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Para mais informação e/ou esclarecimentos adicionais,
poderá contactar o Serviço de Turismo e Ação Cultural,
Praça da República, ou através do telefone/fax 235 770
113 ou correio eletrónico: turismo@cm-gois.pt,
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 O valor dos prémios é atribuído em forma de vale de
compras, o qual deverá ser gasto num dos espaços comerciais aderentes à escolha do vencedor.

O Município de Góis promove, mais uma edição
do Concurso de Montras de Natal em Góis com
o objetivo engalanar os estabelecimentos
comerciais do Concelho de Góis para a época
mais festiva do ano.
As presentes normas dispõem sobre os preceitos
de funcionamento do Concurso de Montras de
Natal.

mente iluminadas até às 22 horas.

1. O concurso destina-se a empresários da área
do comércio e serviços do Concelho de Góis.

7. Os concorrentes serão avaliados pelo júri
nomeado, que deverão ter em conta os seguintes
critérios de avaliação:
a) Originalidade e criatividade, tendo em conta a o
tema obrigatório;
b) Cores e formas;
c) Avaliação global (estética, iluminação, etc.).

2. A inscrição deve ser efectuada através do
telefone/fax 235 770 113 ou correio eletrónico:
turismo@cm-gois.pt, impreterivelmente até dia
28 de novembro de 2021, sob pena de não
admissão ao concurso.
3. As montras são identificadas através de um
dístico alusivo ao concurso, entregue ao comerciante, contendo um identificador numérico que
terá de ser afixado, durante o mesmo, em cada
uma das montras concorrentes.
4. Sobre o tema: Reciclar (7R´s) deverá decorar
a sua montra com materiais recicláveis considerando a Quadra Natalícia, sendo que o tema das
montras é obrigatório.
5. As montras a concurso devem estar expostas
entre os dias 03 de dezembro e o dia 06 de
janeiro de 2022, devendo encontrar-se devida-

6. A avaliação das montras será realizada por
duas formas, pela votação online | Facebook do
Município de Góis e por um júri.
A classificação terá uma ponderação de 40% no
caso do Júri nomeado e de 60% para os “gostos”
efetuado pelo publico, nas fotografias de 03 de
dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022.

8. Após contagem dos votos serão apurados o 1º,
2º e 3º classificados.
Os prémios a atribuir são:
1º lugar - 200.00€ (Duzentos euros);
2º lugar - 150.00€ (Cento e cinquenta euros);
3º lugar - 100.00€ (Cem euros);
9. A entrega dos prémios decorrerá em dia e local
a definir.
10. Os resultados finais do concurso serão divulgados até 10 de Janeiro de 2022, no site oficial
do Município de Góis: http://www.cm-gois.pt.

Para mais informação e/ou esclarecimentos adicionais,
poderá contactar o Serviço de Turismo e Ação Cultural,
Praça da República, ou através do telefone/fax 235 770
113 ou correio eletrónico: turismo@cm-gois.pt, e/ou
consultar a página de internet do Município de Góis: http://
www.cm-gois.pt
1 O prémio é válido para duas pessoas podendo escolher
qualquer alojamento no concelho de Góis.

A iniciativa No Natal, faça as suas compras no Comércio
Tradicional! Sob o slogan Comércio Tradicional, mais do que um
negócio… um rosto, um Amigo!, pretende adotar o sucesso das
ultimas edições.
No âmbito da promoção do comércio local do Concelho de Góis,
o Município de Góis tem vindo a desenvolver parcerias de modo
a fomentar a sua dinâmica. Estas medidas municipais têm como
principal propósito contribuir para que as empresas se sintam:
1) Mobilizadas para ser mais competitivas e investir na sua
requalificação efetiva;
2) Capazes de competir com os centros comerciais da região e
com os centros urbanos vizinhos de maior dimensão;
3) Motivadas para fortalecer a sua estratégia de crescimento na
região.
Por conseguinte, o município espera, em simultâneo, garantir
que os/as consumidores/as:
1) Observem os produtos e as lojas do comércio local de uma
forma mais positiva;
2) Valorizem os produtos e as lojas locais geradores de valor
acrescentado à região, incentivando a preferência pelo comércio
local, sensibilizando-os para os benefícios económicos e sociais
desse comportamento;
3) Se sintam orgulhosos/as do tecido empresarial da região e
motivados/as para o comércio tradicional.
Esta ação promocional está vocacionada para o comprador, com
retorno imediato para o desenvolvimento local. De um modo
geral pretende-se com esta iniciativa uma dinâmica interativa,
entre a procura e a oferta e, uma saudável competição entre
comerciantes, isto porque um dos cupões cedidos no âmbito das
potenciais aquisições poderá ser selecionado, contribuindo para
a obtenção de prémios, como forma de incentivar a própria
economia local. O Município nos últimos anos tem tido uma
preocupação com os cuidados com o planeta, cuidados esses
que também fazem parte do mundo dos negócios, neste caso, os
comércios tradicionais devem possuir uma estratégia de negócio
cada vez mais sustentável.
O Município objetiva, desta forma, conferir uma oportunidade
única para que os espaços comerciais aceitem o desafio e que a
população e potenciais visitantes contribuam para o desenvolvi-

mento económico do Concelho, tendo em consideração os
seguintes pontos, a saber:
a) A iniciativa decorrerá nos espaços comerciais aderentes 03 de
dezembro a 06 de janeiro de 2020.
b) A inscrição deve ser efetuada em documento próprio até 28 de
novembro..
c) Os espaços comerciais e de restauração aderentes estarão
identificados com um dístico concebido para o efeito, alusivo à
iniciativa.
d) O comerciante deverá ter durante a iniciativa cupões para ceder
ao cliente, neste sentido, é responsável pela sua aquisição junto
do Município [Serviço de Turismo e Ação Cultural - Posto de
Turismo].
e) A gestão dos cupões é da responsabilidade do comerciante.
Deste modo, por cada 10€ de compras, deverá ser entregue um
cupão ao comprador.
f) Cada cliente, por cada 10€ de compras, recebe um cupão que
terá de preencher e entregar nos seguintes pontos de recolha:
- Posto de Turismo (Góis);
- Junta de Freguesia de Alvares.
- Junta de Freguesia de Cadafaz e Colmeal, nos respetivos postos
de atendimento (de acordo com horário de funcionamento);
- Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira;
g) Os prémios a atribuir são:
1º sorteado: Trotinete elétrica
2 º sorteado: 1 Noite num Alojamento Local
3ª sorteado: Cabaz com produtos locais
O sorteio será realizado no dia 14 de janeiro.
h) Todos/as os/as participantes, espaços comerciais, recebem o
Diploma de Participação.
i) A entrega dos prémios decorrerá em dia e local a definir pelo
Município de Góis e será divulgada atempadamente no site do
município: http://www.cm-gois.pt.
j) Os vencedores dos prémios, e demais informação, estará disponível no site oficial do Município de Góis: http://www.cm-gois.pt

