
Normas de Participação 2021

O concurso de Natal - São Domingos à Janela é uma 
iniciativa da Junta de Freguesia de São Domingos de 
Benfica e integra as festividades natalícias desta autar-
quia. Esta ação tem como objetivo a criação de um cená-
rio de Natal iluminado, através da decoração das jane-
las/varandas com luzes e ornamentos de Natal. 

Pretende-se a colaboração dos fregueses no sentido de 
adornar e embelezar os seus espaços, sensibilizando-os 
para outras formas de sentir e viver a sua Freguesia, 
promovendo o espírito natalício. 

Será também uma forma de dinamizar e valorizar o 
comércio tradicional, tornando-o mais atrativo durante 
a época de Natal através desta iniciativa e das Montras 
de Natal. 

Destinatários Residentes Freguesia de São Domingos de 
Benfica - Janela / Varanda e Montra | Normas/Critérios 
de Avaliação: Utilização de materiais de preferência 
reciclados e ou 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, nem os transeuntes.

Período do Concurso decorre de 1 a 31 de dezembro de 
2021 (decorações instaladas durante o referido período); 
Período de candidaturas: 19 a 30 de novembro de 2021; 
Entrega de Prémios: dia 6 de janeiro de 2022 em local a 
definir pela Junta de Freguesia de São Domingos de 
Benfica.

A inscrição é gratuita e implica a aceitação integral das 
regras. As inscrições podem ser feitas através do email: 
eventos@jf-sdomingosbenfica.pt ou pelo telefone: 217 
248 610. 

Os inscritos comprometem-se a: Manter a decoração 
em bom estado, de 1 a 30 de dezembro de 2021. Para 
qualquer esclarecimento contactar o Gabinete de Comu-
nicação & Eventos da autarquia, telefone 217 248 610.

A eleição será efetuada por votação na rede social Face-
book, na página da Junta de Freguesia de São Domingos 
de Benfica. Todos os participantes receberão um Certifi-
cado de Participação; Será atribuído o prémio de 
melhor Janela/ Varanda. O prémio consiste num cabaz 
de produtos de São Domingos de Benfica; Em caso de 
empate, será a organização a decidir o vencedor. Os 
vencedores serão contactados via telefone e, posterior-
mente, anunciados nos meios de divulgação da autar-
quia (facebook; site).

Autorizo a utilização de fotografias e imagens, no 
âmbito das atividades “São Domingos à Janela - Natal 
na Quinta”, a decorrer nas datas assinaladas, a eventual 
recolha de fotografias e imagens que possam ser utili-
zadas e reproduzidas, parcialmente, ou na sua totalida-
de, em suportes digitais da Autarquia (por exemplo 
Facebook, site Institucional, assim como em suportes 
informativos físicos (por exemplo A Revista Freguesia, 
Newsletter e outros). 

O tratamento de dados pessoais para efeitos de contacto 
ou para efeitos de comunicação dos serviços da Junta 
de Freguesia de São Domingos de Benfica, estão em 
conformidade com as normas aplicáveis no âmbito da 
proteção de dados pessoais e da segurança da informa-
ção, de acordo com os termos e condições da Política de 
Proteção de Dados.
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