
 

 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Small Business InstaMarket  
Alentejo Central 

 
 

Gratuito / Montra online / FÁCIL PARTICIPAR /  Marketing personalizado 

 
 

INSCRIÇÃO . até 8 Setembro 2020 
REALIZAÇÃO . 25 a 27 Setembro 2020 
LOCAL . Página de Instagram 
https://www.instagram.com/smallbusinessinstamarket/ 
 

ENQUADRAMENTO 

O MONTE, no papel de Associação de Desenvolvimento Local com intervenção na região             
do Alentejo Central tem em execução a iniciativa LEADER – Empreendedorismo e inovação             
em contexto local onde dinamiza ações que contribuem para melhorar a competitividade do             
tecido empresarial da região do Alentejo Central e deste modo contribuir para a             
sustentabilidade quer do emprego criado quer das iniciativas empresariais. Uma dessas           
ações é o Small Business InstaMarket Alentejo Central (SBIMAC) que consiste numa            
Feira dos produtos e negócios da região, com recurso a plataformas on line, como meio de                
aproximar os empresários e os consumidores e assim promover os seus produtos. Esta             
iniciativa é cofinanciada pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu. 
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https://www.instagram.com/smallbusinessinstamarket/
https://www.monte-ace.pt/site/i-m-leader/
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 COMO PARTICIPAR 
1. A participação na feira não tem custos mas implica a inscrição de todos(as) os 

interessados(as) no certame até à data definida em Prazos de Inscrição, através do 
seguinte link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4KEKq7_KFeChsid93p1IG-PzWv
AoF5H9lrH5VDtygjLaXAQ/viewform 
 

2. A participação no SBIMAC implica a disponibilização pelos empresários inscritos de 
um pequeno filme ou fotografias (um ou outro, não ambos) do produto/serviço a 
promover respeitando as orientações técnicas abaixo, até dia 10 de SETEMBRO (O 
NÃO ENVIO IMPLICA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO) 

Orientações Técnicas 

1) Fotografias _ máximo de 6 fotografias com um formato mínimo  
Largura: 1920 pixels 
Altura: 1080 pixels 

2) Filme – Filme de apresentação do produto/serviço com a duração máxima de 60 
segundos; 

Tamanho máximo do ficheiro - 15 Mb. 
Tempo máximo - 60 secs. 
Largura máxima do vídeo - 1080 pixels 
 

3. Sempre que necessário e se solicitado pelo MONTE e dentro do prazo que o mesmo 
venha a fixar para esse efeito, os participantes deverão fazer prova de que reúnem 
as condições necessárias de participação no evento sob pena de anulação de 
inscrição. 

4. Não poderão participar no SBIMAC projetos, indivíduos, entidades ou ideias que não 
estejam registados formal e legalmente em Portugal Continental; 

5. Uma vez terminado o prazo definido são de imediato encerradas as inscrições e 
possibilidade de participação. 

 

OBJECTIVO 

Promover os produtos, produtores e serviços das empresas do Alentejo Central até 10             
trabalhadores na circunstância de ausência de realização de certames regionais, nacionais           
e internacionais e de perda de circuitos de escoamento e promoção de produtos e serviços,               
utilizando para tal todos os meios disponibilizados pelas redes sociais e meios de             
comunicação social; 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4KEKq7_KFeChsid93p1IG-PzWvAoF5H9lrH5VDtygjLaXAQ/viewform
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PARTICIPANTES 

Poderão participar no Small Business InstaMarket (SBIMAC) todas as empresas,          
cooperativas, entidades particulares ou pessoas coletivas que tenham até 10 trabalhadores           
e que apresentem atividade de produção, transformação e/ou prestação de serviços           
diversos no território do Alentejo Central;  

 

 

ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO DA FEIRA 

O Small Business InstaMarket Alentejo Central terá um programa próprio do evento a ser 
divulgado durante as ações de promoção. Deste programa constarão atividades a ser 
desenvolvidas pelo MONTE, nomeadamente a realização de um filme promocional e convite 
a agentes de promoção. No entanto, considera-se também a participação ativa dos 
empresários para potenciar a visibilidade das empresas e a dinamização do evento. 

1. Os participantes inscritos poderão propor à organização até dia 10 de 
Setembro a realização de webinars, workshops online ou outras atividades de 
dinamização da feira (a avaliar pela organização) que serão integrados em data 
e hora específica no Programa da feira para além do filme inicial, até um limite 
total de 10 atividades. Consideram-se estas atividades como uma mais-valia que 
dinamiza o evento e podem contribuir para a visibilidade da empresa em 
questão. O material de divulgação específico destas atividades será 
disponibilizado à organização até dia 15 de Setembro. 

 

 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

A inscrição está limitada a um máximo de 40 expositores, ordenados por data e hora de 
inscrição, até: 

Data limite_8 de Setembro (a data de entrega do material promocional mantém-se como 
definido no ponto 2) 

 

DADOS PESSOAIS 

Ao participar no SBIMAC, os participantes consentem no tratamento e processamento           
informático dos seus dados pessoais pelo MONTE e demais entidades envolvidas na            
divulgação, promoção e comunicação do evento. A omissão ou inexatidão dos dados            
fornecidos pelo seu titular são da sua única e inteira responsabilidade, podendo invalidar a              
sua participação, sem que lhe seja devida qualquer indemnização. A recolha dos dados, no              
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âmbito do evento na página do SBIMAC, realizados através do Instagram destina-se            
exclusivamente à gestão das participações no evento, designadamente para efeitos de           
promoção, divulgação, comunicação e demais ações conectadas com o objetivo do evento. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. A inscrição do expositor obriga-o à aceitação e ao cumprimento deste regulamento e 
demais diretivas emanadas pela organização.  

2. As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação do presente regulamento 
serão resolvidos pela organização. 

 

 

Quadro Síntese das datas 

 

Inscrição 
Envio de 

filme/fotografia
s promocional 

Proposta de Evento para 
incluir no programa 

Envio de filme para 
evento no Programa 

Até 
8/09/2020 

Até 
 10/09/2020 

Até 10/09/2020 Até 15/09/2020 
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