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NATAL BRANCO EM CASTELO BRANCO 2020 

Regras e Normas - Janelas de Natal 

 

1. Entidades responsáveis pela organização do Concurso Janelas de Natal 

CMCB - Câmara Municipal de Castelo Branco 

ACICB - Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa 

 

2. Âmbito 

O Concurso Janelas de Natal é um concurso de decoração de montras com base nos critérios 

definidos no presente documento.  

Poderão concorrer todos os estabelecimentos localizados em Castelo Branco, 

independentemente do tipo de atividade exercida, sendo condição obrigatória ter uma montra. 

 

3. Período do Concurso 

O Concurso Janelas de Natal irá decorrer entre os dias 11 de dezembro a 21 de dezembro de 

2020.  

  

4. Inscrição 

A inscrição poderá ser feita pessoalmente, nas instalações da ACICB, por via CTT ou por e-

mail.   

 

5. Contactos no âmbito da inscrição: 

ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa 

Avenida Nuno Álvares, nº 12, 6000-083 Castelo Branco 

Telefone: 272 329 802 | Telemóvel: 967 949 255 / 969 610 295 | E-mail: acicb@acicb.pt  

 

6. Data limite para entrega das inscrições 

A receção das inscrições decorre até ao dia 11 de dezembro, não sendo aceites inscrições 

após esta data.  
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7. Condições e regras de participação 

a) Os participantes devem, no período do Concurso, decorar as suas montras tendo por base 

o tema “Natal Branco”. 

b) Nos casos em que o estabelecimento disponha de mais do que uma montra deverá, junto 

com a ficha de inscrição, mencionar qual a montra que deseja submeter a Concurso, 

independentemente das restantes estarem ou não decoradas, uma vez que para efeitos de 

Concurso, apenas poderá ser considerada uma Montra por estabelecimento. 

c) A fotografia da montra que irá figurar na votação online deverá ser enviada até dia 11 de 

dezembro. O não cumprimento deste critério determina a exclusão da participação. 

d) A montra a Concurso deverá exibir os logotipos da CMCB e da ACICB. 

 

8. Categorias 

Os participantes poderão concorrer às seguintes categorias: 

Categoria + Original 

Categoria + Sustentável 

Categoria + Tecnológica 

 

9. Categorias 

Para cada categoria irão ser atribuídos primeiros, segundos e terceiros (1º, 2º e 3º) prémios 

com os seguintes valores: 

1º Prémios - 1.000,00€ 

2º Prémios – 500,00€ 

3º Prémios – 250,00€ 

 

A escolha dos premiados para cada categoria caberá a um júri composto por um 

representante da Autarquia, um representante da ACICB e um representante do IPCB. 

 

10. Grande prémio 

Será atribuído um Grande Prémio, no valor de 2.500,00€, ao estabelecimento que reúna o 

maior número de votos, realizados pela população residente e visitante, mediante a votação 

que irá decorrer online na página de Internet da Câmara Municipal de Castelo Branco e da ACICB 

– Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa. 

 



  
 
 
 

Contactos: 
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa 

Avenida Nuno Álvares, nº 12, 6000-083 Castelo Branco 
Telefone 272 329 802 | Telemóvel 967 949 255 / 969 610 295 | E-mail acicb@acicb.pt 

3 

 

 

 

 

11. Anúncio dos vencedores e entrega de prémios  

O anúncio dos vencedores será realizado no dia 04 de janeiro de 2021 e a entrega de prémios 

decorrerá no dia 06 de janeiro de 2021, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Castelo Branco.  

 

 

12. Aceitação das Normas  

A realização da inscrição implica a aceitação de todas as cláusulas constantes no presente 

Regulamento. 

 

Informação: Para qualquer esclarecimento adicional, entre em contacto com a organização. 


