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NATAL NO COMÉRCIO LOCAL 2022 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ADERENTES 
 

O Município de Azambuja em parceria com a ACISMA – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja 
promove, de 8 dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, a iniciativa “Natal no Comércio Local”, que se enquadra na estratégia de 
dinamização do comércio local do concelho de Azambuja, através da criação de um incentivo para a realização de compras natalícias 
no concelho.  
 

DADOS DO ESTABELECIMENTO 
 

NOME COMERCIAL __________________________________________________________________ 

ÁREA DE ATIVIDADE _________________________________________________________________ 

CAE PRINCIPAL ______________   Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL ______________________________ 

MORADA DA SEDE ___________________________________________________________________ 

FREGUESIA _________________________________________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE ___________________________________________________________ 

TELEFONE __________________________________________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________________________ 

Declaro ter tomado conhecimento das condições de participação na iniciativa “Natal no Comércio Local 2022” no 
concelho de Azambuja. 
 
Autorizo que os presentes dados sejam objeto de tratamento informático pelo Município de Azambuja, sendo 
cumpridas todas as orientações expressas na Lei da Proteção de Dados Pessoais - Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
 

Data e Assinatura do Responsável 
 

Azambuja, ___ de _______________ de 2022       
 
   

 _____________________________________________ 
 

CONDIÇÕES DE ADESÃO 

1. Os estabelecimentos comerciais que pretenderem aderir a este concurso, terão que estar sediados e/ou desenvolver 
a sua atividade no concelho de Azambuja. 
2. As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 25 de novembro de 2022, através do formulário online disponível na 
página do Município, ou preenchido e entregue em suporte de papel a um representante da Acisma ou no Posto de 
Turismo de Azambuja.  
3. Todos os estabelecimentos comerciais deverão colocar em local visível, o dístico que será entregue pelo município, 
atestando assim a sua condição de estabelecimento aderente. 
4. Os estabelecimentos deverão, dentro do período em que decorre o concurso, entregar a cada consumidor, um cupão 
por cada € 10,00 de compras. Os cupões para este efeito, serão numerados e entregues aos lojistas por algum 
representante do Município de Azambuja ou da Acisma. 
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