
Normas de Participação 2019



Inscrições

A inscrição é gratuita e implica a aceitação integral das regras: 
A ficha de inscrição poderá ser entregue nos atendimentos da CMP, no Posto 
de Turismo ou enviada por correio eletrónico grch@cm-palmela.pt (aguar-
dando a confirmação da receção da mesma) até ao dia 29 de novembro de 
2019. 

Os inscritos comprometem-se a:
Manter a decoração em bom estado, de 1 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro 
de 2020. 
Para qualquer esclarecimento contactar o Gabinete de Recuperação do Centro 
Histórico de Palmela, morada: Rua Heliodoro Salgado n.º 5 2950-241 Palmela, 
pelo telefone 212 336 647 ou correio eletrónico grch@cm-palmela.pt 

Júri 

A eleição será efetuada por votação na rede social Facebook, na página do 
Catavento. Cada utilizador só poderá votar numa foto. 

Prémios

Todos os participantes receberão um Certificado de Participação;

Serão atribuídos 2 prémios: Melhor Janela/ Varanda e Melhor Montra;

O prémio consiste num cabaz de produtos locais;

Em caso de empate, será a organização a decidir o vencedor.
Os vencedores serão contactados via telefone e, posteriormente, anuncia-
dos nos meios de divulgação da autarquia (facebook catavento; site) bem 
como nos órgãos de comunicação social.

Considerações Finais

Dúvidas ou omissões deverão ser esclarecidas junto do Município.

Autorizações
Receção de Informação Municipal 

Autorizo               Não Autorizo  

O município a enviar para  o  endereço  de  correio  eletrónico  acima 
referido  a  newsletter  com  informação  municipal  variada,  inerente 
aos  projetos  e  iniciativas  da  área  do  turismo,  cultura  e  desporto, 
educação  e  intervenção  social, ambiente participação e cidadania, 
entre outros temas diversos.

Utilização de fotogra�as e imagens

Autorizo               Não Autorizo  

No âmbito das atividades  “Viva o Natal em Palmela – Concurso Natal à 

Janela”,  a decorrer nas datas assinaladas,  a eventual recolha de  foto-
grafias e imagens que possam ser  utilizadas e reproduzidas, parcial-
mente, ou  na sua totalidade, em suportes  digitais  do  Município  (por 
exemplo  Facebook,  Catavento,  site  do  Município  etc.,  assim  como 
em  suportes informativos físicos (por exemplo Boletim Municipal, 
Catavento e outros).
O tratamento de dados pessoais para efeitos de contacto ou para 
efeitos de comunicação dos serviços do Município de  Palmela  estão 
em  conformidade  com  as  normas  aplicáveis  no  âmbito  da  proteção 
de  dados  pessoais  e  da segurança da informação, de acordo com os 
termos e condições da Política de Proteção de Dados e de Privacidade 
que  se  encontram  disponíveis  em  www.cm-palmela.pt.  Os  titulares 
dos  dados  podem  exercer  os  seus  direitos  de proteção de dados, 
nomeadamente os direitos de informação, acesso, consulta, retifica-
ção, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal 
de funcionamento, através de contacto com este Município (Atendi-
mento Presencial), ou pelo correio eletrónico protecaodedados@cm-
-palmela.pt.

Data e Assinatura 

Data:        Assinatura

Conforme previsto no n.º 1 do artigo 63.º do Código de Procedimento Administrativo.
Nota: As falsas declarações ou a falsificação de documentos constituem crime nos termos 
previstos, respetivamente, nos artigos 348º - A e 256º do Código Penal.

Concurso Natal à Janela
Normas de Participação 2019

Entidade Promotora

Natal à Janela é uma iniciativa da Câmara Municipal de Palmela e 
integra o evento Viva o Natal em Palmela.

Objetivo

Criar um cenário de Natal na vila através da decoração das janelas/va-
randas e montras do Centro Histórico de Palmela com motivos de Natal. 
Para tal pretende-se a colaboração dos munícipes no sentido de engala-
nar os seus espaços, sensibilizando-os para outras formas de sentir e 
viver a sua terra, promovendo também a consciência ambiental. Será 
também uma forma de dinamizar e valorizar o comércio tradicional, 
tornando-o mais atrativo durante a época de Natal.   

Destinatários  

Residentes no Centro Histórico de Palmela e Atividades Económicas 
do Centro Histórico

Categorias

Janela / Varanda e Montra

Normas/Critérios de Avaliação

Utilização de materiais naturais/reciclados/reaproveitados;

Não ultrapassar os beirados;

Não ocupar o espaço público (rua – caso seja aplicado a portas e/ou 

varandas);

Não colocar em risco a segurança pública.

Período do Concurso

1 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020 (decorações instaladas duran-
te o referido período);
Período de candidaturas: 18 a 29 de novembro de 2019; 
Entrega de Prémios: dia 6 de janeiro de 2020 (janeiras) em local a definir.



Ficha de Inscrição

Entregar no local indicado no ponto referente às Inscrições  ou por correio eletrónico grch@cm-palmela.pt até ao dia 7 de dezembro de 2019. 

NOME

MORADA

TELEFONE/TELEMÓVEL

E-MAIL

Janela/Varanda

Montra

categorias
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