
 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Concurso de “Montras aos Pares” 

 

1ª. - OBJETO 

As presentes normas destinam-se a regular o funcionamento do “Concurso de Montras aos pares”, no 

âmbito do projeto “Compro em Braga”, organizado pela Associação Comercial de Braga. 

2ª. - OBJETIVO 

O objetivo é estimular o espírito de união e entreajuda entre comerciantes, criar redes de parceria, bem 

como promover o comércio junto dos consumidores e entre os próprios lojistas. Esta ação de charme do 

comércio local pretende surpreender os consumidores, fomentar o consumo nos estabelecimentos, 

transmitir confiança e ajudar na retoma económica. 

 

3ª.- CALENDÁRIO 

a) A candidatura ao “Concurso de Montras aos pares” deve ser feita até ao dia 25 de setembro de 2020; 

b) A montra a concurso deve permanecer decorada entre os dias 6 a 18 de outubro de 2020; 

c) Os vencedores do “Concurso de Montras aos pares” serão anunciados no dia 19 de outubro de 2020, 

na sede da Associação Comercial de Braga. 

 

4ª. - PARTICIPANTES 

a) Podem candidatar-se a este concurso todos os estabelecimentos comerciais do concelho de Braga; 

b) As candidaturas devem ser apresentadas aos pares (com os contatos da sua loja e da loja parceira) 

c) Os concorrentes devem apresentar, obrigatoriamente, duas montras a concurso (uma de cada loja). 

 

5ª. - CANDIDATURAS 

a) As candidaturas devem ser apresentadas através do formulário de inscrição concedido pela 

Associação Comercial de Braga; 

b) A ficha de candidatura deve ser enviada para o endereço eletrónico comunicacao@acbraga.pt ou 

entregue na sede da Associação Comercial de Braga: 

Rua D. Diogo de Sousa, nº 91, 

Apartado 58 

4711-909 Braga 

c) A inscrição é gratuita; 

6ª. - AVALIAÇÃO 

a) As montras são avaliadas por um júri composto por um representante da Associação Comercial de 

Braga, um representante do Município de Braga e um especialista em vitrinismo; 
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b) A avaliação das montras a concurso ocorrerá sem aviso prévio aos participantes, durante os dias em 

que decorrem o concurso; 

c) A classificação a obter por cada concorrente será determinada pela pontuação que, lhe venha a ser 

atribuída; 

d) Será utilizada uma grelha de pontuação com os seguintes itens de avaliação (entre 0 e 10 valores): 

• Originalidade e criatividade; 

• Valorização do produto; 

• Estética; 

• Harmonia do conjunto. 

7ª. - IDENTIFICAÇÃO DAS MONTRAS 

 
Para melhor identificação dos estabelecimentos a concurso, será colocado na montra um dístico cedido 

pela organização. O dístico deve estar afixado durante os dias do concurso, em local visível e em bom 

estado de conservação para que o júri consiga identificá-lo.  

 

8ª. - RESULTADOS E PRÉMIOS 

 

a) A divulgação pública dos resultados vai realizar-se no dia 19 de outubro de 2020; 

b) Os prémios serão atribuídos aos três primeiros classificados, sendo sempre vencedoras as duas 

montras parceiras: 

• 1º prémio: vídeos corporativos para as duas lojas  

• 2º prémio: Publireportagens na revista Sim  

• 3º prémio: Six packs cerveja Bohemia 

 

c) As montras que não respeitem a temática deste regulamento não são avaliadas, nem admitidas a 

concurso. 

 

Organização: Associação Comercial de Braga 

 

 

 


