
PROGRAMA DE CONCURSO

Estabelecimento
Aderente

ARTIGO 1º
Objeto

1. O concurso “GANHAR É COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL!” é promovido pela Câmara 
Municipal da Moita, que no âmbito deste programa é designada por “Organização”.

2. Constituem objetivos do concurso:
a) Promover o comércio local e tradicional,

b) Revitalizar o comércio do Concelho, mobilizando os comerciantes e estimulando hábitos 
de consumo locais;

c) Contribuir para a dinamização e prosperidade do tecido empresarial local, com especial 
enfoque no comércio a retalho.

3. O cumprimento do presente programa é condição obrigatória para participação no concurso.

4. Os cupões de participação (adiante designados cupões), serão de raspar, figurando o prémio 
de imediato.

ARTIGO 2º
Âmbito

1. A presente campanha abrange todas as pessoas singulares com idade igual ou superior a 
18 anos que façam compras de bens ou serviços, no período compreendido entre o dia 07 e 
o dia 31 de dezembro, no comércio local e tradicional nos estabelecimentos aderentes do 
concelho da Moita.

2. Estão impedidos de participar:
a) Os proprietários e familiares diretos com compras realizadas no próprio estabelecimento 
aderente;

b) Os gerentes ou trabalhadores com compras realizadas no próprio estabelecimento 
aderente.

Artigo 3º
Princípios e Garantias
1. A campanha obedece aos princípios gerais de liberdade de participação e de igual-
dade de condições dos comerciantes aderentes e dos seus clientes.



ARTIGO 3º
Princípios e Garantias

1. A campanha obedece aos princípios gerais de liberdade de participação e de igualdade de 
condições dos comerciantes aderentes e dos seus clientes.

2. A Câmara Municipal enquanto entidade organizadora é responsável pela divulgação do 
concurso e pela dinamização dos recursos necessários para a sua realização.

3. A Organização reserva-se no direito de proceder a ações de fiscalização que permitam 
verificar o cumprimento das regras do concurso, através de seleção aleatória de estabelecimentos 
aderentes, ou resultante de eventuais dúvidas surgidas no decorrer do concurso.

ARTIGO 4º
Calendarização

A presente campanha decorre de 07 a 31 de Dezembro de 2020:
a) De 07 a 31 de dezembro de 2020 - duração da campanha;

b) De 07 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro 2021, período de validade do cupão/ 
raspadinha.

Parágrafo Único) A campanha terá o seu términus antecipado, se e só se, esgotarem as 
raspadinhas, que serão em número de 30.000.

ARTIGO 5º
Estabelecimentos aderentes

1. Ao concurso podem aderir todos os estabelecimentos de comércio a retalho tradicional e 
de proximidade, bem como de prestação de serviços do concelho da Moita.

2. São excluídos os seguintes setores de atividade:

a) Farmácias
b) Consultórios médicos e de enfermagem
c) Oficinas
d) Imobiliárias
e) Bancos e seguradoras
f) Todo os estabelecimentos cuja sua área seja maior que 200 metros quadrados

ARTIGO 6º
Condições de Participação dos Estabelecimentos Aderentes

1. Os representantes dos estabelecimentos interessados em aderir ao concurso devem fazer 
a sua inscrição, mediante o preenchimento e entrega do formulário.  

2. A entrega do formulário referido no número anterior deve ser efetuada, preferencialmente, 
por via digital para o seguinte endereço eletrónico: pav.mun.exposicoes@mail.cm-moita.pt, 
ou presencialmente no Pavilhão Municipal de Exposições, sito no Largo Dr. Joaquim Marques 
Elias 5, Moita. 



3. Após a inscrição e validação, a Organização disponibiliza aos estabelecimentos aderentes 
um “Kit” de participação composto pelos seguintes elementos:

a) Programa do concurso/campanha;

b) Dístico identificador de estabelecimento aderente (que o estabelecimento deverá colocar 
na sua montra);

c) 50 cupões/raspadinhas de participação para entrega aos clientes.

4. Aquando da entrega do “Kit” referido no número anterior, os representantes dos estabe-
lecimentos têm de assinar o termo de aceitação. 

5. Caso se esgotem os cupões disponibilizados no “Kit” de participação, o estabelecimento 
aderente pode efetuar um novo pedido de novos cupões com uma antecedência mínima de 
48h para o endereço eletrónico, ou presencialmente.

6. Os estabelecimentos aderentes devem cumprir o programado concurso, sob pena de dele 
serem excluídos.

ARTIGO 7º
Forma do Concurso

1. São emitidos 30.000 cupões, nas condições constantes do presente programa, disponíveis nos 
estabelecimentos aderentes, a distribuir aos compradores com o limite máximo de 4 cupões, por 
cada compra a efetuar nos estabelecimentos aderentes, nos termos definidos no artigo seguinte. 

ARTIGO 8.º
Aquisição dos cupões raspadinhas

1. Para cada compra no montante de €15,00, o cliente/concorrente receberá um cupão. Se 
a compra perfizer mais do que €15,00, serão entregues tantos cupões quanto os múltiplos 
de €15,00, com o limite indicado no número seguinte.

2. Independentemente do valor da compra no comércio local tradicional, cada cliente terá 
direito, no máximo, a quatro “cupões”. 

ARTIGO 9.º
Prémios

1. Todos os clientes que participem no presente concurso ficam habilitados aos seguintes 
prémios: 

Cupões no valor de:
a)  1 = € 300,00
     1 = € 200,00
     1 = € 150,00
     1 = € 100,00
     5 = € 50,00
     12 = € 25,00
     20 = € 10,00

b) 100 = Vales de 5% de desconto em compras no comércio local aderente, suportado por 
este.



b) 100 = Vales de 5% de desconto em compras no comércio local aderente, suportado por este.

2. Os prémios mencionados na alínea a) do número anterior só podem ser descontados em 
compras de bens ou serviços de valor igual ou superior nos estabelecimentos aderentes. 

3. A responsabilidade do pagamento desses prémios, no valor total de 1.500€, é da Câmara 
Municipal da Moita.

4. Os vales de compra só são válidos para utilização nos estabelecimentos aderentes até ao 
dia 31 de janeiro de 2021.

5. Só poderá ser utilizado um único vale numa compra ou numa aquisição de um serviço, 
devendo o valor total do vale ser igual ou inferior ao valor da compra ou prestação do serviço.

6. Mediante a apresentação do vale, a Organização procede ao reembolso dos vales descon-
tados, através de transferência bancária a efetuar para a conta oficial do estabelecimento 
aderente, no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data do pedido de reembolso.

7. Os estabelecimentos aderentes podem reclamar o reembolso do valor correspondente 
aos vales descontados até ao dia 26 de fevereiro de 2021, mediante a apresentação do vale 
ou vales de desconto, acompanhado da fatura da respetiva compra emitida em nome do 
cliente premiado. A Organização procede ao reembolso dos vales descontados, através de 
transferência bancária a efetuar para a conta oficial do estabelecimento aderente, no prazo 
máximo de 5 dias úteis a contar da data do pedido de reembolso. 

8. Os vales de desconto mencionados na alínea b) do nº1 do presente artigo, são da respons-
abilidade das lojas aderentes. Pelo que, todos os comerciantes participantes devem estar 
cientes que poderão ter que oferecer descontos de 5% em alguma compra, mediante a apre-
sentação de uma raspadinha premiada com um vale de 5% de desconto.

9. Os vales de desconto, não podem ser cumulativos com outras promoções das lojas.

ARTIGO 10º
Prazos

1. Os prémios devem ser reclamados até 31 de janeiro de 2021 nas lojas de comércio aderente.

2. Para beneficiarem dos prémios indicado no número anterior, os vencedores devem apre-
sentar-se, munidos dos respetivos cupões.

3. Caso o prémio não seja reclamado no prazo fixado no número 2 do presente artigo, caduca 
o direito de o levantar. 

4. Os prémios a atribuir são entregues livres de qualquer ónus ou encargos para o premiado.

5. As lojas têm até ao final do mês de Fevereiro para reclamar junto da Câmara Municipal o 
pagamento dos prémios a cargo da Câmara.



ARTIGO 12º
Disposições Finais

1. O desconhecimento do presente Programa de Concurso não pode ser invocado para justificar 
o incumprimento das suas disposições.

2. As dúvidas, casos omissos e interpretações resultantes da aplicação do presente Programa 
de Concurso são resolvidos pela Organização.


