
 

 

 

 

 

MOIMENTA VIVA - Recuperar a Esperança 

 

Campanha de Natal 2020 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

1. O presente documento, adiante designado por normas de funcionamento, 

destina-se a especificar os termos e condições subjacentes à participação na iniciativa 

de apoiar e revitalizar o comércio tradicional e serviços, promovendo o incentivo às 

compras e consumo com segurança nos estabelecimentos comerciais sediados e/ou 

com estabelecimentos instalados no Concelho de Moimenta da Beira, fazendo parte de 

uma estratégia global de resiliência face ao vírus da Covid-19, que irá decorrer de 01 a 

31 de dezembro de 2020, inclusive. 

 

 

I. INSCRIÇÃO GRATUITA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

2. Apenas poderão participar nesta iniciativa de dinamização do comércio local os 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que tenham o domicílio fiscal 

ou loja instalada no Concelho de Moimenta da Beira, cumpram todas as medidas de 

segurança e higiene preconizadas pela Direção Geral de Saúde e que adiram 

expressamente à mesma, mediante o preenchimento de formulário próprio 

disponibilizado para o efeito no sítio da internet do Município de Moimenta da Beira, em 

www.cm-moimenta.pt e na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro, bem como nas sedes 

das Juntas de Freguesia; 

http://www.cm-moimenta.pt/


 

 

3. Ficam excluídos da presente iniciativa os agentes económicos locais que 

comercializam combustíveis, bem como seguradoras e agencias bancárias.  

4. A listagem identificativa dos estabelecimentos comerciais aderentes será 

publicitada na página eletrónica do Município de Moimenta da Beira em www.cm-

moimenta.pt.  

5. Os estabelecimentos comerciais aderentes deverão estar obrigatoriamente 

identificados através da publicitação de um dístico promocional que será fornecido pelo 

Município de Moimenta da Beira. 

 

II. DESTINATÁRIOS  

 

1. Todos os interessados em participar na presente iniciativa deverão proceder à 

sua prévia inscrição, através do preenchimento de formulário próprio, criado para o 

efeito, disponível na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro ou, em alternativa, no site do 

Município de Moimenta da Beira, em www.cm-moimenta.pt; 

2. Após a inscrição ter sido validada pelos serviços, são fornecidos a cada 

interessado vales no valor total de € 15,00 (quinze euros), montante que pode ser 

desagregado em vales de € 1,00 (um euro), de € 5,00 (cinco euros), de € 10,00 (dez 

euros) ou apenas um de € 15,00 (quinze euros); 

3. Os referidos vales são associados a compras e ou despesas de valor igual ou 

superior ao triplo, considerando-se o vale de € 1,00 (um euro) para despesas de valor 

igual ou superior a € 3,00 (três) euros, o de € 5,00 (cinco euros) para despesas de 

montante igual ou superior a € 15,00 (quinze) euros, o de € 10,00 (dez euros) para 

despesas de valor igual ou superior a € 30,00 (trinta) euros e o de € 15,00 (quinze euros) 

para despesas de montante igual ou superior a € 45,00 (quarenta e cinco) euros; 

4. A utilização indevida da presente campanha faz incorrer os autores em 

responsabilidades legais. 

 

 

http://www.cm-moimenta.pt/
http://www.cm-moimenta.pt/
http://www.cm-moimenta.pt/


 

 

 

III. VALE DE DESCONTO 

 

1. O vale de desconto deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos, sob pena 

de exclusão: 

a) Identificação do cliente, comprovada por documento de identificação; 

b) Carimbo da Câmara Municipal com aposição de assinatura; 

 

IV. FUNCIONAMENTO 

 

1. Os estabelecimentos aderentes deverão obrigatoriamente carimbar e assinar os 

vales e anexar o respetivo comprovativo da venda, nos termos legais, a entregar na 

Câmara Municipal para recebimento do valor correspondente, entre os dias 15 de 

Janeiro e 15 de Março, sob pena de não serem aceites. 

 

V. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, de 

acordo com as leis em vigor e boas práticas aplicáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


