
O  Regulamento  da  Campanha  de  Apoio  ao  comércio  local  “Compre  em  Águeda”  foi

aprovado em reunião de Execu vo datada de 23 de junho de 2022 e na 3ª Sessão Ordinária da

Assembleia  Municipal,  realizada  no  dia  30  de junho  de 2022.  De  acordo  com o  regulamento

aprovado,  o  Execu vo  Municipal  deliberou  em  reunião  de  21  de  julho  de  2022  acerca  das

condições a aplicar no ano de 2022, nomeadamente:

1. Que decorra de 1 de setembro a 30 de novembro (data limite para gastar os vales);

2. Valor total dos prémios a atribuir de 30.000,00€ (trinta mil euros).

3. A realização de um sorteio no mês de outubro, da seguinte forma: 

3.1. Os cupões das compras efetuadas no mês de setembro deverão ser de-

positados até dia 3 de outubro às 17h30, no recipiente des nado ao sorteio no

Posto de Turismo;

3.2. O sorteio realiza-se no dia 3 de outubro, pelas 18h00 no Posto de Turis-

mo de Águeda;

3.3. O sorteio realizar-se-á mediante a extração de 280 cupões: 250 cupões

vencedores e 30 cupões suplentes, re rados do recipiente que conterá todos os

cupões par cipantes,  sendo atribuídos  50 prémios de 200,00€ e 200 prémios

de 100,00€, e pela seguinte ordem:

Os primeiros 50 cupões a serem sorteados dizem respeito aos prémios de 200,00€ (duzen-

tos euros);

Os seguintes 200 cupões a serem sorteados dizem respeito aos prémios de 100,00€ (cem

euros);

Os primeiros 10 suplentes dizem respeito aos prémios de 200,00€ (duzentos euros);

Os seguintes 20 suplentes dizem respeito ao prémio de 100,00€ (cem euros).

4. A  adesão  do  estabelecimento  comercial  deve  ser  formalizada  através  de  ficha  de

inscrição própria, a fornecer pelo município, e até ao dia 9 de setembro de 2022.

Tal como já referido, o sorteio realiza-se no dia 3 de outubro de 2022, pelas 18h00, no

Posto de Turismo de Águeda, sendo que para o efeito o recipiente com os cupões, será selado



pelas 17h30 do dia 3 de outubro, na presença de um representante das forças de segurança na

dependência do MAI – Ministério da Administração Interna.

Por forma a entrar em vigor e iniciar a produção dos seus efeitos, o referido Regulamento

foi  publicado em Diário da República  n.º 142/2022, Série II  de 2022-07-25,  Edital (extrato) n.º

1062/2022 .


