
Dinamização do comércio e da restauração do concelho de Vila do Porto 

“Explore o Nosso Comércio e a Nossa Gastronomia” 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO PARA OS ESTABELECIMENTOS ADERENTES 
 

 

1º. Artigo 

PARTICIPANTES 

1.1) Podem inscrever-se na campanha as empresas com estabelecimentos comerciais e da 

restauração localizados no município de Vila do Porto, podendo aderir até 15 dias antes do 

término da campanha (31 de Janeiro 2021). 

2º. Artigo 

SENHAS 

2.1) As senhas para o sorteiro deverão entregues aos clientes entre 8 dezembro e 31 de 

janeiro. 

2.2) O estabelecimento, após ter a sua inscrição aprovada, receberá 7 blocos de 100 senhas 

para entregar aos seus clientes.  

2.3) Caso pretenda mais blocos de senhas, o custo de cada bloco será de 0.50€ 

2.4) Por cada 10€ ou múltiplos 10€ em compras o cliente terá direito a receber senhas até um 

máximo de 20 por cada compra efetuada nos estabelecimentos aderentes. Em caso de 

arredondamento dos múltiplos este deve ser feito pela dezena inferior. 

2.5) As senhas para o sorteio deverão ser colocadas num tômbola que se encontra na praça do 

município, sendo esse o ponto único de recolha das senhas para sorteio. 

 

3.º Artigo 

VALES DE COMPRAS SORTEADOS 

3.1) Serão sorteados 50 prémios equivalendo 400 vales de 20€. 

3.2) Os vales serão entregues até ao 15º dia consecutivo após a realização do sorteio, e 

poderão ser utilizados nos estabelecimentos aderentes até 30 de abril de 2021. 



3.3) O prémio deverá ser reclamado junto da delegação da Câmara Comércio e Indústria de 

Ponta Delgada, na Rua Teófilo Braga, n.º 90; 9580 Vila do Porto – Santa Maria. 

3.4) O vale não confere direito a troco, sendo possível numa compra superior ao seu valor 

facial, o cliente assumir a diferença. Nas transações dos vales sorteados poderão ser utilizados 

mais que um vale. 

3.5) O vale, para fins de registo de venda, deverá ser considerado como meio de pagamento 

em numerário no valor de 20€. 

3.6) Os vales só podem ser utilizados nos estabelecimentos aderentes à campanha. 

3.7) Para reembolso dos vales é necessário a cópia da fatura ou do talão de venda junto com o 

vale utilizado, podendo ser entregues na Delegação da CCIPD de Santa Maria ou enviados para 

a sede sita à Rua Ernesto do Canto, 13.  

3.8) Durante a campanha, a CCIPD acompanhará os estabelecimentos aderentes sendo que 

cada estabelecimento aderente é responsável pela organização documental para efeitos de 

reembolso e prestar esclarecimentos que possam ser solicitados para estes efeitos. 

4.º Artigo 

 RESPONSABILIDADE 

A organização, acompanhamento, divulgação desta iniciativa é da responsabilidade da CCIPD e 

do MVP, podendo também os estabelecimentos aderentes usar meios promocionais. 

A CCIPD terá serviços de apoio e de esclarecimentos através de email: geral@ccipd.pt ou 

telefone 296 350 000. 

5.º Artigo 

 CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelas entidades organizadoras 

(CCIPD/MVP). 

6.º Artigo 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação na campanha implica a aceitação integral do presente Regulamento. 

 


