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Preâmbulo 

 

A estratégia seguida pelo município de Serpa no domínio da dinamização económica tem como uma das prioridades o apoio à 

revitalização e valorização dos recursos e agentes económicos locais, gerando mais oportunidades e fomentando o reforço da 

capacidade de atração de investimento e de produção de valor.  

 

Em simultâneo com a preocupação permanente de reforçar a qualidade de vida da população, no sentido do desenvolvimento 

sustentável que prosseguimos e onde o turismo é, igualmente, uma das áreas a privilegiar, o incentivo ao comércio local concelhio é 

um dos domínios onde é fundamental continuar a trabalhar. 

 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, 

alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no âmbito da estratégia de 

valorização e promoção da atividade económica, o município de Serpa promove anualmente a campanha de incentivo às compras no 

comércio local, com a iniciativa “O melhor do Natal vem do Concelho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local”  

  

Objeto 

 

O presente documento define as normas de participação desta ação, que irá decorrer de 1 a 31 de dezembro de 2019. 

 

Âmbito 

 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, alojamento e hotelaria. 

 

Forma de adesão 

    

1. Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa (empresa/empresário em nome individual). 

2. Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 2) e de “grupo” de acordo 

com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y).  

3. Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, 

situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do 

telefone 284 549 840 e preencher a respetiva ficha de adesão. 

4. Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

5. O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 6 a 22 de novembro de 2019. 

6. Os estabelecimentos aderentes são identificados com um dístico, entregue com o preenchimento da ficha de adesão. 

Funcionamento  

 

1. Cada estabelecimento aderente recebe cupões de oferta, independentemente do número de pontos de venda. 

2. Os estabelecimentos que esgotem os cupões disponibilizados podem solicitar mais cupões.  

 

3. Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um cupão de oferta. Assim, por cada múltiplo de 

15 euros, deve entregar um número equivalente de cupões, até ao limite máximo de 8. 

4. Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos cupões a que o cliente tem direito, nem entregar cupões em excesso. 
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5. Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com cupões do próprio 

estabelecimento.  

6. O município de Serpa disponibiliza aos estabelecimentos aderentes sacos de papel e caixas alusivas à iniciativa. 

 

Cupões 

1. Os estabelecimentos devem entregar os cupões juntamente com a respetiva fatura de pagamento (pode ser fatura 

simplificada). 

2. Os cupões e o respetivo “canhoto” têm de ser preenchidos, sendo obrigatório o número de contacto. 

3. O comerciante guarda o “canhoto”, onde deve constar o número de identificação da fatura. 

4. Os “canhotos” são recolhidos, quando terminar a iniciativa, pelos serviços do município e colocados numa tombola para serem 

sorteados. 

 

Prémios 

1. São atribuídos 50 prémios, no valor de 100 euros cada um, entregues através de vales de oferta. 

2. O sorteio é efetuado no dia 7 de janeiro, às 10h30, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. 

3. Não são considerados os cupões que não estejam corretamente preenchidos. 

4. Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 

5. Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2020. 

 

Entrega de Prémios 

1. A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, salvo situações devidamente 

justificadas. 

2. Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a respetiva fatura. 

3. Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   

Divulgação dos resultados 

Os cupões premiados serão divulgados na página da internet da Câmara Municipal de Serpa e no facebook Serpa Terra Forte. 

 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 


