
1.Requerente (preenchimento obrigatório)
Nome / Designação
Domicílio / Sede
Freguesia Código Postal 
NIF
Tel. B.I./C.C.
E-mail 
Autorizo o envio de notificações para o endereço eletrónico acima indicado   Sim         Não

2. Exposição do pedido
De acordo com as normas de participação área Alimentar Beja Romana 2020

Participou em edições anteriores da Beja Romana?
Se sim, qual(is)?           2014        2015 2016 2017 2018
Tem experiência em certames desta natureza?
Se sim quais?

3.Área pretendida para venda:
Tenda(s) fornecida(s) pela organização 2.5*2.5m  2*1,8m
Tenda própria com as seguintes dimensões: Frente            Fundo             Altura     
Grelhadores/Panelas de lenha/outros que se localizem no exterior da tenda, com as seguintes dimensões: 

Frente      Fundo

Indicar o nome da tenda: ______________________________________________________________

4.Categoria
  Alimentação ligeira / Bebidas:

2

1

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

  Restaurante/ Taberna:
2

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1 Sujeito a disponibilidade. Indicar n.º de tendas pretendido. Cada tenda tem 2,5*2,5m ou 2*1.8m
2 
Enunciar todos os produtos que pretende vender.

3 A apresentação prévia do menu é critério de seleção dos mercadores, de acordo com o nº9 e nº10 
das Normas de Participação no Mercado Romano

Os produtos não mencionados na candidatura poderão ser
excluídos;

Menu proposto:_______________________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2019 2022

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja
Ficha de Inscrição ao Mercado Romano – Área Alimentar

ORGANIZAÇÃO: APOIO:PARCERIA:



5.Mera Comunicação Prévia
5.1.Apresentada no balcão de atendimento do Município de Beja /Balcão do Empreendedor
5.2.Apresentada noutro Município, (neste caso a declaração deve ser validada no Balcão de
Atendimento do Município de Beja – Rua de Angola, 5 – Beja)
5.3.Não tem, vai apresentar pedido no Balcão do Empreendedor ou no Balcão de
Atendimento do Município de Beja

6. Exposição do pedido

Requisitos Técnicos da instalação: 
   Equipamentos elétricos

4
. Quais:

Equipamento_______________________Potência_______________________
Equipamento_______________________Potência_______________________
Equipamento_______________________Potência_______________________
Equipamento_______________________Potência_______________________
4Indicar quais e respetiva potência (frigorífico, máquina de imperial, micro-ondas, máquina de crepes, etc);

  Água e Esgoto:

7. Preço da Inscrição
   até 6.5m2 inclusive - 75€ + Iva à taxa legal em vigor

   de 6.5m2 até 18m2 inclusive  - 100€ + Iva à taxa legal em vigor 

   mais de 18m2 – 150€ + Iva à taxa legal em vigor

O PAGAMENTO É FEITO, POR CHEQUE EMITIDO À CAMARA MUNICIPAL DE BEJA (NCF 504884620) 
OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (através do NIB: 0035 0147 00001825630 76), APÓS CONFIRMAÇÃO 
DA ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR PARTE DA ORGANIZAÇÃO.
Em qualquer dos casos deverá ser enviado por e-mail comprovativo do pagamento. 

ORGANIZAÇÃO: APOIO:PARCERIA:

8. Declaração de compromisso

Eu _________________________________________________________________________________
responsável por esta candidatura, assumo inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações constantes 
neste processo de candidatura e declaro que tomei conhecimento e cumprirei as Normas de Participação 
na Beja Romana – Área Alimentar 2023.  

Para aceitação da candidatura, é obrigatório o fornecimento das informações refentes aos produtos a comercializar 
e a apresentação da ementa proposta. 



O interessado                 

Beja, _____ / _____ / _______

DTP | GET
Inscrição aceite         não aceite Data:________________

ORGANIZAÇÃO: APOIO:PARCERIA:

Anexos obrigatórios:
   Fotografias dos artigos a comercializar
  Fotografia da tenda e da decoração proposta
  Cópia da Mera Comunicação Prévia e/ou do Pedido no Balcão do Empreendedor
  Listagem de produtos agro-alimentares a comercializar
  Menu de refeições a servir


