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NORMAS

A Câmara Municipal do Barreiro e as Freguesias do 
Concelho, promovem a realização do XIX Concurso de 
Montras durante a época Natalícia, com as seguintes 
Normas:

1. O concurso, destina-se a todos os empresários da área do 
comércio e serviços do Concelho do Barreiro.

2. A inscrição é gratuita e pode ser efetuada no GIDET - 
Gabinete de Inovação Desenvolvimento Económico e 
Turismo | 212 068 056/8  | gidet@cm-barreiro.pt, entre os 
dias 5 de novembro e 27 de novembro.

3. Os concorrentes podem apresentar a concurso uma ou 
mais montras, devendo o total ser mencionado no boletim 
de inscrição.

4. O tema da(s) montra(s) deverá ser alusivo à Quadra 
Natalícia.

5. As montras a concurso deverão estar expostas entre os 
dias 1 e 31 de dezembro. Devem permanecer iluminadas e 
identificadas durante o horário de funcionamento do 
estabelecimento.

6. O júri será constituído por 3 elementos, designados pela 
Câmara Municipal do Barreiro.

7. A classificação oficial decorrerá entre os dias 1 e 17 de 
dezembro.

8. Serão atribuídos prémios aos três primeiros 
classificados.

9. Todos os participantes terão direito a Diploma de 
Participação.

10. O júri reserva-se no direito de não atribuir um ou mais 
prémios, bem como se reserva no direito de poder atribuir 
menções honrosas ou outro tipo de prémio não previsto nas 
presentes Normas.

11. Os resultados do Concurso serão divulgados no dia 6 de 
Janeiro 2021, através da página oficial da Autarquia  
www.cm-barreiro.pt

12. Caso não se verifique um mínimo de seis inscrições 
para o presente concurso, a organização reserva-se o 
direito de não o realizar.
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