
NORMAS
DE APOIO
AO COMÉRCIO TRADICIONAL E PRODUÇÃO LOCAL

CAMPANHA DE VOUCHERS VAGOS+COMÉRCIO

V
A

G
O

S  S O M O S  TO D O

S N
Ó

S

C
O

M
PRE (N)O QUE É NO

SSO



2 | 6

1. Enquadramento
O panorama económico-social atual, principalmente motivado pela 
pandemia COVID-19 que ditou o estado de confinamento e de 
emergência, no período entre março e maio de 2020, desencadeou 
um conjunto de efeitos negativos impulsionados pelas regras que 
decretaram o encerramento de lojas, estabelecimentos comerciais, 
restauração, entre outros.
Neste contexto, muitas microempresas familiares e produtores do 
concelho de Vagos sofreram com estas medidas 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.

2. Organização
A Campanha “Vagos +Comércio” é uma iniciativa conjunta do 
Município de Vagos e do Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), com 
a colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho. 

3. Objetivo(s)
Esta iniciativa visa promover a compra e o consumo de produtos e 
serviços no concelho de Vagos, dinamizando, assim, a economia 
local, especialmente num período de particular dificuldade face à 
pandemia COVID19.

4. Destinatários
Todas as pessoas que comprem no comércio tradicional e consumam 
serviços nos estabelecimentos locais aderentes à campanha; por cada 
compra e consumo de serviço com valor superior ou igual a 10€ 
recebem um cupão ficando, assim, habilitados a sorteios mensais de 
vouchers em valor em compras/ serviços novamente nos 
estabelecimentos aderentes.
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5. Apoio
O Apoio consiste em sorteios mensais de 2 (dois) vouchers de 50€ por 
vencedor, totalizando 100€ e 40 premiados, sendo que um dos 
vouchers terá de ser gasto no estabelecimento aderente sorteado, e o 
outro voucher em qualquer estabelecimento aderente à campanha 
(incluindo o estabelecimento sorteado).

6. Estabelecimentos
Podem participar os produtores, os estabelecimentos de comércio 
tradicional e de prestação de serviços do concelho de Vagos, devendo 
respeitar as condições de participação descritas no ponto 7. 

7. Condições de participação
Para aderirem a esta campanha, os produtores, proprietários de 
estabelecimentos de comércio tradicional e prestação de serviços 
devem:

―   Preencher o formulário de adesão disponível em www.cm-vagos.pt 
e em https://maiscomercio.vagos.pt/ ;
―   Ter a sua localização no concelho de Vagos;
―   Cumprir todas as medidas de segurança recomendadas pela DGS, 
das quais se realça o uso obrigatório de máscara e/ou viseira de 
proteção, o respeito pela capacidade máxima do estabelecimento 
(0,05 pessoas por m2), a disponibilidade de gel desinfetante para 
clientes, a desinfeção dos equipamentos de ATM entre utilizações (se 
aplicável);
―   Afixar o cartaz de identificação de estabelecimento aderente (em 
caso de espaço físico) em local visível, bem como os blocos de cupões 
a fornecer aos compradores, conforme ponto 9 (página 4).
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8. Duração da campanha
A campanha terá início em outubro de 2020 e terminará em abril 
de 2021.

9. Dos sorteios:
―   Por cada compra e consumo de serviço com valor superior ou 
igual a 10€, o produtor/ comerciante/ prestador de serviço, entrega ao 
cliente um cupão, que deverá ser corretamente preenchido pelo 
cliente/ consumidor;
―   O cliente/ consumidor deverá preencher o cupão com os seguintes 
dados: nome, contacto telefónico e nº do documento emitido;
―   Estes cupões devem ser colocados numa tômbola criada para o 
efeito, que se encontra 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.
―   Os cupões a sorteio serão retirados findo este, dando lugar a 
novos.

10. Sorteios
Os sorteios decorrem no Auditório no Núcleo Empresarial de Vagos 
(NEVA), nas seguintes datas:
 ―   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 
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―   Os cupões sorteados serão publicitados em espaço próprio em 
https://maiscomercio.vagos.pt/ ;
―    Serão considerados válidos para o sorteio apenas os cupões que 
reúnam as seguintes condições:
 + Possuam a identificação do cliente (primeiro e último nome);
 + Possuam o contacto telefónico;
 + Possuam o nº do documento emitido, comprovando a 
compra efetuada.

11. Compromisso da organização
―   Promover a campanha através dos meios de comunicação e de 
divulgação devida e previamente identificados;
―   Organizar e operacionalizar os sorteios;
―   Recolher, após cada sorteio, os cupões;
―   Contactar os vencedores dos cupões sorteados para levantamento 
dos vouchers na Câmara Municipal de Vagos, junto do Núcleo de 
Desenvolvimento Económico, todos os dias úteis durante a vigência 
da campanha, e no horário das 9h30 às 17h00.

12. Prémios
―   Por sorteio, serão sorteados 40 vencedores que receberão 2 (dois) 
vouchers de 50€, no valor total de 100€;
―   O vencedor dispõe de 8 dias para proceder ao levantamento do 
voucher;
―   Um voucher de 50€ terá de ser gasto obrigatoriamente no 
estabelecimento aderente sorteado;
―   Por sorteio, serão sorteados mais 5 cupões suplentes;
―   Os vouchers são de uso único;
―   Os vouchers têm validade de 30 dias.
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13. Dos suplentes
―   Findo os 8 dias de que o vencedor dispõe para levantar o voucher 
correspondente ao cupão sorteado e este não o tiver feito, será 
ativado o primeiro suplente, o qual também dispõe do mesmo prazo 
para levantamento do voucher, ou seja, 8 dias.

14. Pagamento dos vouchers aos estabelecimentos
―   O pagamento dos vouchers é assegurado pelo Núcleo 
Empresarial de Vagos (NEVA), sendo que, para receber o valor, o 
produtor/ comerciante/ prestador de serviço aderente deverá 
apresentar os vouchers no NEVA, e emitir nota de débito equivalente 
ao valor do voucher gasto no seu estabelecimento;
―   Os vouchers poderão ser gastos pelos clientes e aceites nos 
estabelecimentos aderentes conforme indicações no próprio voucher 
e até ao dia 31 de maio de 2021;

15. Notas finais
―   A participação dos estabelecimentos e clientes nos sorteios 
implica a aceitação sem reserva de todas as disposições nestas 
normas;
―   As falhas e os casos omissos nas presentes normas serão 
resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos e pelo 
Presidente do Núcleo Empresarial de Vagos. 
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