
 

 

” VI SORTEIO DE COMPRAS DE NATAL NO 

COMÉRCIO LOCAL” 

 

Normas de Participação 
 
I – Organização 
O VI Sorteio de Compras de Natal no Comércio 
Local é uma iniciativa do Município que visa 
promover as compras nos estabelecimentos do 
nosso concelho, e assume a forma de um sorteio 
como seguidamente se explicita. 
 
II – Destinatários 
Todas as pessoas que comprem no comércio 
local habilitam-se aos prémios especificados no 
número IX das presentes normas, através das 
senhas que lhe são atribuídas pelos 
comerciantes, de acordo com o volume de 
compras efetuado. 
 
III – Objetivos 
a) Contribuir para um aumento de vendas 
durante o período do Natal; 
b) Induzir a fidelização ao comércio local; 
c) Dinamizar a economia do concelho. 
 
IV – Estabelecimentos 
Podem participar nesta iniciativa os 
estabelecimentos de comércio local aderentes 
nos termos do disposto nas alíneas seguinte: 
a) Os estabelecimentos aderem à presente 
iniciativa mediante inscrição no Posto de 
Turismo até às 16h30 do próximo dia 27 de 
novembro de 2020; 
b) A adesão implica uma contribuição de 10 
€ que se destina à constituição do fundo dos 
prémios a atribuir; 
c) Os estabelecimentos aderentes recebem 
um dístico de identificação, a afixar em local 
visível, bem como os blocos de senhas a 
entregar aos compradores de acordo com as 
regras definidas no ponto VI do presente 
Regulamento. 
 
V – Vigência 
Para efeitos do disposto no presente 
Regulamento são elegíveis, nas compras 
efetuadas nos estabelecimentos comerciais 
aderentes, de 02 de dezembro de 2020 a 01 de 
janeiro de 2021. 

 
 

 
 
 
    VI – Do Sorteio 

a) Por cada 10 euros de compras, o 
comerciante entrega ao cliente uma senha. 
Cabendo ao comerciante registar, no canhão 
respetivo, os seguintes dados: nome e contacto 
telefónico do cliente e identificação do 
estabelecimento comercial; 
b) Os canhões das senhas são recolhidos 
pelos colaboradores do Gabinete de Turismo, 
durante o dia 2 de janeiro de 2021. 
 
VII – Sorteio 
O sorteio tem lugar na Biblioteca Municipal de 
Alvito, no dia 06 de janeiro, pelas 14h15. 
 
VIII–Compromisso do Município  
a) Promover a iniciativa através dos meios 
de comunicação e divulgação municipais; 
b)  Contribuir com o dobro do valor do 
motante igual ao total do valor das inscrições 
dos comerciantes,  destinado ao fundo dos 
prémios a conceder. 
 
IX - Prémios 
a) São atribuídos por sorteio 10 vales de 
compras, cujo valor nominal depende do 
montante final integrado no fundo dos prémios 
previsto na alínea c) do número IV do presente 
Regulamento; 
b) O vale de compras é descontado no 
estabelecimento identificado na senha sorteada; 
c) Os vales não são cumulativos. 
 
X – Pagamento dos vales  
a) O pagamento dos vales é assegurado pelo 
Município. Para isso o comerciante apresenta-o, 
no Gabinete de Turismo da Câmara Municipal, 
cabendo a este emitir a respetiva requisição e 
remetê-la ao estabelecimento que de seguida 
procede à emissão da respetiva fatura que 
apresenta no Balcão Único a fim de lhe ser paga 
a fatura. 

 

 

 



 

 

 
XI – Notas Finais: 
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal 
resolver quaisquer falhas e omissões das 
presentes normas. 

 
 


