
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO | CAMPANHA ‘COMPRE EM BEJA’

No atual contexto de pandemia pelo novo coronavírus COVID-19 e atendendo aos constrangi-
mentos socioeconómicos sentidos em todo o país que provocaram consequências nefastas na 
economia local, decorrentes do encerramento obrigatório dos estabelecimentos comerciais e de 
serviços, decretado pelo governo (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 de 18 de 
março declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de cala-
midade pública) e do processo gradual de reabertura com algumas condições e restrições (Res-
olução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 de 30 de abril), o Município de Beja, desenvolve 
uma campanha que visa minimizar alguns dos impactos sentidos neste sector de atividade.

Neste contexto e no âmbito das competências atribuídas de promoção do desenvolvimento regu-
ladas pelo regime jurídico das autarquias locais, conforme o artigo 23º do Anexo I, da Lei nº 75, de 
12 de setembro de 2013, o Município de Beja tem desenvolvido um  conjunto de projetos e medi-
das de política pública local, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e  a coesão social e 
territorial, com vista à melhoria da qualidade de vida e bem estar de todos os seus munícipes. No 
caso em concreto, desenvolveu a presente campanha de apoio e promoção do comércio local 
designada COMPRE EM BEJA, como estímulo à recuperação da confiança dos empresários, da 
economia local, sensibilizando os munícipes para a importância do seu contributo nesta fase de 
grande desafio para este território.

ARTIGO 1º
OBJETIVOS

1. A campanha ‘COMPRE EM BEJA é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Beja 
que tem como objetivo valorizar, apoiar e estimular as compras no comércio local, no contexto da 
pandemia COVID-19. 
2. A campanha consiste no sorteio de cinco prémios mensais oferecidos pela Câmara Municipal 
de Beja, a quem realizar as suas compras no comércio local.

ARTIGO 2º
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA CONSUMIDORES 

1.A campanha destina-se a todas as pessoas, maiores de idade, que efetuem compras no valor 
de, pelo menos, € 15,00€ (quinze euros) no comércio local de Beja, entre o dia 1 de junho e o dia 
30 de setembro de 2020.
2.Por cada € 15,00€ de compras no comércio e restauração local, o cliente tem direito a um 
cupão de participação que lhe será entregue pelo gerente ou funcionário do estabelecimento 
(por exemplo: compras de € 15,00 a € 29,99, dá direito a um cupão; compras de € 30,00 a € 44,99 
a dois cupões, e assim sucessivamente).
3.São excluídos do concurso os proprietários, seus familiares diretos e gerentes dos estabeleci-
mentos comerciais e de restauração aderentes, que concorram com cupões dos próprios esta-
belecimentos e o executivo municipal.

ARTIGO 3º
ESTABELECIMENTOS ADERENTES

1. A campanha destina-se aos estabelecimentos de comércio, restauração e serviços, que sejam 
micro ou pequenas empresas, com estabelecimento aberto ao público no concelho de Beja que 
formalizem a adesão à campanha até ao dia 31 de agosto, mediante preenchimento da ficha de 
adesão do estabelecimento em www.cm-beja.pt (preferencialmente), por email para 
get@cm-beja.pt ou dirigir-se pessoalmente às instalações da Câmara Municipal de Beja, sitas 
na Av. Salgueiro Maia – Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja. 
2. A adesão dos estabelecimentos à campanha é gratuita.
3. Os estabelecimentos aderentes devem encontrar-se devidamente identificados com um 
dístico contendo o logotipo da iniciativa que será entregue após validação da adesão. 
4.Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a aceitar os vales de compras que venham 
a ser apresentados pelos vencedores de cada sorteio no prazo referido no próprio vale.
5.Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a entregar os vales de compras à Câmara 
Municipal de Beja para pagamento do respetivo valor, até ao dia 31 de dezembro de 2020, sob 
pena de os mesmos não serem considerados válidos.

ARTIGO 4º
FUNCIONAMENTO DA CAMPANHA

1. Os estabelecimentos aderentes poderão solicitar/levantar os cupões na Câmara Municipal 
de Beja Av. Salgueiro Maia – Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja. 
2. A cada estabelecimento comercial aderente, o Município de Beja irá atribuir, a título gratui-
to, cupões numerados. 
3. Os estabelecimentos aderentes devem carimbar e/ou assinar e datar os cupões a entregar ao 
comprador.
4. Nos cupões deverá constar obrigatoriamente o nome, localidade e contacto telefónico do 
comprador e o número e data do talão de compra que lhe conferiu o direito aos cupões. 
5. Os talões de compra e correspondentes cupões, só são válidos para um sorteio.
6. Os estabelecimentos comerciais e de restauração deverão informar os compradores da 
obrigatoriedade prevista nos números anteriores. 

ARTIGO 5º
LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS CUPÕES PREENCHIDOS

1.Os clientes deverão preencher o cupão e/ou cupões que lhes forem atribuídos e depositá-los 
na tombola que se encontra localizada na Biblioteca Municipal de Beja, de segunda a sábado, 
das 9h30 às 20h. 
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ARTIGO 6º
ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS 

1.Os prémios serão oferecidos aos 5 cupões sorteados, que serão atribuídos da seguinte forma:
  1º Prémio: €1.000 (mil euros) em vales de compras de 50 euros cada, 
  válido nas empresas aderentes;
  2º Prémio: €700 (setecentos euros) em vales de compras de 50 euros cada, 
  válido nas empresas aderentes,   
  3º Prémio: €500 (quinhentos euros) em vales de compras de 50 euros cada,
   válido nas empresas aderentes,   
  4º Prémio: €200 (duzentos euros) em vales de compras de 50 euros cada, 
  válido nas empresas aderentes,
  5º Prémio: €100 (cem euros) em vales de compras de 50 euros cada, 
  válido nas empresas aderentes.   

2.Os prémios devem ser consumidos até dia 15 do mês seguinte ao da data de cada sorteio, ou 
dia útil seguinte no caso de coincidir com fim de semana ou feriado, que deu origem ao prémio, 
sob pena de não serem considerados válidos após essa data.

ARTIGO 7º
AÇÃO PÚBLICA DO SORTEIO

1.O sorteio dos cupões terá lugar nos dias, 3 de julho, 3 de agosto, 3 de setembro e 3 de outubro, 
pelas 18h, na Biblioteca Municipal de Beja.
2.Os 5 cupões a sortear serão retirados da tombola aleatoriamente, na presença dos interessa-
dos. 
3.Cada pessoa pode receber apenas um prémio em cada sorteio. Se à mesma pessoa for sortea-
do mais do que um cupão, ser-lhe-á atribuído o de maior valor.

ARTIGO 8º
 PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS CUPÕES PREMIADOS

A lista com o número dos cupões premiados será publicitada no sítio da internet da Câmara 
Municipal, www.cm-beja.pt e na página de facebook da Câmara Municipal de Beja. 

ARTIGO 9º
RECLAMAÇÃO DOS PRÉMIOS

1-Os prémios referidos no artigo 6º devem ser reclamados no Edifício Administrativo do 
Parque de Feiras e Exposições (edifício azul), sito na Av. Salgueiro Maia, em Beja, nos dias úteis, 
das 09:00 h às 12:30 h e das 14:00 às 17:30 h.
2-Para receber o prémio, o premiado deverá apresentar a respetiva identificação, designada-
mente através do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e o talão de compra.
 

ARTIGO 10º
DÚVIDAS E OMISSÕES

As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas 
pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador com competência delegada.

www.cm-beja.pt


