
MARINHA NATAL 2022 

REGULAMENTO 

 EIXO 1 - Concurso de Montras  
O concurso de montras destina-se a incentivar os comerciantes a embelezar as suas montras, 
tornando-as mais apelativas, estimulando as compras no comércio tradicional da Marinha Grande 
de acordo com o seguinte programa: 

A ação decorrerá de 05 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023, podendo concorrer todos 
os estabelecimentos do concelho da Marinha Grande, independentemente de serem ou não 
associados da ACIMG, com os seguintes CAE: 

Nota: Excluem-se desta campanha os estabelecimentos com os CAE 47111 - Comércio a retalho 
em supermercados e hipermercados e 47300 - Comércio a retalho de combustível para veículos a 
motor, em estabelecimentos especializados e excluindo também, estabelecimentos comerciais 
com área superior a 200m2.  

As inscrições serão feitas nos serviços da ACIMG, mediante o preenchimento de uma ficha de 
identificação do estabelecimento e pressupõe a total aceitação das regras aqui definidas para 
esta    ação bem como de todas as deliberações do Júri que apreciará as montras. 

Todos os estabelecimentos concorrentes ostentarão, no decorrer do concurso, de forma visível, 
a tarja criada para o efeito, sem a qual não poderão participar neste concurso de montras. 

As montras serão apreciadas por um Júri que atribuirá uma classificação aos estabelecimentos 
concorrentes. 

Os estabelecimentos aderentes terão 5 (cinco) dias úteis após adesão para proceder ao envio 
das fotos da montra para o nosso email 

• 47 Comércio a retalho 

• 56 Restauração e similares

• 79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de 
reservas e atividades relacionadas

• 95 Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e 
doméstico

• 96 Outras atividades de uso pessoal



A pontuação das montras dos estabelecimentos concorrentes, será feita com  base nos 
seguintes critérios: 

- Invocação do Tema do Concurso “Famílias ao Centro” 
- Decoradas com materiais sustentáveis 
- Iluminação 
- Criatividade/Originalidade 
- Correta adequação ao espaço 
- Equilíbrio estético 
- A utilização dos produtos comercializados no estabelecimento 

Propomos que o Júri do concurso tenha a seguinte constituição: 
- Um membro da Direção da ACIMG; 
- Um membro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 
- Profissional externo; 

Propomos que a avaliação seja const i tuída pela votação do público na página de 
facebook  da  ACIMG, através de “gostos", nas fotografias  das  montras,  até  às  23h59  do  dia 
02 de janeiro  de 2023, com uma valoração de 50% e pela avaliação do Júri com igual 
ponderação. 

Ao Júri, bem como aos elementos da Organização será permitido fotografar ou  filmar as 
montras e postar nas redes sociais e sites da ACIMG. 

O Júri deverá apresentar à organização os seus resultados até ao dia 13 de  janeiro de 
2023. 

Os resultados da classificação do Júri e a distribuição dos prémios efetuar-se-ão no decorrer de 
cerimónia de encerramento do concurso, em data e local a definir. 

Serão atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes e      prémios às 5 (cinco) 
melhores montras, no montante de 300€ (trezentos euros) cada. 

Os elementos efetivos da Direção  da ACIMG não poderão concorrer a este concurso. 

EIXO 2 - Sorteio de vales de desconto 

Por cada 10 € (dez euros) de compras nos estabelecimentos aderentes, o cliente receberá um 
cupão de participação, de acordo com o seguinte programa: 
Serão sorteados 300  cupões  que  serão  convertidos  em  vales   para   desconto  nos 
estabelecimentos aderentes, no valor total de 30 000 € (trinta mil euros). 
Estão incluídos os estabelecimentos com os CAES identificados abaixo, independentemente de 
serem ou não associados da ACIMG 

• 47 Comércio a retalho 



Nota: Excluem-se desta campanha os estabelecimentos com os CAE 47111 - Comércio a retalho 
em supermercados e hipermercados e 47300 - Comércio a retalho de combustível para veículos a 
motor, em estabelecimentos especializados e excluindo também, estabelecimentos comerciais 
com área superior a 200m2.  

Os comerciantes que pretendam participar no “Famílias ao Centro” deverão até 15 de dezembro 
de 2022, formalizar a adesão através da inscrição no formulário disponível em http://
www.acimg.pt/. 

Os estabelecimentos aderentes serão identificados através de um cartaz fornecido pela ACIMG e 
colocado em lugar visível. 

A ACIMG publicará no seu site institucional, e respetivas redes sociais, a lista de estabelecimentos 
aderentes. 

Serão rejeitadas as inscrições de estabelecimentos que não sejam detentores de um dos CAE 
anteriormente identificados. 

Os lojistas, seus descendentes e ascendentes, não poderão concorrer com talões de compra 
pertencentes à respetiva loja. 

Os estabelecimentos aderentes deverão levantar o material do projeto “Famílias ao Centro” na 
Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande. 

Por cada 10€ em compras nos estabelecimentos aderentes ao projeto “Famílias ao Centro”, o 
cliente tem direito a 1 cupão de participação. 

Cada cupão de participação é numerado e tem aposto o carimbo da ACIMG. 

Para efeitos de sorteio, apenas serão considerados válidos  os  cupões que  reúnam as seguintes 
condições: 

a. Identificação do cliente (primeiro e último nome) 

b. Contacto telefónico 

Os canhotos dos cupões devidamente preenchidos, entregues pelos estabelecimentos aderentes 
aos clientes durante a campanha, serão colocados numa tômbola para posterior extração 
aleatória. 

Serão realizados três sorteios públicos de 100 cupões cada um, nos dias 16 e 22 de dezembro de 
2022 e 13 de janeiro de 2023, às 16:00 horas no auditório do Edifício da Resinagem e será 
realizado por um representante do Município da Marinha Grande e um da Associação Comercial e 
Industrial da Marinha Grande. 

• 56 Restauração e similares

• 79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de 
reservas e atividades relacionadas

• 95 Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e 
doméstico

• 96 Outras atividades de uso pessoal



Após a realização do sorteio, será redigida uma ata com a identificação de todos os cupões 
vencedores assinada pelos representantes do Município e da ACIMG presentes no sorteio. 

Os cupões sorteados não serão colocados novamente na tombola para o sorteio seguinte. 

Após a realização do sorteio, a ACIMG, assume o compromisso de contactar os clientes 
contemplados com as senhas premiadas, para que procedam ao levantamento dos respetivos 
vales. 

Serão sorteados 300 cupões, cujos titulares irão receber vales para desconto nos 
estabelecimentos aderentes no montante de 100€ (cem euros). 

Cada vale terá o valor de 20€ (vinte euros). 

Os vales poderão ser descontados nos estabelecimentos aderentes até ao dia 28/02/2023. 

Os vales apenas poderão ser descontados em compras de valor igual ou superior ao montante 
inscrito no mesmo. 

Os vales que não forem descontados no período acima previsto, perdem a sua validade e não 
poderão ser descontados em período posterior.  

Os vales não poderão ser convertidos em dinheiro. 

Aquando do levantamento dos vales, o cliente deverá apresentar o comprovativo de compra que 
deu origem ao cupão de participação.


