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Tômbolas Comércio Local 2023 
 
 

Regulamento 
 
Objetivo: 
As Tômbolas Comércio Local, são uma iniciativa promovida pela ACIBA – Associação 
Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira em parceria com o Município de 
Mealhada, que visam promover, revitalizar e dinamizar o comércio local ao longo 

do ano, estimulando as compras no concelho de Mealhada. 
 

Duração: 
A presente iniciativa, alusiva à Páscoa, decorre entre os dias 01 de abril e 01 de 

maio de 2023. 
 

Condições de participação: 
❖ Podem aderir a esta iniciativa os estabelecimentos de comércio, serviços e 

de restauração, com sede no concelho de Mealhada, nas seguintes 
condições: 

 

• Associados da ACIBA, com quotas em dia –Gratuita; 
• Associados da ACIBA, sem quotas em dia – 20,00€; 

• Não Associados – 20,00€. 
 

❖ A inscrição, a realizar através do e-mail: geral@aciba.pt, pelos contatos 

231201606 // 927975540 ou em http://tombola.cm-mealhada.pt/adesao, 
até ao dia 24 de março de 2023, só se torna efetiva após validação pela 

ACIBA. 
  

❖ Os participantes autorizam a ACIBA e o Município de Mealhada a utilizar o 
nome do  seu estabelecimento para todos os efeitos de divulgação pública 
que considerem pertinentes. 

 

Benefícios para os estabelecimentos aderentes: 
❖ Fidelizar o público e premiar os clientes nas compras efetuadas; 
❖ Incentivar a compra no comércio local do concelho de Mealhada. 

 

Formas de participação - consumidores: 
❖ Poderão participar todas as pessoas singulares que realizem compras nos 

estabelecimentos aderentes e com idade igual ou superior a 18 anos. 
 

❖ Excluem-se do ponto anterior: 
• Os proprietários e seus familiares diretos dos estabelecimentos 

aderentes, que efetuem compras no próprio estabelecimento; 
• Gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes que 

realizem compras no próprio estabelecimento. 
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❖ Para se habilitarem ao sorteio online os consumidores terão de registar 
as faturas referentes às compras realizadas nos estabelecimentos aderentes, 

no Portal disponível para o efeito http://tombola.cm-mealhada.pt/clientes 
(após efetuar o seu login). 

 

❖ Por cada 5€ em compras, ser-lhe-á atribuído 1 código para o sorteio. 
 

Sorteio online: 
❖ O sorteio será realizado no Edifício dos Paços do Concelho, durante o mês de 

maio de 2023, em data e hora a anunciar; 
 

❖ O sorteio é digital, com o sistema a sortear aleatoriamente 3 códigos que    

foram atribuídos pelo Portal. 
 

Prémios: 
Os prémios a atribuir serão os seguintes: 

❖ 1º Prémio 150€ (em compras, nos estabelecimentos aderentes)  
❖ 2º Prémio 100€ (em compras, nos estabelecimentos aderentes) 

❖ 3º Prémio 50€ (em compras, nos estabelecimentos aderentes) 
 
Após a publicação da lista de premiados, e até 30 de setembro de 2023, os 

premiados deverão: 
• Fazer as compras, nos estabelecimentos aderentes, no montante igual ao 

valor do prémio; 
 

• Solicitar a (s) fatura (s), comprovativas dessas compras, com os dados da 

associação: 
o Nome: ACIBA 

o NIPC: 505 349 086 
o Morada: Mealhada; 

 

• Entregar na ACIBA a (s) referida (s) fatura (s), comprovativo de IBAN e a 
fatura que deu origem ao código sorteado, para poder receber o prémio por 

transferência bancária. 
 

Disposições diversas: 
 

❖ Todos os estabelecimentos aderentes estarão devidamente identificados com 
um cartaz alusivo à iniciativa; 

 

❖ A participação dos estabelecimentos e consumidores nesta iniciativa implica 
a aceitação sem reservas de todas as disposições deste regulamento; 

 
❖ A ACIBA isenta-se de qualquer responsabilidade comercial e financeira 

resultante da atividade de cada estabelecimento aderente; 

 
❖ As dúvidas, casos omissos e interpretações decorrentes da aplicação do 

presente regulamento, serão resolvidos pela ACIBA, em reunião de direção. 
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