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Atendendo a que o desenvolvimento sustentável local de um território é o resultado da
interdependência das ações e demais forças intrínsecas do lugar, das relações de poder que
lhe dão corpo e das manifestações culturais dos agentes que o habitam, a Câmara Municipal
de Torres Novas pretende promover a solidariedade orgânica no seu território. Também ao
nível da esfera privada, é certo que a reputação e a sobrevivência das empresas no século XXI
não são apenas determinadas por uma pura lógica de mercado, mas procurando melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos e fortalecer laços de confiança com eles.

Assim, reveste-se de primordial importância o envolvimento do tecido empresarial local na
viabilização das iniciativas que ocorram no seu território, contribuindo para a sua
sustentabilidade. Com vista à determinação do interesse do setor privado em colaborar com o
município no desenvolvimento de atividades, salvaguardando os princípios da transparência e
da equidade de procedimentos, vem este município convidar os potenciais parceiros a
demonstrar o seu interesse em colaborar. Nesse sentido, o potencial parceiro deverá
manifestar o seu interesse por escrito, para mercados.feiras@cm-torresnovas.pt, indicando a
lista de eventos em que pretende colaborar anualmente. Após a demonstração de interesse,
haverá lugar à definição de propostas concretas de colaboração.

As datas limite para apresentação da proposta final são:
- Eventos de 2020 – 21-02-2020
- Eventos a partir de 2021 inclusive – 30-11 do ano anterior àquele a que se refere o acordo

Poderão ainda ser admitidas propostas de colaboração em datas posteriores às indicadas
desde que sejam exequíveis, tendo em conta a data de realização do evento a que se
destinam, e justificáveis. Estas propostas serão analisadas pontualmente, seguindo-se o
mesmo procedimento que para as demais.

As propostas apresentadas serão avaliadas com vista à determinação das que melhor sirvam o
interesse público e submetidas a aprovação camarária.

Atividades/eventos para o ano de 2020:
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- Feira de São Gregório – 13 a 29-03-2020
- TorresRodas – 1 a 3-05-2020
- Memórias da História – 4 a 7-06-2020
- Euro 2020 – 12-06 a 12-07-2020
- Festas do Almonda – 8 a 12-07-2020
- Feira Nacional dos Frutos Secos – 1 a 5-10-2020
- Aqui Há Natal – 5, 6, 7, 8, 12 e 13-12-2020
- Passagem de Ano – 31-12-2020

Poderão, no entanto, ser apresentadas propostas para outras atividades/eventos.

Mais informações:
Mercados e Feiras | mercados.feiras@cm-torresnovas.pt | Tel.: 249 839 442
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