
A revitalização do Comércio é, sem dúvida, uma forma de 
promoção dos centros urbanos, bem como do incentivo à 
participação ativa dos diversos agentes económicos e dos 
cidadãos, numa lógica de promoção do tecido económico 
local e diversificação da oferta.
Nesse sentido, a revitalização do comércio passa pela 
adoção de soluções criativas que possam envolver diferentes 
intervenientes, isto é, entidades públicas, associativas e 
comerciantes.
O presente documento define as condições gerais da ação 
Animação de Natal 2021-Promoção do comércio tradicional 
“OFERTA DE VALES DE DESCONTO” levada a cabo pelas 
seguintes entidades promotoras: Município de Oliveira de 
Azeméis (MOA), e Associação Comercial dos Concelhos de 
Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra (ACCOAVC). Por esta 
via pretende-se dinamizar o Comércio Tradicional de Oliveira 
de Azeméis atribuindo vales que podem ser descontados nas 
lojas de comércio tradicional aderentes.
A iniciativa será realizada de acordo com os seguintes 
princípios:
 1. Poderão aderir a esta iniciativa Todos os 
estabelecimentos de comércio tradicional do concelho 
de Oliveira de Azeméis, sendo de inscrição gratuita e 
obrigatória na ACCOAVC.
 2. A adesão é efetuada através da aquisição de 
cadernetas de 50 Senhas, na sede da ACCOAVC, ao custo 
unitário de 1,50€.
 3. A aquisição das cadernetas poderá ser efetuada 
entre 30 de outubro e 31 de dezembro de 2021.
 4. Os estabelecimentos aderentes atribuirão 1 (uma) 
Senha por cada 25€ em compras, podendo o cliente 
acumular faturas/recibos de compra no mesmo 
estabelecimento até perfazer 25€.
 5. Serão consideradas as compras efetuadas nos 
estabelecimentos aderentes, entre os dias 30 de outubro e 
31 de dezembro de 2021(inclusive).
 6. Os clientes dos estabelecimentos aderentes a quem 
forem atribuídas senhas, deverão proceder à sua entrega, 
devidamente preenchidas e acompanhadas das respetivas 
faturas/recibos, até às 17h do dia 14 de janeiro de 2022, 
das10h às 12h e das 14h às 17h, nos seguintes locais:
  • Edifício dos Paços do Concelho da Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis, sito no Largo da 
República;

  • Sede da Associação Comercial dos Concelhos de 
Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra (ACCOAVC), 
sito na Avenida César Pinho, nº59, 2º andar, na 
cidade de Oliveira de Azeméis; 

  • Posto de Turismo de Oliveira de Azeméis, sito na 
Rua Doutor Ernesto Soares dos Reis, Nº 156 (Praça 
da Cidade);

  • Sedes das Juntas de Freguesia do Concelho de 
Oliveira de Azeméis;

 7. As senhas poderão ser recolhidas pelos 
estabelecimentos aderentes, ficando estes responsáveis pela 
sua entrega, com os respetivos comprovativos anexos, nos 
locais indicados no ponto anterior.
 8. Após a entrega e validação das senhas e respetivas 
faturas/recibos nos locais de receção, os clientes ficarão 
habilitados a 750 Vales de Desconto, com o valor individual 
de 10€.
 9. Nesta iniciativa, os participantes não poderão utilizar 
senhas de estabelecimentos cujos proprietários são seus 
familiares diretos (cônjuges, pais e filhos).
 10. Os Vales de Desconto serão atribuídos no dia 27 de 
janeiro de 2022.
 11. A sua atribuição será efetuada de forma aleatória, 
por uma equipa constituída por 4 elementos – 2 de cada 
entidade (MOA e ACCCOAVC) – após confirmação do 
cumprimento das condições definidas no ponto 8 e 9.  
 12. A lista de contemplados será partilhada nos suportes 
de comunicação das duas entidades promotoras, bem como 
partilhadas com os meios de comunicação social locais.
 13. Os selecionados para os Vales de Desconto deverão 
levantá-los até ao dia 28 de fevereiro na sede da ACCOAVC, 
fazendo prova da sua identidade.
 14. Os Vales de Desconto serão usados em compras a 
efetuar nos estabelecimentos aderentes até à data limite de 
31 de março de 2022.
 15. Os estabelecimentos aderentes serão ressarcidos do 
valor dos Vales de Desconto que recebam como meio de 
pagamento pelos contemplados, através da sua 
apresentação na sede da ACCOAVC, até ao dia 31 de Maio 
de 2022.
 16. A participação por parte dos estabelecimentos 
aderentes e dos clientes, prevê a autorização para o 
tratamento dos dados pessoais estritamente para efeitos 
desta iniciativa.

Informações:
• Atendimento presencial na sede da ACCOAVC
 Avenida César Pinho, nº59, 2º andar
 Oliveira de Azeméis
• Atendimento telefónico: 256 660 850 e 911 739 356
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