
  

 

  

  

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

“Neste Natal Compre + Local” 
 

Nota justificativa 
A Câmara Municipal de Gondomar, com sede na 
Praça Manuel Guedes, 4420-193 Gondomar, pessoa 
coletiva 506 848 957, telefone n.º 22 466 05 00, 
deseja levar a efeito, a partir de 01/12/2015, uma 
campanha de incentivo com atribuição de ofertas, que 
denominou “Neste Natal Compre + Local” aprovada 
em reunião de Câmara de 11 de novembro de 2015, e 
implementada pela Divisão de Desenvolvimento 
Económico. 
A iniciativa irá fomentar o comércio local na época 
natalícia e tem o intuito de promover, revitalizar e 
dinamizar o comércio do Concelho regendo-se pelo 
seguinte articulado. 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente regulamento define as regras a que deve 
obedecer a campanha denominada “Neste Natal 
Compre + Local”, sendo uma ação promovida pela 
Câmara Municipal de Gondomar com o objetivo de:  

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

b) Fidelizar o público e criar novos laços entre 
empresa e cliente;  

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

 
Artigo 2.º 

Âmbito 
1. À presente campanha podem aderir todos os 

estabelecimentos de comércio do Concelho 
de Gondomar. 

2. Os estabelecimentos que exerçam, 
cumulativamente, a actividade de comércio 
e serviços, são abrangidos pela presente 
campanha. 

3. A Câmara Municipal de Gondomar reserva-
se o direito de recusar os estabelecimentos 
que não se enquadrem no âmbito da 
aplicação da presente campanha. 

4. Na campanha pode participar todo o 
consumidor que faça compras nos 
estabelecimentos aderentes, entre os dias 01 
de dezembro de 2015 e o dia 06 de janeiro 
de 2016, de valor igual ao referido no artigo 
7º n.º 1. 

 

Artigo 3.º 
Princípios e garantias 

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

2. O Município de Gondomar, enquanto 
entidade organizadora, é responsável pela 
divulgação da campanha e pela dinamização 
dos recursos necessários, para a realização 
da mesma. 

3. Os comerciantes são responsáveis por 
dinamizar e divulgar a campanha, 
permitindo assim uma fácil identificação dos 
estabelecimentos aderentes e a participação 
do público em geral, designadamente 
através da utilização dos suportes de 
campanha. 

4. O Município de Gondomar reserva-se o 
direito de proceder a fiscalizações, que 
permitam verificar o cumprimento das 
regras da campanha, sejam por seleção 
aleatória de estabelecimentos aderentes, ou 
por verificação resultante de eventuais 
dúvidas surgidas no decorrer da iniciativa. 

 
Artigo 4.º 
Duração 

A presente campanha decorre de 01 de dezembro de 
2015 a 06 de janeiro de 2016, com o seguinte 
calendário: 

a) De 01 de dezembro de 2015 a 06 de janeiro 
de 2016 – realização da campanha; 

b) De 07 a 22 de janeiro de 2016 – receção dos 
cupões não usados, bem como dos não 
premiados; 

c) Dia 29 de janeiro de 2016 – sessão solene de 
entrega das vinte (20) primeiras ofertas. 

 
Artigo 5.º 

Publicitação 
Será publicitado em órgãos de comunicação social 
locais, no Facebook e no site da Câmara Municipal 
de Gondomar, o resultado da iniciativa. 
 
 

Artigo 6.º 
Regras de participação 

1. Os comerciantes interessados em aderir à 
campanha subscrevem, obrigatoriamente, a 
declaração constante do ANEXO I ao 
presente documento. 

2. Os estabelecimentos aderentes deverão estar 
devidamente identificados com um dístico 
informativo visível do exterior, sendo, 



  

 

  

  

 

adicionalmente, disponibilizada no site do 
Município de Gondomar, a lista dos 
estabelecimentos aderentes. 

3. O estabelecimento aderente está obrigado a 
devolver todos os Cupões de Natal não 
premiados, onde deve constar o número da 
fatura, bem como, os não premiados, que lhe 
forem entregues. 

4. Será entregue a cada estabelecimento 
aderente, os seguintes elementos: 

a. Regulamento da campanha; 
b. Dístico informativo, que deverá ser 

colocado em local bem visível do 
exterior do estabelecimento; 

c. Cupões de Natal em packs de 50; 
d. Dois envelopes para colocação dos 

Cupões de Natal (utilizados e não 
premiados); 

5. Esgotados os Cupões de Natal atribuídos 
inicialmente, o estabelecimento aderente 
pode requerer um novo pack. 

 
Artigo 7.º 

Participação e identificação 
1. Ficam habilitados todos os consumidores 

que efetuem compras, nos estabelecimentos 
aderentes, em montante igual a €24. 

2. Por cada múltiplo de €24, o estabelecimento 
aderente procede à entrega de um Cupão de 
Natal. 

3. O bilhete é obrigatoriamente usado no ato da 
entrega.  

4. Em todas as circunstâncias deve ser escrito 
no verso do cupão, o número da fatura que 
lhe deu origem. O comerciante tem que 
conservar na sua posse os Cupões de Natal 
não premiados, para efeitos de controlo e 
devolvê-los após o términus da campanha. 

 
Artigo 8.º 

Validação das ofertas 
1. A participação na presente campanha 

implica a aceitação deste regulamento. 
2. No caso dos Cupões de Natal, a reclamação 

da oferta poderá ser efetuada, para os 
seguintes contactos: 

a) Telefone – 22 466 42 50 
b) Email – desenvolvimento@cm-

gondomar.pt 
3. Para o levantamento da oferta, deve ser 

apresentado o bilhete premiado, bem como, 
o comprovativo de compra.  

4. No caso dos Cupões de Natal com oferta, o 
levantamento das ofertas correspondentes, 
deverá ser efetuado no Edifício do 

Gondomar GoldPark, Rua Parque 
Tecnológico, 4420-330 S. Cosme, 
Gondomar, com a exceção das vinte (20) 
primeiras ofertas, que serão entregues em 
sessão solene, conforme referido no artigo 
4º, alínea c. 

5. As dúvidas, casos omissos, não reclamações 
de ofertas e interpretações resultantes da 
aplicação do presente regulamento, serão 
resolvidos pela Câmara Municipal de 
Gondomar. 

6. O prazo de prescrição da reclamação da 
oferta é de 60 dias úteis, a partir da data 
final da campanha. 

 
Artigo 9.º 

Ofertas 
Todos os clientes que participem no concurso, no 
período da campanha, ficam habilitados às seguintes 
ofertas: 

1º - Peça de ourivesaria  
2º - Peça de marcenaria 
3º - Peça de ourivesaria 
4º - Viagem de barco pelo Douro 
5º ao 9º- Jantar 
10º - Par de óculos de sol 
11º ao 15º - Peça de filigrana 
16º ao 1000º - Peças de ourivesaria 

 
 
 
 


