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Concurso Loja + 

 

Normas de Participação 
 

Preâmbulo 

A Junta de Freguesia de Olivais (doravante JFO) no entendimento de que a 

sustentabilidade é um elemento fundamental para assegurar a dinamização do comércio 

local, promovendo a qualidade de v ida e um bom ambiente para a comunidade, tomou 

a iniciativa de promover este concurso junto dos quatro mercados sob gestão da JFO. 

Este concurso é especificamente dirigido às lojas que têm lugar nos quatros mercados da 

JFO, competindo as lojas de cada mercado entre si.   

O presente documento v isa explicitar as normas que regem o concurso. 

 

 Âmbito e Objetivos 

1. O concurso Loja+ tem como objetivos: 

a. o estímulo da economia local;  

b. a dinamização sustentável do comércio na freguesia;  

c. a promoção da adoção de medidas e práticas que contribuam para os 

objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), ou seja em torno dos pilares 

da sustentabilidade (economia, sociedade e ambiente);  

d. o fomento do espírito comercial, procurando que as pessoas lojistas 

ambicionem a excelência na gestão e apresentação dos seus produtos, na 

manutenção do espaço comercial, na gestão dos recursos e resíduos, e no 

atendimento ao cliente;  

e. o estreitar as relações entre as pessoas da comunidade. 

2. Os itens sujeitos a avaliação neste concurso foram estabelecidos com base nos 17 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 

3. Premiar os vencedores e certificar a participação de todos os concorrentes que 

concluírem a candidatura.  

4. Reunir informação para aferir quais as áreas e aspetos a melhorar em termos de 

sustentabilidade no comércio local. 
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Definições 

a) “Desenvolvimento Sustentável”: Modo de desenvolvimento capaz de responder às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de crescimento das 

gerações futuras. Visa melhorar as condições de v ida das pessoas, preservando 

simultaneamente o meio envolvente a curto, médio e a longo prazo. O 

desenvolvimento sustentável comporta um triplo objetivo: um desenvolvimento 

economicamente eficaz, socialmente equitativo e ecologicamente sustentável.  

b) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): os 17 ODS estabelecidos na 

Agenda 2030, disponíveis em http://plataformamulheres.org.pt/wp-

content/ficheiros/2016/04/Brochura_Objetivos_Desenvolvimento_Sustentavel.pdf  

 

 

Trâmites  

O concurso decorrerá entre 31 de janeiro e 28 de maio de 2017. 

Os resultados do concurso serão publicados em edital, nos respetivos mercados e na JFO. 

As lojas que participarem e concluírem o processo de candidatura receberão um 

certificado de participação, bem como constarão do catálogo a divulgar nos meios de 

comunicação da Junta de Freguesia de Olivais, incluindo respetivo contato e bens / 

serv iços comercializados. Haverá distribuição de cabaz de prémios entre os três primeiros 

lugares. 

A entrega de certificados e prémios será realizada no Piquenique da Biodiversidade, entre 

26 e 28 de maio de 2017. 

A JFO reserva-se o direito de alterar os trâmites em v igor, comprometendo-se a divulgar 

junto das lojas inscritas as devidas alterações. 

Metodologia 

O concurso irá decorrer em três etapas:  

• Pré-inscrições: durante o mês de janeiro  

• Candidatura: Diagnóstico e Propostas de Melhoria 

o Etapa 1 – Autodiagnóstico: frequência de ações de formação; 

esclarecimento de dúvidas; preenchimento de documentos e entrega da 

candidatura – autodiagnóstico. 

o Etapa 2 – Estudo de melhoria: ação de formação, esclarecimento de 

dúvidas; entrega da candidatura – medidas implementadas. 

• Avaliação: Avaliação das candidaturas; esclarecimento de dúvidas, prémio final.  

O esclarecimento de dúvidas poderá ser feito presencialmente nos mercados e na JFO, 

em datas a designar durante o mês de fevereiro. 

http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2016/04/Brochura_Objetivos_Desenvolvimento_Sustentavel.pdf
http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2016/04/Brochura_Objetivos_Desenvolvimento_Sustentavel.pdf
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Normas de participação  

1. Tanto a pré-inscrição, como a inscrição / candidatura ou a frequência nas ações 

de formação são gratuitas. 

2. A pré-inscrição consiste no preenchimento da ficha de pré-inscrição e sua entrega 

num dos balcões da JFO, por fax n.º 218520687 ou por e-mail geral@jf-olivais.pt. 

3. A inscrição consiste no preenchimento do formulário de candidatura, 

acompanhado da documentação exigida na calendarização prevista: 

a. Pré-inscrição: até 31 de janeiro;  

b. Candidatura – fase diagnóstico: até 10 de março;  

c. Candidatura – fase propostas de melhoria: até 27 de abril;  

4. A inscrição só se considera válida se for entregue no prazo previsto e pelo menos a 

pessoa responsável pela candidatura ter participado nas ações de formação 

disponibilizadas para efeitos do concurso. A não comparência pode significar a 

exclusão de candidatura.  

 

Avaliação da candidatura 

A avaliação das candidaturas decorrerá no mês de maio, tendo em consideração a 

variabilidade dos arquétipos de lojas, pelo que a pontuação de cada candidatura 

resultará de uma média ponderada dos parâmetros que lhe são aplicáveis. 

A avaliação será feita por um júri constituído por 3 ou 5 elementos, a designar pela JFO. 

Os itens sujeitos a avaliação têm como base os 17 ODS da Agenda 2030, sendo os mesmos 

divulgados durante a fase de pré-inscrição. 

 

Esclarecimentos Adicionais 

Para qualquer esclarecimento adicional, deverá entrar em contato com:  

Junta de Freguesia de Olivais, sita na Rua General Silva Freire Lote C, com o telefone 21 

854 06 90 e e-mail geral@jf-olivais.pt  

 

 

Lisboa, dezembro de 2016  

 

mailto:geral@jf-olivais.pt

