização até 24h antes;

10. A forma base de participação no NMS é através de uma banca, contudo podem ser propostas 
outras iniciativas, acções, projectos (aulas, workshops, palestras, jogos, 
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Informações para os participantes 
tilização NMS 

Em primeiro lugar, agradecemos o seu interesse e motivação em participar nesta iniciativa. De 
participação seja enriquecedora e estimulante para si e para 

O objectivo deste documento é o de acautelar que no NMS exista uma atmosfera onde todas as 
partes possam alcançar seus objectivos, num ambiente ordenado e convidativo para o público. 

sso pedimos que cada participante o considere e respeite. 

O NMS não tem qualquer fim lucrativo. É apoiado pela Câmara Municipal de Seia no âmbito da 
A21L Seia, sendo uma iniciativa totalmente informal cujo único intuito é o de criar na cidade um 

ra partilha, um espaço onde a sustentabilidade seja mostrada, um espaço que seja para 
É uma iniciativa inovadora e experimental, onde qualquer pessoa ou 

entidade pode participar desde que se enquadre no espírito e princípios do NMS (pf consultar a 

penas com a participação dos Senenses será possível este espaço crescer e evoluir

A participação no NMS é gratuita; 

aberta a todos os que queiram contribuir para o dinamismo do concelho de Seia, 
, trabalhadores ou estudantes no concelho; 

O NMS poderá também receber convidados que não se enquadrem no ponto 2. , podendo ser 
datura própria como através de convites especiais da própria organização;

Os interessados em participar no NMS deverão enviar a Ficha de Candidatura devidamente
novomercadoseia@gmail.com) ou entregue em mão na C.M. Seia

Gabinete de Apoio à Presidência; 

A organização apreciará a candidatura de acordo com os princípios e espírito do NMS e 
comunicará por escrito a sua decisão, pelo email indicado pelo participante; 

ada e confirmada mensalmente; 

se o direito de acordar um período de duração da inscrição diferente do 
quando verificar que existem condições especiais e favoráveis para os

pressupostos do NMS e da A21LSeia; 

stão não consegue garantir a apreciação imediata, pelo que o participante deverá 
fornecer os seus dados com a maior antecedência possível da data pretendida para participar;

Após a inscrição e aceitação por parte da organização, o participante que, por mot
maior, não possa comparecer no acto, deve informar a organização até 24h antes;

A forma base de participação no NMS é através de uma banca, contudo podem ser propostas 
outras iniciativas, acções, projectos (aulas, workshops, palestras, jogos, etc) desde que possam ser 
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Em primeiro lugar, agradecemos o seu interesse e motivação em participar nesta iniciativa. De 
participação seja enriquecedora e estimulante para si e para 

O objectivo deste documento é o de acautelar que no NMS exista uma atmosfera onde todas as 
ambiente ordenado e convidativo para o público. 

O NMS não tem qualquer fim lucrativo. É apoiado pela Câmara Municipal de Seia no âmbito da 
A21L Seia, sendo uma iniciativa totalmente informal cujo único intuito é o de criar na cidade um 

ra partilha, um espaço onde a sustentabilidade seja mostrada, um espaço que seja para 
, onde qualquer pessoa ou 

NMS (pf consultar a 

penas com a participação dos Senenses será possível este espaço crescer e evoluir, 

aberta a todos os que queiram contribuir para o dinamismo do concelho de Seia, 

O NMS poderá também receber convidados que não se enquadrem no ponto 2. , podendo ser 
datura própria como através de convites especiais da própria organização; 

Os interessados em participar no NMS deverão enviar a Ficha de Candidatura devidamente 
a C.M. Seia, no 

A organização apreciará a candidatura de acordo com os princípios e espírito do NMS e 

duração da inscrição diferente do 
s intuitos e 

stão não consegue garantir a apreciação imediata, pelo que o participante deverá 
fornecer os seus dados com a maior antecedência possível da data pretendida para participar; 

Após a inscrição e aceitação por parte da organização, o participante que, por motivo de força 
maior, não possa comparecer no acto, deve informar a organização até 24h antes; 

A forma base de participação no NMS é através de uma banca, contudo podem ser propostas 
etc) desde que possam ser 



 

 

realizadas neste espaço. Nestes casos a organização definirá a melhor forma de funcionamento 
em conjunto com o participante;

11. O NMS abre no terceiro sábado de cada mês.
18h30, fechando para almoço das 13:30 às 15h00
Seia (antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Seia);

12. O horário pode sofrer alterações conforme conveniência do projecto;

13. O participante cuja inscrição tenha sido aceit
coberto, uma banca (mesa) com acesso a electricidade. Outros objectos que o participante 
considere importantes (como uma cadeira, por exemplo) devem ser trazidos pelo mesmo; 

14. O participante será informado no própr

15. Uma vez atribuída a banca não pode ser cedida pelo participante a outro, sem prévia aceitação da 
organização do NMS; 

16. É conveniente a permanência de uma pessoa em cada banca durante todo o horário do NMS

17. O espaço abre no dia às 9h para descarga e colocação dos materiais nas bancas do participante e 
fecha 1 hora depois, do horário para o público, para que o participante possa retirar os seus 
pertences assim como eventuais resíduos gerados pela sua actividade

18. No espaço do NMS existirão contentores para a separação selectiva dos resíduo
participante será obrigado a utilizar

19. Aquando da carga e descarga dos materiais o participante deve zelar pela boa circulação de 
todos, não podendo obstruir passagens, 

20. Na configuração do seu espaço todos os seus materiais devem ser dispostos em cima da banca e 
se for declaradamente necessário podem colocar produtos no chão desde que na área que lhe foi 
destinada e de forma que não obstrua corredores, área de outros participantes ou espaços 
adjacentes; 

21. Se o participante pretender utilizar a electricidade para a sua banca deve informar 
antecipadamente para que possa ser est

22. Não é permitida a utilização das paredes
sustentação dos produtos que não a sua banca. Nenhum acto permanente deve ser realizado em 
qualquer parte do espaço. Caso o participante considere efectivamente necessário deve contactar 
previamente o NMS para que em conjunto seja estudada a melhor solução;

23. O participante é responsável por todas as pessoas que trabalham 
não é permitida a permanência de mais do que 2 pessoas;

24. Cada participante é obrigado a 
seus bens. O NMS não assume
Assim como não pode ser responsabilizado por 
qualquer causa natural ou de força maior

25. O participante é responsável pelas eventuais licenças ou autorizações legais para o exercício da 
actividade que se propôs realizar no NMS;

26. Não são permitidos animais e o participante deve 
acautelar os direitos autorais ou de marca registada, sendo ele o único responsável por qualquer 
incumprimento; 
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realizadas neste espaço. Nestes casos a organização definirá a melhor forma de funcionamento 
em conjunto com o participante; 

sábado de cada mês. O horário de Verão para o público é das 10h00 às 
fechando para almoço das 13:30 às 15h00. O Local é na Praça da República 6270 

(antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Seia);  

O horário pode sofrer alterações conforme conveniência do projecto; 

O participante cuja inscrição tenha sido aceite terá à sua disposição no NMS, num espaço 
coberto, uma banca (mesa) com acesso a electricidade. Outros objectos que o participante 
considere importantes (como uma cadeira, por exemplo) devem ser trazidos pelo mesmo; 

O participante será informado no próprio dia a localização do seu espaço dentro do NMS

Uma vez atribuída a banca não pode ser cedida pelo participante a outro, sem prévia aceitação da 

permanência de uma pessoa em cada banca durante todo o horário do NMS

espaço abre no dia às 9h para descarga e colocação dos materiais nas bancas do participante e 
fecha 1 hora depois, do horário para o público, para que o participante possa retirar os seus 
pertences assim como eventuais resíduos gerados pela sua actividade; 

No espaço do NMS existirão contentores para a separação selectiva dos resíduo
participante será obrigado a utilizar; 

Aquando da carga e descarga dos materiais o participante deve zelar pela boa circulação de 
todos, não podendo obstruir passagens, nem deixar materiais espalhados pelo recinto;

Na configuração do seu espaço todos os seus materiais devem ser dispostos em cima da banca e 
se for declaradamente necessário podem colocar produtos no chão desde que na área que lhe foi 

e não obstrua corredores, área de outros participantes ou espaços 

Se o participante pretender utilizar a electricidade para a sua banca deve informar 
antecipadamente para que possa ser estudada a melhor forma de utilização; 

ilização das paredes e a colocação de outro tipo de suportes para 
sustentação dos produtos que não a sua banca. Nenhum acto permanente deve ser realizado em 
qualquer parte do espaço. Caso o participante considere efectivamente necessário deve contactar 

viamente o NMS para que em conjunto seja estudada a melhor solução; 

por todas as pessoas que trabalham consigo na sua banca
a permanência de mais do que 2 pessoas; 

é obrigado a zelar pelo seu espaço e material sendo ele o responsável pelos 
assume responsabilidade por quaisquer acidentes, lesões, perda 

Assim como não pode ser responsabilizado por acidentes, danos ou perdas resultantes de 
sa natural ou de força maior. O mesmo se aplica aos visitantes; 

é responsável pelas eventuais licenças ou autorizações legais para o exercício da 
actividade que se propôs realizar no NMS; 

Não são permitidos animais e o participante deve respeitar a legislação nacional em vigor, assim 
acautelar os direitos autorais ou de marca registada, sendo ele o único responsável por qualquer 
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realizadas neste espaço. Nestes casos a organização definirá a melhor forma de funcionamento 

O horário de Verão para o público é das 10h00 às 
Praça da República 6270 – 469 

no NMS, num espaço 
coberto, uma banca (mesa) com acesso a electricidade. Outros objectos que o participante 
considere importantes (como uma cadeira, por exemplo) devem ser trazidos pelo mesmo;  

dentro do NMS;  

Uma vez atribuída a banca não pode ser cedida pelo participante a outro, sem prévia aceitação da 

permanência de uma pessoa em cada banca durante todo o horário do NMS; 

espaço abre no dia às 9h para descarga e colocação dos materiais nas bancas do participante e 
fecha 1 hora depois, do horário para o público, para que o participante possa retirar os seus 

No espaço do NMS existirão contentores para a separação selectiva dos resíduos que o 

Aquando da carga e descarga dos materiais o participante deve zelar pela boa circulação de 
nem deixar materiais espalhados pelo recinto; 

Na configuração do seu espaço todos os seus materiais devem ser dispostos em cima da banca e 
se for declaradamente necessário podem colocar produtos no chão desde que na área que lhe foi 

e não obstrua corredores, área de outros participantes ou espaços 

Se o participante pretender utilizar a electricidade para a sua banca deve informar 

a colocação de outro tipo de suportes para 
sustentação dos produtos que não a sua banca. Nenhum acto permanente deve ser realizado em 
qualquer parte do espaço. Caso o participante considere efectivamente necessário deve contactar 

na sua banca, sendo que 

sendo ele o responsável pelos 
responsabilidade por quaisquer acidentes, lesões, perda ou roubo. 

acidentes, danos ou perdas resultantes de 

é responsável pelas eventuais licenças ou autorizações legais para o exercício da 

respeitar a legislação nacional em vigor, assim 
acautelar os direitos autorais ou de marca registada, sendo ele o único responsável por qualquer 



 

 

27. Ainda que todas as candidaturas sejam apreciadas pelo NMS, este não poderá controlar o que é 
vendido no local, nem poderá ter sobre isso uma responsabilidade. 

28. Como em qualquer espaço público, não é permitida a venda de armas, munições, fogo
artifício, animais, bebidas alcoólicas ou qualquer material ilegal e ofensivo, assi
de material político ou religioso;

29. A equipa de gestão reserva-se o direito de recusar a admissão de um participante que mesmo 
após aceitação inicial, demonstre não respeitar os princípios do NMS, assim como este código de 
conduta; 

30. O participante deve zelar pela boa aparência da sua banca assim como do espaço do NMS pois 
ele é para seu usufruto e benefício. É importante manter a boa vizinhança, entre ajuda, 
cooperação com os outros participantes. Deve respeitar o visitante recebendo
de atenção, amizade e profissionalismo;

31. Todas e quaisquer lacunas e omissões do presente documento serão analisadas e resolvidas pela 
organização; 

 

Promova também o NMS  

O NMS está presente em vários meios e possui várias ferramentas de comunicação e de 
Aconselhamos todos os participantes a utilizarem
para divulgarem a sua própria participação. Para tal basta aderirem às redes existentes ou solicitarem 
apoio e informação à equipa de gestão.
Redes:  
www.agenda21seia.wordpress.com 
www.facebook.com/NovoMercadoSeia
www.youtube.com/user/Agenda21Seia; 
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Ainda que todas as candidaturas sejam apreciadas pelo NMS, este não poderá controlar o que é 
dido no local, nem poderá ter sobre isso uma responsabilidade.  

Como em qualquer espaço público, não é permitida a venda de armas, munições, fogo
artifício, animais, bebidas alcoólicas ou qualquer material ilegal e ofensivo, assim como distribuição 

aterial político ou religioso; 

se o direito de recusar a admissão de um participante que mesmo 
após aceitação inicial, demonstre não respeitar os princípios do NMS, assim como este código de 

a boa aparência da sua banca assim como do espaço do NMS pois 
ele é para seu usufruto e benefício. É importante manter a boa vizinhança, entre ajuda, 
cooperação com os outros participantes. Deve respeitar o visitante recebendo

izade e profissionalismo; 

Todas e quaisquer lacunas e omissões do presente documento serão analisadas e resolvidas pela 

---- // ---- 

O NMS está presente em vários meios e possui várias ferramentas de comunicação e de 
Aconselhamos todos os participantes a utilizarem-nas, ora para se manterem a par das novidades, ora 
para divulgarem a sua própria participação. Para tal basta aderirem às redes existentes ou solicitarem 
apoio e informação à equipa de gestão. 

www.facebook.com/NovoMercadoSeia 
; novomercadoseia@gmail.com   
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Ainda que todas as candidaturas sejam apreciadas pelo NMS, este não poderá controlar o que é 

Como em qualquer espaço público, não é permitida a venda de armas, munições, fogo-de-
m como distribuição 

se o direito de recusar a admissão de um participante que mesmo 
após aceitação inicial, demonstre não respeitar os princípios do NMS, assim como este código de 

a boa aparência da sua banca assim como do espaço do NMS pois 
ele é para seu usufruto e benefício. É importante manter a boa vizinhança, entre ajuda, 
cooperação com os outros participantes. Deve respeitar o visitante recebendo-o com o máximo 

Todas e quaisquer lacunas e omissões do presente documento serão analisadas e resolvidas pela 

O NMS está presente em vários meios e possui várias ferramentas de comunicação e de divulgação. 
nas, ora para se manterem a par das novidades, ora 

para divulgarem a sua própria participação. Para tal basta aderirem às redes existentes ou solicitarem 


