
CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL | 2020

Tendo em conta:

- que a decoração natalícia é um fator de estímulo e dinamização do comércio 
local;

- a necessidade de estimular o comércio tradicional e atrair os consumidores;

- que a decoração das montras é uma oportunidade de destacar os produtos e 
incentivar o “compro em Macedo”;

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, a quem compete, nos termos da al. 

ff), nº 1, art.º.33º da Lei nº 75/2013, de 12/09, na versão atual que lhe conferiu a Lei nº 

66/2020, de 04/11, promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização 

de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;

Com a colaboração da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Macedo de 
Cavaleiros (ACISMC), que representa as atividades de comércio, indústria e serviços 
do Concelho,

Promove o Concurso de Montras de Natal | 2020 nos seguintes termos e condições:

Artigo 1.º

(Condições de participação)

Podem participar no concurso todos os agentes do comércio local do Concelho de 

Macedo de Cavaleiros que possuam estabelecimentos comerciais e/ou de serviços, que 

sejam associados da ACISMC e que possuam as quotas regularizadas, até à 

apresentação da candidatura.

Artigo 2.º

(Duração do concurso)

O concurso das montras de Natal decorre entre os dias 11 a 23 de dezembro de 2020.



Artigo 3.º

(Apresentação das candidaturas)

As candidaturas devem ser apresentadas através do preenchimento da ficha de inscrição 

que se anexa e a divulgar no sítio da internet do Município de Macedo de Cavaleiros, 

em www.cm-macedodecavaleiros.pt, até ao dia 10.12.2020, inclusive.

Artigo 4.º

(Decoração das montras)

Os estabelecimentos a concurso devem apresentar uma montra que se enquadre no seu 

tipo de negócio e que contenha, entre outros adereços, bens e serviços que vendam ou 

forneçam.

As montras devem estar iluminadas e identificadas, com o número que lhe for atribuído 

no ato da aceitação da candidatura, de forma a serem facilmente identificadas pelo júri e 

pelo público em geral, durante o período do concurso.

Artigo 5.º

(Votação)

A ordenação dos candidatos admitidos será a que resultar da votação do júri e do 

público, sendo atribuído um peso de 50% a cada:

a) - O júri reunirá em data a designar pelo seu presidente, para proceder à 

apreciação e classificação das montras a concurso. À montra preferida serão atribuídos 

10 pontos, 9 à seguinte e assim sucessivamente. 

O júri será constituído pelos seguintes elementos, presidindo o representante da Câmara 

Municipal:

 Um representante da Câmara Municipal;

 Um representante da ACISMC;

 Um técnico superior da área de arquitetura da Câmara Municipal.

b) - O público: Após a publicação de uma fotografia das montras a concurso, no 

álbum “Concurso Montras de Natal”, no facebook do Município Macedo de 

Cavaleiros e da ACISMC, o púbico poderá colocar um “Gosto” na montra preferida, 

até ao dia 23.12.2020. 

http://www.cm-macedodecavaleiros.pt


c) - À montra com mais “gostos” do público serão atribuídos 10 pontos, 9 à seguinte 

e assim sucessivamente.

d) - Em caso de empate o júri tem voto de qualidade.

Artigo 6.º 

(Visita das montras pelo júri)

O júri visitará as montras a concurso, para apreciação e classificação, entre os dias 11 e 

18.12.2020.

Serão excluídas do concurso as montras que não se encontrem disponíveis para 

visualização no dia da visita do júri.

Artigo 7.º

(Aspetos a considerar na avaliação)

O júri, na avaliação e classificação das montras a concurso, terá em consideração os 

seguintes aspetos:

- Originalidade/criatividade;

- Mensagem;

- Adequação ao negócio do estabelecimento;

- Utilização de materiais recicláveis.

Os aspetos referidos podem servir também de orientação para o público na atribuição 

dos “gostos”.

Artigo 8.º

(Prémios) 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

a) 1.º Prémio - Um vale no valor de 750,00€

b) 2.º Prémio - Um vale no valor de 550,00€

c) 3.º Prémio - Um vale no valor de 400,00€

d) 4º Prémio - Um vale no valor de 200,00€

e) 5º Prémio - Um vale no valor de 175,00€

Os vales podem ser trocados no comércio local por produtos e/ ou serviços pretendidos 

e disponibilizados nos estabelecimentos aderentes, até 29.01.2021.

Será atribuído um certificado de participação a todos os concorrentes admitidos.



Artigo 9.º 

(Divulgação dos resultados)

A lista dos premiados no concurso será divulgada no dia 30.12.2020, no sítio da internet 

do Município e da ACISMC.

Artigo 10.º

(Entrega dos Prémios)

A entrega dos prémios far-se-á em data a indicar pela Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros e pela ACISMC.

Artigo 11.º 

(Interpretação e lacunas)

As dúvidas que surjam na aplicação dos termos e condições deste concurso serão 

esclarecidas pelo Município de Macedo de Cavaleiros e pela ACISMC. 

Macedo de Cavaleiros, 22 de novembro de 2020



CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL | 2020

Ficha de inscrição *

N.º

1 - Nome do Estabelecimento

2 - Local da Montra | Rua e Nº 

3 - Código Postal
4 – Nº de Contribuinte
5 – Setor de Atividade
6 – Nome do Responsável
7 – Telefone | Telemóvel
8 - Email

Declaro que:

        os dados fornecidos estão corretos, que li e aceito as condições de participação no 
Concurso de Montras de Natal | 2020;

        aceito que todas as notificações, no âmbito do presente concurso, sejam efetuadas 
para o endereço de correio eletrónico referido no nº 8;

        autorizo que os meus dados pessoais possam ser objeto de tratamento nos termos 
legalmente admissíveis.

Data da entrega O responsável do estabelecimento,

___/___/_____ ____________________________

*A ficha de inscrição, depois de preenchida, deve ser entregue presencialmente na sede da 
ACISMC ou enviada para o email: geral@acimc.pt, até ao dia 10.12.2020, inclusive.

Após a aceitação da inscrição, a Câmara Municipal providenciará a recolha de uma foto da montra 
para divulgar no facebook do Município e da ACISMC e assim o público poder colocar um “Gosto” 
na sua preferida, até ao dia 23 de dezembro. 

Entrega da Ficha de Inscrição: Email Presencial 

Data Assinatura,

___/___/_____ ____________________________



CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL | 2020

Apreciação e classificação da montra nº _______

Aspetos a considerar: Distribuição da pontuação (1):

1 - Originalidade/criatividade
2 - Mensagem
3 - Adequação ao negócio do estabelecimento
4 - Utilização de materiais recicláveis

Total: (1+2+3+4)

Classificação do júri: ________ (A)

Nº de gostos do público: ________ 

Classificação do público: ________ (B) (2)

Classificação final: ________ (A+B/2)

Notas:

(1) O total da pontuação não pode ultrapassar 10 pontos.

(2) À montra que obtiver mais gostos são atribuídos 10 pontos, 9 à segunda e assim sucessivamente.


