
Como forma de contribuir para a dinamização do comércio local 
do concelho de Cascais, a Associação Empresarial do Concelho 
de Cascais (AECC) promove, entre os dias 29 de novembro a 30 
de dezembro de 2020, a inicia�va “Montras de Natal”, que se 
regerá pelo presente Regulamento:

1 - OBJETO
Este Regulamento define as regras a que deve obedecer a 
par�cipação dos empresários nas “Montras de Natal”, 
organizada pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais 
(AECC).

2 - ÂMBITO
A ação des�na-se a todos os empresários, que tenham 
estabelecimentos comerciais no concelho de Cascais, estando a 
sua par�cipação sujeita a inscrição prévia. 

3 - TEMA
 O tema das montras é alusivo ao Natal. 

4 – INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

• Por cada estabelecimento deverá ser realizada uma 

inscrição através de formulário online disponibilizado no 

site da AECC ( ).www.aeccascais.org
• A validação da inscrição é realizada pela AECC, através de 

comunicação por e-mail ou telefone. 

• Será oferecido a cada par�cipante uma rede/cor�na de 

luzes led que deverá ser integrada na decoração da montra.

• Os par�cipantes deverão enviar 1 fotografia da (s) montra(s) 

decorada para o e-mail   de acordo info@aeccascais.org,

com o disposto no ponto 5 – Calendário. 

5 - CALENDÁRIO

• Período de inscrição: 16 a 25 de novembro de 2020.

• Período de envio da fotografia da montra: 26 de novembro 

a 6 de dezembro de 2020. O não cumprimento do prazo de 

envio da fotografia faz com que a inscrição seja 

automa�camente cancelada.

• Período de divulgação das montras par�cipantes e 

votação online: 8 de dezembro a 6 de janeiro de 2021 (até 

12h00).

• Divulgação das montras vencedoras: 6 de janeiro de 2021.

6 - AVALIAÇÃO

• A votação das montras decorrerá através do facebook da 

AECC, com a iden�ficação da fotografia do estabelecimento 

par�cipante, sendo u�lizada a seguinte pontuação: Like - 1 

ponto; Adoro -2 pontos.

• O vencedor será a montra/estabelecimento com a maior 

pontuação. 

• Os critérios de avaliação que o público deverá ter em conta 

são:

• Originalidade e cria�vidade;

• Harmonia esté�ca;

• Cores e materiais u�lizados.

• Será eleito um estabelecimento vencedor por freguesia. E, 

em caso de empate, caberá ao representante da Junta de 

Freguesia onde estão inseridos os estabelecimentos, 

nomeado para o efeito, que terá o voto de qualidade para 

desempate.

7 - DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
A divulgação dos vencedores (por freguesia) será efetuada no 
Facebook da AECC (www.facebook.com/aeccascais.aecc), no dia 
6 de janeiro de 2021 às 15h00.

8 - PRÉMIO

• O prémio a atribuir aos vencedores consiste num voucher 

“VIAGEM/ESTADIA” no valor de 500 euros.

• Não serão oferecidos prémios pecuniários. 

• A entrega do prémio será combinada com cada um dos 

vencedores.

• Todos os par�cipantes terão direito a um cer�ficado de 

par�cipação.

9 - CASOS OMISSOS
 Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos 
pela organização do Concurso.

REGULAMENTO

ILUMINE ESTE NATAL
INSCRIÇÕES ATÉ 25 NOVEMBRO

http://www.aeccascais.org
mailto:info@aeccascais.org

