JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(Município de Santiago do Cacém)

Concurso Montras de Natal 2020
Normas de Participação

A Junta de Freguesia de Santo André vai promover a iniciativa “Montras de Natal
2019”, que visa dinamizar o comércio local da Freguesia de Santo André.

DATAS
O concurso “Montras de Natal 2020” decorre no período compreendido entre os dias
01 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021.

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar na iniciativa todos os estabelecimentos comerciais da Freguesia,
independentemente do ramo de atividade, que se inscrevam até ao dia 27 de
novembro de 2020, entregando a ficha de inscrição devidamente preenchida na Junta
de Freguesia de Santo André, ou por e-mail para junta.freguesia@santoandre.pt.

JÚRI
O grupo avaliador será constituído por dois elementos do executivo da Junta de
Freguesia de Santo André, um elemento convidado da Camara Municipal de Santiago
do Cacém e dois elementos convidados pertencentes ao movimento associativo/
entidades da Freguesia.
A visita do Júri aos estabelecimentos concorrentes decorrerá, preferencialmente, entre
os dias 11 e 13 de dezembro, podendo alguns estabelecimentos ser visitados noutras
datas, em virtude dos respetivos dias de encerramento ou de alguma indisponibilidade
por parte dos membros do júri.
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(Município de Santiago do Cacém)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a) Originalidade e criatividade
b) Cores, Materiais Utilizados (valorização suplementar para materiais reciclados) e
Iluminação;

c) Estética do Conjunto (Harmonia da Imagem);

PONTUAÇÃO

Cada um dos três critérios acima será pontuado de 0 a 20 valores, sendo o resultado
final a sua média aritmética.

PRÉMIOS
Os prémios (a definir) serão atribuídos aos três primeiros classificados. Serão
entregues menções honrosas aos classificados entre o 4.º e o 10.º lugar. A entrega dos
prémios decorrerá em data a combinar com os participantes distinguidos.

Santo André, 16 de novembro de 2020
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