
FAQ’s
PERGUNTAS FREQUENTES
CAMPANHA DE VOUCHERS VAGOS+COMÉRCIO
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1. Em que consiste a campanha de vouchers “Vagos +Comércio”?
Neste contexto económico-social motivado pela pandemia 
COVID-19, muitas microempresas familiares e produtores do 
concelho de Vagos sofreram com as medidas de confinamento e de 
estado de emergência decretadas pelo Estado Português, pelo que 
o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) 
conceberam um programa de apoio que visa apoiar e revitalizar o 
comércio tradicional, serviços e produtores locais, promovendo o 
incentivo às compras e consumo com segurança. Em suma, esta 
iniciativa visa promover a compra e o consumo de produtos e 
serviços no concelho de Vagos, dinamizando e apoiando, assim, a 
economia local.
O tipo de apoio consiste em sorteios mensais de 2 (dois) vouchers 
de 50€ por vencedor, totalizando 100€ e 40 premiados por sorteio, 
até ao final da campanha.

2. Quem pode concorrer/habilitar-se aos vouchers?
Todas as pessoas que comprem no comércio tradicional e 
consumam serviços nos estabelecimentos locais aderentes à 
campanha.

3. Enquanto consumidor/ cliente, como posso ficar habilitado(a) 
a concorrer ao sorteio?
Por cada compra e consumo de serviço com valor superior ou igual 
a 10€ recebe um cupão ficando, assim, habilitado a sorteios mensais 
de vouchers em valor em compras/ serviços novamente nos 
estabelecimentos aderentes.
O(s) cupão(ões) deve(em) ser preenchido(s) com os seguintes dados: 
nome, contacto telefónico nº do documento emitido.
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Depois de preenchidos, o(s) cupão(ões) dever(á)ão ser colocado(s)  
numa tômbola criada para o efeito, na Biblioteca Municipal de Vagos,  
das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 (exceto domingo), durante o 
período de vigência da campanha, ou em outro(s) local(ais) a definir 
pela organização.

4. Qual é a duração da Campanha? 
A campanha terá início em outubro de 2020 e terminará em abril de 
2021.

5. Quais as datas dos sorteios?
 ―   1º sorteio: 30 de outubro de 2020
 ―   2º sorteio: 30 de novembro de 2020
 ―   3º sorteio: 18 de dezembro de 2020
 ―   4º sorteio: 29 de janeiro de 2021
 ―   5º sorteio: 26 de fevereiro de 2021
 ―   6ª sorteio: 31 de março de 2021
 ―   7º sorteio: 30 de abril de 2021 

―   Os cupões sorteados serão publicitados em espaço próprio em 
https://maiscomercio.vagos.pt/ 

6. Quantos vencedores por sorteio mensal?
Por sorteio, até ao final da campanha, serão sorteados 40 vencedores 
que serão premiados com 2 vouchers de 50€ cada.
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7. Qual o valor de cada voucher? Quais os requisitos a serem 
cumpridos para levantar o voucher? 
Serão sorteados 2 vouchers de 50€ por vencedor, no total de 100€.
Os vouchers são de uso único, não acumulativos, e para os levantar 
deverá conservar o documento emitido respeitante à compra que lhe 
deu direito ao(s) cupão(ões).

8. Quanto tempo tenho para:
―   Levantar os vouchers? O consumidor sorteado tem 8 dias para 
levantar os vouchers, dirigindo-se à Câmara Municipal de Vagos, junto 
do Núcleo de Desenvolvimento Económico, todos os dias úteis ao 
longo da campanha, das 9h30 às 17h00.
―   Gastar os vouchers? Os vouchers têm validade de 30 dias.

9. Como devo gastar o valor dos vouchers?
Um dos vouchers de 50€ deverá ser gasto, na totalidade, no 
estabelecimento aderente sorteado. O outro voucher pode ser gasto, 
também na totalidade, em estabelecimento aderente à campanha, 
não excluindo o estabelecimento aderente já sorteado.
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