
MAQUITEX 2020

STANDS
Os materiais utilizados na construção do pavimento, paredes e tetos

deverão cumprir o prescrito na Portaria nº 1532/2008 de 29 de dezembro.

maquitex.exponor@offe.pt

Dirija-se por favor ao espaço serviços técnicos, situado na galeria 5 da 

exponor até às 14 horas do dia em questão.

(suzete.dias@exponor.pt) da identidade do responsável pela montagem

15, 16 e 17 de Outubro de 2020

9 a 11 de Outubro de 2020

12 e 13 de Outubro de 2020

14 de Outubro de 2020

15, 16 e 17 de Outubro de 2020

(suzete.dias@

exponor.pt)

17 de Outubro de 2020

18 a 20 de Outubro de 2020

Até 31 de Julho de 2020
Até 11 de Setembro de 2020

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO

ELÉCTRICA

10.03.2020



MAQUITEX 2020

CUMPRIMENTO DA DIRECTIVA MÁQUINAS

O decreto-Lei nº. 103/2008, de 24 de Junho, impõe que todas as 

máquinas e componentes de segurança só podem ser colocadaos no 

mercado e em serviço se tiverem uma declaração de conformidade 

passada pelo fabricante, ou pelo mandatário, nos termos das 

disposições contidas no referido diploma. No caso das máquinas, é 

igualmente obrigatória a aposição da marca CE. Segundo o nº 3 do 

artigo 4º. do mesmo diploma «podem, todavia, ser apresentados em 

feiras, exposições e demonstrações de máquinas e componentes de 

segurança que não estejam conformes com este diploma, desde que um 

painel visivel indique claramente a sua não conformidade  e a 

impossibilidade de ser efectuada a sua aquisição antes de alcançada 

essa conformidade, devendo ainda, por ocasião das demonstrações, ser 

tomadas medidas de segurança adequadas, afim de garantir a proteção 

das pessoas».  É da responsabilidade de cada um dos expositores o 

cumprimento das disposições legais atrás referidas. A organização irá 

solicitar a colaboração de Organismos notificados e da ASAE tendo em 

vista o cumprimento da lei neste âmbito especifico, ficando desde já 

alertados os senhores expositores para a eventualidade de incorrerem 

em contra-ordenações no caso de incumprimento. Todas as situações 

denunciadas à Organização serão analisadas por técnicos de um 

Organismo Notificado para o efeito, podendo ser em seguida suscitada 

a intervenção das autoridades competentes, nomeadamente a ASAE.

14h00 de 18.10.2020

09h00 de 14.10.2020

STANDS E SERVIÇOS TÉCNICOS

para stands (incluindo mobiliário). os pedidos deverão ser efetuados no 

espaço serviços técnicos, situado na galeria 5 da exponor ou por email: 

maquitex.exponor@offe.pt

Consulte todas as soluções disponíveis no site da feira ou através do 

mail: paulo.silva@exponor.pt

10.03.2020
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