
 

 

Normas de Participação 

Concurso de Doces de Natal |1ª Edição 

 

Âmbito/ organização 

O Município de Góis promove a Primeira Edição do Concurso de Doces Natal, como forma de 

preservar e divulgar os sabores dos doces de Natal do nosso Concelho. Com este concurso 

pretende-se valorizar, promover e incentivar a produção de doçaria portuguesa, apelando 

assim à criatividade e inovação de cada participante. 

Pretende-se também sensibilizar a população para a importância estratégica dos produtos 

endógenos, no contexto do desenvolvimento gastronómico do Concelho de Góis.  

As presentes normas dispõem sobre os preceitos de funcionamento do Concurso de Doces de 

Natal. 

 

Destinatários 

A participação no concurso é voluntária, gratuita e de livre acesso a profissionais mediante 

apresentação de ficha de inscrição na presente competição. 

 

Condições de participação 

1. Todos os estabelecimentos que pretendam participar no concurso, devem formalizar a sua 

inscrição, através do  telefone 235 770 113 ou correio eletrónico: turismo@cm-gois.pt, 

impreterivelmente até dia 30 de novembro de 2022, sob pena de não admissão ao concurso. 

2. Os participantes autorizam uma eventual recolha de imagens, para fins de divulgação do 

evento, bem como a eventual revelação dos seus nomes, particularmente o vencedor. 

3. O concurso é dirigido a todos os agentes do Concelho de Góis da área de Restauração e 

Similares (Cafés e Pastelarias) e destina-se a premiar os melhores Doces de Natal por estes 

confecionados.  

4. Só serão admitidos a concurso os agentes comerciais com atividade aberta na Autoridade 

Tributária, devidamente licenciados e em exercício de atividade. 

5. Para participar no concurso os agentes devem apresentar um doce à sua escolha, 

respetivamente.  

6. Cada participante indicar obrigatoriamente o nome do doce.  

7. Os comerciantes que pretendam concorrer, deverão ter o doce disponível nos seus 

estabelecimentos para comercialização e posterior avaliação. 

8. Categorias de doces:  

- Filhós esticadas; 

- Sonhos; 
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- Coscorões; 

- Tronco de Natal; 

- Escangalhado; 

- Bolo Rei; 

- Broas de Natal; 

- Bolo Rainha. 

9. Os Doces a concurso, devidamente confecionados e prontos, devem estar expostos no 

respetivo estabelecimento comercial, obrigatoriamente, durante a data de concurso para 

comercialização do mesmo e posterior avaliação do público.  

10. Cada participante só poderá concorrer com um exemplar de “Doce de Natal”.  

11. Os “Doces de Natal” a concurso deverão estar expostos para consumo no respetivo 

estabelecimento comercial, por opção do agente comercial, em período do concurso de 12 a 

26 de dezembro de 2022.  

12. O não cumprimento do definido nos pontos 10 e 11 cumulativamente, constitui motivo de 

exclusão do concurso.  

 

Critérios de avaliação| Avaliação 

1. Caberá ao público a avaliação dos “Doces de Natal” a concurso em dois formatos, a saber: 

a) As respetivas imagens serão colocadas no facebook do Município de Góis a partir do dia 12 a 

26 de dezembro de 2022. Cada “gosto” será contabilizado até às 00h00 do dia 26 de dezembro 

de 2022. 

b) Presencialmente em cada estabelecimento comercial que concorra com “Doce de Natal” 

terá uma ficha própria facultada pela organização, para que o público possa avaliar, numa 

escala definida de 1 a 5, correspondendo o valor 1 à apreciação de “Muito Mau” e o valor 5 de 

“Muito Bom”.  

2. A classificação terá uma ponderação de 50% no caso da votação presencial e de 50% para 

os “gostos” efetuado pelo público, nas fotografias de 12 a 26 de dezembro de 2022. 1 

3. Os participantes deverão fazer chegar ao Serviço de Turismo e Ação Cultura duas fotografias 

do Doce que pretendem levar a concurso.  

4. A divulgação dos vencedores será realizada no dia 9 de janeiro de 2023 em local e hora a 

designar pela Organização.  

 

Prémios 

1. Serão apurados um primeiro, segundo e terceiro lugar, em função da melhor pontuação 

obtida respetivamente.  

                                                 
1 Serão contabilizadas apenas as votações efetuadas na página de facebook oficial do Município de Góis, 

pelo que, os likes realizados em fotografias partilhadas noutras páginas não são considerados.  



 

 

2. Os vencedores serão distinguidos, de acordo com a pontuação obtida na avaliação do 

público (número de gostos e votação presencial), com um Diploma de Melhor Doce de Natal 1ª 

edição. 

 

Calendário: 

O Concurso de Doces de Natal 1ª edição, realizar-se-á de 30 de novembro de 2022 a 9 de 

janeiro de 2023 de acordo com a seguinte calendarização: 

 

1. Período de inscrições: até 30 de novembro de 2022. 

A inscrição deve ser efetuada através do telefone 235 770 113 ou correio eletrónico: 

turismo@cm-gois.pt, impreterivelmente até dia 30 de novembro de 2022, sob pena de não 

admissão ao concurso. 

2. Divulgação da lista final de concorrentes admitidos: 7 de dezembro de 2022. 

3. Período de votação (Facebook e presencial): 12 a 26 de dezembro de 2022. 

4. Serão divulgados os resultados finais do concurso no site oficial do Município de Góis 

(http://www.cm-gois.pt) até 9 de janeiro de 2023. 

5. A entrega dos prémios decorrerá em hora e local a definir. 

   

Direitos de imagem 

1. Os concorrentes autorizam o Município de Góis a utilizar e divulgar as imagens/vídeos ou sons 

recolhidos no âmbito do Concurso de Doces de Natal 1ª edição, cuja finalidade é 

exclusivamente para produção de noticias relacionadas com a atividade, bem como 

promoção das mesmas, através do site institucional, nas suas redes sociais, cartazes, boletim 

municipal, órgãos de comunicação social, ou outros meios de comunicação.  

2. O participante cede, desde já, a titulo gratuito e definitivo ao Município de Góis, todos os 

direitos de imagem que possui sobre os mesmos.  

3. A não aceitação do estabelecido nos anteriores pontos 1 e 2 das Normas de Participação 

será motivo de não aceitação da inscrição no concurso. 

 

Aceitação das Normas 

A participação no concurso Doce de Natal 1ª edição implica a aceitação das presentes 

normas sob pena de exclusão do concurso. 

 

Casos Omissos  

Todos os casos omissos no presente documento serão apreciados e decididos pelo Município de 

Góis. 
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