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Normas de Funcionamento 

Art.º 1.º 
Objeto 

1. As presentes normas visam a organização e o funcionamento do evento festivo realizado no âmbito da 
comemoração dos 30 anos de elevação de Torres Novas a cidade [1985-2015], designado como “30 anos 
em Festa”. 

2. Fazem parte integrante destas normas os seguintes anexos: 

a) anexo I ......  Ficha de inscrição; 

b) anexo II .....  Memória descritiva; 

c) anexo III .....  Expositores Alimentares – Condições gerais a observar pelos expositores no fabrico, 

rotulagem e disposição de produtos alimentares; 

d) anexo IV .....  Impresso para a mera comunicação prévia. 

Art.º 2.º 
Objetivos 

1. O evento tem como principais objetivos: 

a) assinalar a comemoração dos 30 anos de elevação de Torres Novas a cidade; 

b) proporcionar o encontro de torrejanos e visitantes em ambiente festivo, contribuindo para o 
desenvolvimento do intercâmbio cultural e social do concelho; 

c) promover turística e comercialmente o concelho de Torres Novas. 

Art.º 3.º 
Entidade responsável 

A organização do evento é da responsabilidade do Município de Torres Novas. 

Art.º 4.º 
Secretariado 

1. Para resolução de assuntos relacionados com o evento encontra-se disponível um serviço de secretariado 
no Posto de Turismo de Torres Novas, sito no n.os 4 e 5 do Largo dos Combatentes (Praça 5 de Outubro), 
2350-437 Torres Novas. 

2. O secretariado pode ser contactado presencialmente ou por telefone (249 813 019) de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h. 

3. Ao longo do decurso do evento os expositores admitidos poderão contactar o secretariado, através dos 
contactos a disponibilizar aquando da comunicação de admissão. 

Art.º 5.º 
Data e horário de funcionamento 

1. O evento realiza-se de 9 a 12 de julho de 2015, no Jardim das Rosas, em Torres Novas. 

2. Horário geral do evento: 

Dia 9 e 10/07 .............. das 19h às 04h 

Dias 11/07 ................. das 16h às 04h 

Dia 12/07 .................. das 16h às 00h 

3. Horário excepcional para os expositores instalados em bancas e em terrados. 

Dia 9 e 10/07 .............. das 19h às 00h 

Dias 11/07 ................. das 16h às 00h 

Dia 12/07 .................. das 16h às 00h 
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4. Durante o período de funcionamento mencionado nos números anteriores, devem os concessionários 
manter os espaços abertos ao público e a funcionar em pleno. 

 

Art.º 6.º 
Ingresso 

O acesso ao evento é gratuito. 

Art.º 7.º 
Recinto do evento 

1. O evento realiza-se no Jardim das Rosas e no estacionamento das piscinas e da biblioteca municipais. 

2. O recinto encontra-se subdividido em distintos espaços, de acordo com o anexo I. 

3. O acesso de viaturas ao recinto é condicionado, fazendo-se de acordo com os horários e as normas 
definidos neste documento. 

Art.º 8.º 
Expositores 

O evento contará com o serviço de restauração e bebidas, mostra de artesanato e de doçaria regional, entre 
outros, podendo os interessados concorrer às seguintes modalidades: 

Restaurante - Serviço de restauração e bebidas, com confecção no local e com serviço de mesa. Concessão de 
módulo disponibilizado pela organização, composto por área de processamento alimentar (15 m2) e área de 
serviço de apoio e balcão (15 m2). Compreende ainda uma área de apoio à cozinha (grelhadores e arrumos) e 
área destinada ao serviço de mesa, provida de mesas e assentos para uma capacidade de cerca de 80 pessoas. 

Tasquinha - Serviço de restauração e bebidas, sem confecção no local e sem serviço de mesa. Concessão de 
módulo disponibilizado pela organização, sem cozinha, com uma área de 15 m2. Poderão ser servidos petiscos 
e/ou outros alimentos processados noutro local, bem como autorizada a instalação de algumas mesas de apoio. 

Bar de apoio à tenda de dj’s – Serviço de bebidas sem serviço de mesa. Concessão de módulo disponibilizado 
pela organização, com uma área de 15 m2, instalado em área contígua a uma tenda de 200 m2, na qual haverá 
a passagem de música (dj’s). 

Terrado - Área concessionada para a instalação de estrutura do expositor. Incluem-se nesta categoria espaços 
para o comércio de bebidas, farturas, pipocas ou de produtos não alimentares. Não são admitidos espaços 
destinados ao processamento de géneros alimentares com gorduras animais. 

Banca Alimentar – Banca com 2 m2, com cobertura, destinada ao comércio de bens alimentares embalados, 
sem processamento no local. 

Banca não alimentar - Banca com 2 m2, com cobertura, destinada ao comércio de bens não alimentares, onde 
se inclui o artesanato. 

 

Art.º 9.º 
Candidaturas 

1. Documentos que instruem a candidatura: 

a) ficha de inscrição (ver anexo I); 

b) memória descritiva de (anexo II): 
− materiais/produtos propostos para venda; 
− estrutura própria (se aplicável); 
− descrição dos equipamentos e da potência eléctrica necessária (Ä); 

c) fotografias recentes de todos os produtos/materiais/estrutura; 

d) certificados de participação em eventos relevantes; 
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e) restauração e bebidas: 
− anexo IV preenchido nos termos do regime jurídico de acesso e exercício de actividades de 

comercio, serviços e restauração; 
− termo de responsabilidade da estrutura utilizada, emitido por técnico habilitado, no caso das 

estruturas com montagem, da responsabilidade dos expositores; 
− comprovativo do registo de actividade (CAE) compatível com a actividade a exercer no evento e 

com o licenciamento solicitado; 
f) no caso de pessoas colectivas: 

− comprovativo da legitimidade dos responsáveis pela candidatura; 
− fotocópia do cartão único (ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte fiscal) dos 

responsáveis pela entidade; 
g) no caso de pessoas singulares: 

− fotocópia do cartão único (ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte fiscal); 
− fotografia tipo passe. 

2. A candidatura implica a aceitação integral do constante nestas normas de funcionamento. 

3. Só são admitidos expositores que garantam a sua actividade durante todo o período do evento, de acordo 
com as propostas apresentadas. 

4. Não são consideradas candidaturas rasuradas, ilegíveis ou com elementos plagiados de outras fontes que 
não as próprias. 

5. A organização poderá excluir as propostas de candidatos que tenham infringido as normas de 
funcionamento de outros eventos organizados pelo município de Torres Novas. 

6. A candidatura que não apresente os documentos exigidos, pode ser excluída no ato da avaliação. 

7. A prestação de falsas declarações pelos candidatos determina a rejeição da respectiva candidatura ou 
exclusão do evento. 

Art.º 10.º 
Envio das candidaturas 

1. As candidaturas podem ser apresentadas até às 12h do dia 29 de junho de 2015. 

2. As candidaturas podem ser apresentadas: 

a) em mão no secretariado ou remetidas por correio para a morada constante no Art.º 4.º; 

b) por email para feira.torresnovas@cm-torresnovas.pt; 

3. O envio da candidatura não valida a participação. 

Art.º 11.º 
Selecção das candidaturas 

1. Para assegurar uma adequada oferta ao visitante, a organização decide com base nas candidaturas 
apresentadas, o número de expositores de cada tipologia a admitir. 

2. As candidaturas são ordenadas por ordem decrescente da classificação obtida, sendo admitidas as que 
obtenham melhor classificação, por tipologia. 

3. A organização é livre de recusar as propostas de participação que entenda não se ajustarem ao evento. 

4. Em caso da ocorrência de desistências podem ser admitidas pela organização as candidaturas melhor 
classificadas que ainda não tenham obtido concessão. 

5. A organização reserva-se ao direito de admitir candidaturas após a data referida no Art.º 10.º, quando 
estas forem consideradas uma valorização para o evento. A estas candidaturas é aplicado o mesmo 
procedimento de avaliação que para as demais. 

Art.º 12.º 
Critérios de apreciação das candidaturas 

As candidaturas são avaliadas segundo os seguintes critérios e ponderações: 
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Critérios: 
 1. produtos e serviços propostos  ........................................................  50 % 
 2. histórico de participação em eventos congéneres ..................................  30 % 
 3. localização da sede .....................................................................  20 % 

Ponderações - critérios 1: Ponderações – critério 2: 
 relevante e original ....... 17 a 20 valores  5 ou mais anos ................ 20 valores 
 relevante.................... 14 a 16 valores  4 anos .......................... 18 valores 
 satisfatório ................. 10 a 13 valores  3 anos .......................... 16 valores 
 insatisfatório .................. 0 a 9 valores  2 anos .......................... 14 valores 
 1 ano ........................... 10 Valores 

Ponderações - critério 3 
 entidades sediadas no concelho ........... 20 valores 
 entidades sediadas fora do concelho ..... 10 valores 
 
����	�����	�
� = (����	����é���	1	 × 50%) + (����	����é���	2	 × 30%)		+ 	(����	����é���	3	 × 20%) 
 
Na avaliação das propostas apresentadas para o bar de apoio à tenda dj’s, os critérios e pesos a aplicar são: 
Critérios: 
 1. proposta de valor de concessão ................................................... 50% 
 2. qualidade dos produtos e serviços propostos  ................................... 25% 
 3. histórico de participação em eventos congéneres .............................. 15% 
 4. localização da sede ................................................................. 10% 
 
Ponderação do critério “Proposta de valor de concessão” 

����	����é���	1 =
Valor	da	proposta	apresentada

Valor	da	proposta	mais	alta
	× 20 

����	�����	�
�	('��	
()*)

= (����	����é���	1	 × 50%) + (����	����é���	2	 × 25%) + (����	����é���	3	 × 15%)		

+	(����	����é���	4	 × 10%) 
 

Art.º 13.º 
Informação aos candidatos 

1. Após a análise das candidaturas, a decisão da organização é realizada por notificação escrita, 
preferencialmente comunicada por correio electrónico. 

2. Os candidatos são notificados da decisão da organização a partir do dia 29 de junho de 2015. 

3. Os candidatos sem espaços concessionados, caso mantenham o seu interesse em participar no evento, 
podem ficar em lista de espera e, em caso de desistências de expositores, serem admitidos pela 
organização para a ocupação desses lugares. 

Art.º 14.º 
Esclarecimento de dúvidas 

Para prestar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das presentes normas de 
funcionamento, a organização disponibiliza um serviço de secretariado, através dos contactos constantes no 
Art.º 4.º. 

Art.º 15.º 
Critérios de localização 

1. A organização define um plano de distribuição dos expositores admitidos, tendo em conta a tipologia, a 
logística, as características dos equipamentos (dimensão, apresentação, necessidade de água/esgoto, 
etc.), o histórico de participação, a higiene e a segurança alimentar. 

2. Os expositores são informados da localização do seu espaço aquando da comunicação de admissão. 
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3. A organização pode realizar alterações posteriores à localização dos espaços atribuídos, com 
conhecimento dos envolvidos, com vista à resolução de situações pontuais. 

Art.º 16.º 
Pagamento do valor de participação 

1. A participação como expositor no evento condicionada ao pagamento de um valor determinado em função 
da tipologia de expositor, nomeadamente: 
a) Restaurante ................................................................ 350,00€/unid.; 
b) Bar  ........................................................................... 200,00€/unid.; 
c) Bar de apoio à tenda Dj’s (valor base da proposta) .................. 350,00€/unid.; 
d) Terrado .......................................................................... 10,00€/m2; 
e) Banca alimentar ............................................................. 20,00€/unid.; 
f) Banca não alimentar ........................................................ 10,00€/unid.; 
 

2. O pagamento do valor de participação só pode ser efectuado após a comunicação de admissão. 

Art.º 17.º 
Condições e prazos de pagamento 

1. O pagamento do valor de participação deve ser efetuado na totalidade até ao dia 5 de julho. 

2. O pagamento deve ser efetuado de acordo com as seguintes modalidades: 

a) pagamento em numerário ou por multibanco; 
Morada: Tesouraria do Município de Torres Novas, Rua General António César de Vasconcelos 
Correia, 2350-421 Torres Novas 
Horário: de 2.ª a 6.ª feira, das 8h30 às 16h30 

b) pagamento por cheque; 
Endossado a “Município de Torres Novas” 
Morada: Município de Torres Novas, Rua General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 
Torres Novas 
Horário: de 2.ª a 6.ª feira, das 8h30 às 16h30 

c) pagamento por transferência bancária; 
NIB 0035 0819 00052630 730 11 
IBAN PT50 0035 0819 00052630 730 11 

3. Qualquer modalidade adoptada (cheque, transferência bancária ou numerário) exige a apresentação das 
referências (n.º da guia de pagamento e nome da entidade) para efeitos de validação da organização. 
Estes elementos devem ser comunicados à Tesouraria do Município de Torres Novas, para a morada Rua 
General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas, ou para o email 
daf.tesouraria@cm-torresnovas.pt. 

4. Os pagamentos não identificados ou com nomes diferentes dos registados na inscrição não permitem a 
validação da inscrição. 

Art.º 18.º 
Documentação de acesso ao recinto 

1. A entrada no recinto pelos expositores admitidos carece de apresentação do cartão livre trânsito, no qual 
consta a matrícula da viatura utilizada para o efeito. 

2. O livre trânsito será entregue oportunamente pela organização aos candidatos admitidos que tenham 
concluído o processo de inscrição, ao nível do preenchimento, documentação e pagamentos. 

3. O livre trânsito deve ser exibido na viatura utilizada para efeito de cargas e descargas deve ser afixado 
em local visível e manter-se assim enquanto permanecerem no recinto. 

Art.º 19.º 
Montagem dos espaços 
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1. A ocupação ou instalação de qualquer estrutura é apenas permitida na presença de um elemento da 
organização que indicará a localização da área a ocupar e as condições de instalação. 

2. A ocupação só é considerada válida no caso de estar de acordo com as indicações pré-estabelecidas pela 
organização. 

3. A montagem dos espaços pode ser realizada do dia 6 a 8 de julho, das 9h às 17h; 

4. As estruturas devem apresentar-se em condições de funcionamento até às 10h do dia 9 de julho, a fim de 
serem vistoriados pela organização. 

5. Pode ser autorizado outro período de montagem aos expositores que o solicitem por escrito à 
organização, a qual posteriormente comunica a sua decisão. 

Art.º 20.º 
Licenciamento de espaços alimentares 

1. Os expositores do sector da restauração e bebidas estão sujeitos à mera comunicação prévia prevista pelo 
Decreto Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, sendo este processo da responsabilidade do expositor. 

2. Os expositores devem no momento da candidatura apresentar o impresso (anexo IV) correspondente 

preenchido para efeitos de validação prévia da informação por parte do Município de Torres Novas. 

3. Caso a candidatura venha a ser aprovada, o Município de Torres Novas poderá proceder à submissão da 
comunicação prévia, via atendimento presencial, no balcão do empreendedor, devendo o expositor 
informar a organização no caso de pretender fazer essa submissão por meios próprios. 

4. Os referidos expositores devem cumprir com a legislação aplicável, nomeadamente no que respeita às 
condições constantes no anexo III. 

5. A organização poderá realizar vistorias aos espaços alimentares com vista à garantia das boas condições 
higio-sanitárias, devendo os expositores permitir as mesmas e proceder às correcções solicitadas. 

6. Os estabelecimentos que não cumpram com os requisitos legais e os constantes nas presentes normas 
ficam impedidos de exercer a sua atividade no evento, devendo deixar o espaço concessionado livre de 
pessoas e bens no prazo a determinar pela organização. 

Art.º 21.º 
Energia eléctrica e iluminação 

1. A organização disponibiliza aos expositores instalados em terrados ou em bancas pontos de ligação à rede 
eléctrica do recinto. 

2. Os expositores devem possuir uma extensão de 10 metros, bem como sistemas próprios de distribuição de 
energia eléctrica e de iluminação, à excepção dos restaurantes e tasquinhas. 

Art.º 22.º 
Vistoria 

1. Todos espaços comerciais são sujeitos a uma vistoria inicial, na qual se verifica a execução da proposta 
apresentada. 

2. Ao longo do evento são realizadas vistorias pontuais aos espaços para garantir o cumprimento das normas 
do evento e a conformidade com a proposta. 

3. Os incumprimentos verificados devem ser corrigidos antes do início do evento, sob pena de não ser 
autorizado o funcionamento do espaço. 

Art.º 23.º 
Cargas e descargas 

1. Durante o decurso do evento só podem circular no recinto do evento viaturas previamente autorizadas 
pela organização para efeito de cargas, descargas e manutenção dos espaços comerciais durante os 
seguintes períodos: 
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a) dias 9 e 10 /07  das 9h às 18h; 
b) dia 11 e 12/07  das 9h às 15h; 
c) dia 13/07  das 00h às 02h. 

2. Apenas é permitida a entrada e a circulação no recinto de viaturas com matrícula autorizada pela 
organização, devendo para o efeito ser apresentado o cartão de acesso a viatura de forma visível. 

Art.º 24.º 
Estacionamento 

O estacionamento dentro do recinto só é permitido às viaturas autorizadas como meio de apoio à produção ou 
de comercialização direta ao público. 

Art.º 25.º 
Desmontagem 

1. Os equipamentos e/ou as estruturas dos expositores devem ser desmontados durante o período das 00 às 
02h e das 08 às 17h do dia 13 de julho (segunda-feira) e das 8 às 16h do dia 14 de julho (terça-feira). 

2. Os módulos disponibilizados pela organização devem ser desocupados e devolvidos a uma equipa de 
vistoria até às 16h do dia 14 de julho, que procede à verificação do equipamento e à emissão do termo de 
receção. 

3. No caso de se verificarem a falta e/ou danos nos equipamentos cedidos, a organização avalia o valor 
destes e debita-o ao expositor, que tem um prazo de cinco dias úteis após a receção da notificação para 
proceder ao pagamento. 

4. Caso as estruturas não se encontrem desmontadas até às 16h do dia 14 de julho, a organização procede à 
remoção e ao armazenamento dos bens assim como à cobrança dos encargos inerentes. 

5. A organização não se responsabiliza por eventuais danos que possam advir dessa remoção. 

Art.º 26.º 
Deveres dos expositores 

1. O incumprimento de qualquer um dos seguintes deveres dá origem à aplicação do disposto no Art.º 34.º. 

2. O representante da entidade expositora, que subscreve a declaração de compromisso é o responsável 
perante a equipa de vistoria, devendo para o efeito estar presente durante o período de funcionamento 
do evento e/ou designar quem o substitua na sua ausência. 

3. Constituem deveres dos expositores e seus colaboradores: 

a) respeitar e fazer respeitar as indicações da organização, procedendo de imediato às correcções por 
ela solicitadas; 

b) devem sujeitar-se a ações de supervisão e de avaliação por parte da organização, inclusive em espaços 
reservados durante o decurso do evento; 

c) podem apenas vender os materiais e os produtos que foram aprovados na presente consulta, 
carecendo de autorização da organização tudo o que defira da mesma; 

d) proceder à decoração dos seus espaços; 

e) cada expositor é responsável pelos seus bens e pela limpeza e segurança interna dos espaços, devendo 
proceder ao depósito dos resíduos nos equipamentos designados pela organização; 

f) os concessionários dos espaços de restauração e bebidas devem proceder à limpeza do espaço de 
esplanada afecto; 

g) os expositores ficam obrigados a manter os espaços abertos ao público no horário do funcionamento do 
evento; 

h) zelar pelos seus produtos e pelo seu espaço, mesmo que este seja cedido pela organização; 

i) afixar no primeiro dia do evento o preçário dos artigos, nos termos da legislação vigente, em lugar 
visível, devendo os preços manterem-se inalterados até ao final do evento; 

j) utilizar rede mosquiteira ou de tule para cobrir os bens alimentares; 
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k) respeitar a legislação vigente sobre os direitos do consumidor; 

l) não causar distúrbios no decorrer do evento; 

Art.º 27.º 
Deveres da organização 

Constituem deveres da organização: 

a) assegurar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das presentes normas de participação; 

b) validar, selecionar e aprovar as candidaturas e respectivas atribuições dos espaços aos candidatos; 

c) promover e divulgar o evento; 

d) garantir a animação do evento; 

e) disponibilizar energia elétrica; 

f) instalar pontos de água e de esgoto próximos dos espaços alimentares; 

g) proceder à limpeza do recinto do evento e à recolha de resíduos; 

h) garantir a segurança do espaço público no recinto do evento; 

i) contribuir para a garantia das condições higieno-sanitárias do recinto e dos espaços comerciais; 

j) disponibilizar instalações sanitárias; 

k) articular o funcionamento do evento com as entidades públicas de segurança, higiene e saúde. 

Art.º 28.º 
Seguros 

A organização do evento fica apenas responsável por assegurar a ativação de um seguro de responsabilidade 
civil, de montante a definir, que cubra os danos e os prejuízos causados no recinto. 

Art.º 29.º 
Responsabilidade por perdas e danos 

A organização garante a vigilância do espaço afeto ao evento, não se responsabilizando pelos danos e/ou 

desaparecimento de bens ou produtos, devendo os expositores subscrever um seguro para o efeito. 

Art.º 30.º 
Segurança e proteção contra incêndios 

1. Não é permitido sob qualquer forma, obstruir total ou parcialmente as saídas de emergência ou impedir a 
visibilidade e o acesso a extintores, torneiras de incêndio, pontos de água e sinalética. 

2. Salvo autorização prévia da organização, não é permitido ao expositor realizar demonstrações com a 
utilização de qualquer tipo de aparelhos ou equipamentos a fogo aberto, assim como o depósito e a 
utilização de produtos perigosos (inflamáveis, explosivos, tóxicos, entre outros). 

Art.º 31.º 
Cedência de local 

1. Os candidatos não podem ceder a terceiros a sua posição contratual, seja a que título for, sob pena da 
organização anular a concessão ao cedente e excluir o cessionário. 

2. É proibido expor material de outro expositor. 

Art.º 32.º 
Reclamações 

Qualquer reclamação do expositor deve ser efetuada por escrito e apresentada à organização no prazo máximo 
de 48 horas, para feira.torresnovas@cm-torresnovas.pt. 

Art.º 33.º 
Ruídos Incómodos 

É proibida a produção de ruídos incómodos que possa perturbar o bom funcionamento do evento. 
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Art.º 34.º 
Incumprimentos 

O incumprimento das obrigações assumidas pelos expositores, nos termos dos números e dos artigos anteriores, 
determina a extinção do direito de participação, sem que haja lugar à exigência de indemnização. Este 
processo decorrerá da seguinte forma: 

1º. admoestação - registo do incumprimento e aviso para a correcção; 
2º. registo da persistência do incumprimento e exclusão do evento. 

Art.º 35.º 
Fiscalização 

1. Compete ao Município de Torres Novas fiscalizar os acontecimentos que ocorrem dentro do perímetro do 
evento, sem prejuízo da intervenção de outras entidades no âmbito das suas competências. 

2. O incumprimento das obrigações assumidas, nos termos previstos nestas normas de funcionamento, 
determina a extinção do direito de participação, e consequente perda do reembolso da caução, sem que 
haja lugar à exigência de indemnização. 

Art.º 36.º 
Disposições finais 

1. Não serão permitidas manifestações de carácter político-partidário, religioso ou outro, que sejam 
susceptíveis de colocar em causa a ordem pública ou o regular decurso do evento. 

2. A Câmara Municipal de Torres Novas pode deliberar, em casos excepcionais, prorrogar os prazos 
estabelecidos nestas normas de funcionamento. 

3. As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação das normas de funcionamento são resolvidos pela 
organização, aplicando as disposições legais em vigor. 


