
REGULAMENTO

O presente documento foi elaborado pela Direção da Associação Empresarial de 
Baião e visa regulamentar a iniciativa Compre em Baião 2021.

Artigo 1.º

Âmbito 

a) A iniciativa “Compre em Baião” é uma ação promovida pela Associação Empre-
sarial de Baião, com o apoio da Câmara Municipal de Baião, e tem como objetivo 
primordial promover e dinamizar o comércio de Baião, premiando os clientes que 
fazem compras no comércio tradicional. 

b) Nesta iniciativa podem participar todos os cidadãos e empresas, assim como 
todos os visitantes portugueses ou estrangeiros que façam as suas compras em 
Baião, nos estabelecimentos aderentes à iniciativa.

Artigo 2.º

Adesão das empresas 

a)As empresas associadas da AEB, desde que tenham o pagamento das suas 
quotas regularizado até 31/10/2021, estão automaticamente isentas do pagamento 
de 100 bilhetes para raspar para a iniciativa, bem como do dístico identificativo do 
estabelecimento aderente, do regulamento da iniciativa e de um folheto explicativo 
para o cliente.  

Caso pretendam adquirir mais bilhetes, terão o seguinte preço:

Na compra de 100 bilhetes para raspar: 6€  

Na compra de 400 bilhetes para raspar: 22€ 

Na compra de 800 bilhetes para raspar: 40€ 

A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

As empresas não sócias, interessadas em dar aos seus clientes a oportunidade de 
participar na iniciativa da AEB, deverão reger-se pelos seguintes preços: 

Na compra de 100 bilhetes para raspar: 12€  

Na compra de 400 bilhetes para raspar: 44€ 
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Na compra de 800 bilhetes para raspar: 80€ 

A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

b) Só é válido para a iniciativa o material fornecido pela AEB.

c) Os produtos não sofrerão qualquer aumento de preço em virtude da realização 
da iniciativa.

d) As empresas ou empresários que aderirem a esta iniciativa declaram, na ficha de 
inscrição, conhecer e concordar com o presente regulamento.

e) O Regulamento estará presente na Plataforma Compre em Baião, bem como 
todos os participantes aderentes à iniciativa; 

f) A AEB sugere à loja o registo fotográfico com o premiado, para posterior divulga-
ção e dinamização nas suas redes sociais, devendo o empresário identificar a foto 
com o #compreembaiao2021, para maior alcance. 

Artigo 3.º

Forma de Participação

a) A iniciativa destina-se a todas as pessoas que efetuem compra única, no valor 
igual ou superior a 30€, nos estabelecimentos aderentes. No ato do pagamento 
será entregue um bilhete para raspar;

b) A participação na iniciativa da AEB habilita o cliente a ganhar o valor descrito no 
bilhete, a descontar numa compra posterior;  

c) O cliente, ao aceitar o bilhete para raspar, por cada 30€ em compras, está a au-
torizar a loja, no caso de ser premiado, ao registo fotográfico do momento e poste-
rior divulgação nas suas redes sociais;

d) A probabilidade de saída do prémio é de 1 em 100 bilhetes. 

Artigo 4.º

Prazo da iniciativa

a) A iniciativa tem o seu começo no dia 1 de novembro de 2021 e termina no dia 15 de 
dezembro de 2021.

Artigo 5.º

Prémios:

a) O valor sorteado no bilhete para raspar só poderá ser descontado nos estabele-
cimentos aderentes à iniciativa, em compras superiores ao valor do prémio do 
bilhete;

b) Os prémios totalizam o valor de 1 500.00€;

Artigo 8.º

Reclamação dos prémios

a) Cabe ao premiado a seleção do estabelecimento ou estabelecimentos a efetuar 
o desconto do bilhete premiado, desde que aderente à iniciativa; 

b) A data limite para o premiado descontar o seu bilhete é 24 de dezembro 2021;

c) O Estabelecimento Aderente à iniciativa é responsável pela verificação do estado 
do bilhete, sendo que poderá não aceitar o bilhete apresentado por parte do pre-
miado, caso considere que o mesmo sofreu alguma intervenção ou foi alvo de cópia 
ou plágio. O bilhete é considerado inválido caso não esteja de acordo com as regras 
da AEB. 

O pagamento só é efetuado ao Estabelecimento Aderente quando o bilhete é 
entregue por si à AEB, juntamente com a fatura onde foi descontado o valor do 
bilhete.
A AEB é a responsável pela validação do bilhete, efetuando o pagamento me-
diante o(s) mesmo(s). O pagamento será efetuado por transferência bancária 
desde que o valor mínimo seja 10€. Caso o valor seja inferior, será descontado no 
valor da Quota Anual.

d) A data limite para entrega do bilhete por parte do Estabelecimento Aderente à 
iniciativa é 31 de janeiro de 2022. Após esta data, a AEB não reembolsa o Estabeleci-
mento Aderente. 

Artigo 9.º

Violações gerais

a) Se as disposições genéricas previstas neste regulamento forem violadas, os par-
ticipantes serão excluídos da iniciativa “Compre em Baião 2021”.

b) A Associação Empresarial de Baião pode suspender a participação do empresá-
rio na iniciativa, após denúncia por escrito e deliberação da Direção da AEB, onde 
seja verificado que este infringiu o regulamento.

Artigo 10.º

Disposições Finais

a) Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste 
regulamento serão esclarecidas e decididas pela Direção da Associação Empresa-
rial de Baião.

b) A AEB reserva-se ao direito de alterar este Regulamento sem aviso prévio. 

A Associação Empresarial de Baião

Baião, 08 de outubro de 2021
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