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VALES PRESENTE 

Regras e procedimentos 

 

Introdução 

Atento às exigências da atualidade e tendo em consideração as consequências económicas e 

sociais negativas decorrentes da pandemia Covid-19, a Associação Comercial e Industrial do 

concelho de Esposende adiante designada por ACICE e o Município de Esposende, em 

coorganização, criou os Vales Presente que poderão ser trocados diretamente nos 

estabelecimentos aderentes do comércio tradicional sendo majorados como sinal de 

reconhecimento pelo consumo nestes estabelecimentos. 

 

Artigo 1.º 

(Objeto e fim) 

1. O presente documento define as regras e procedimentos associados aos Vales Presente, ação 

promovida pela ACICE em coorganização com o Município de Esposende, que decorrerá no 

concelho de Esposende, com o objetivo de: 

a) Promover o comércio local/tradicional no concelho de Esposende; 

b) Contribuir para a revitalização do comércio tradicional do concelho, mobilizando os 

comerciantes e envolvendo os clientes, incentivando a população a fazer compras a nível local; 

c) Dinamizar iniciativas de desenvolvimento do concelho, garantindo a sua diferenciação como 

um local ativo e atrativo para viver, trabalhar e fazer compras; 

d) Fomentar a criação de oportunidades de negócios e potenciar novos espaços de 

comercialização. 

2. O presente documento estabelece as regras e procedimentos que devem ser cumpridas pelos 

estabelecimentos aderentes que pretendam receber os Vales por parte dos clientes; 

3. O presente documento estabelece as regras que devem ser cumpridas pelos clientes que 

pretendam obter os Vales para poderem descontar nos estabelecimentos. 
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Artigo 2.º 

(Âmbito) 

1. Os Vales destinam-se a todos os indivíduos que que queiram realizar compras nos 

estabelecimentos aderentes, salvaguardando-se que podem participar todas as pessoas 

singulares com idade superior a 18 anos. 

2. Os consumidores interessados poderão efetuar a compra dos vales nas instalações da ACICE. 

3. Os portadores dos vales, devem dirigir-se aos estabelecimentos aderentes para efetuar a 

compra e descontar o vale. 

4. A comercialização será efetuada pela ACICE diretamente aos adquirentes, podendo ser 

adquiridos Vales Presente, nas seguintes condições: 

a) cada pessoa pode adquirir um máximo de 4 vales de valor unitário de 25,00€, 

obrigatoriamente a serem levantados pelo próprio (adquirente),  

b) as empresas podem adquirir vales de 25,00€ para oferecer aos seus colaboradores, 

podendo ser ultrapassado o valor máximo, estipulado na alínea anterior; 

c) o pagamento deverá ser efetuado a pronto à ACICE, no ato da compra; 

d) ao adquirir um Vale Presente de 25,00€, no estabelecimento irá ter um valor de compra 

de 30,00€; 

e) para a realização da iniciativa apenas estarão disponíveis Vales Presente de 25,00€. 

 

Artigo 3.º 

(Princípios e garantia) 

1. Os Vales Presente obedecem aos princípios gerais de liberdade de participação e de igualdade 

de condições dos comerciantes e dos seus clientes. 

2. Os Vales Presente têm como entidades promotoras e organizadoras a ACICE em 

coorganização com o Município de Esposende, responsáveis pela sua promoção e divulgação 

bem como pela dinamização dos recursos necessários para a respetiva concretização. 

3. As entidades promotoras terão como função zelar pelo cumprimento integral das regras do 

presente documento. 
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Artigo 4.º 

(Regras e procedimento para Estabelecimentos aderentes) 

1. Aos Vales Presente podem aderir todos os estabelecimentos de comércio, serviços de beleza 

e bem-estar e restauração, sediados no concelho de Esposende, desde que cumpram com o 

presente regulamento. 

2. Todos os estabelecimentos aderentes, com base nestas regras e procedimentos e contrato de 

adesão comprometem-se a aceitar os Vales Presente como método de pagamento. 

a) Os Vales Presente poderão ser utilizados para quaisquer compras (salvo qualquer 

exceção devida e claramente indicada nas lojas aderentes), inclusive em promoções. 

b) Os estabelecimentos aderentes ou a ACICE não restituirão quaisquer diferenças, totais 

ou parciais, em dinheiro, cheque ou cheque prenda, se o valor do(s) produto(s) for 

inferior ao indicado no Vale. 

3. O Vale não é convertível, em caso algum, em dinheiro e destina-se a ser utilizado de uma só 

vez, não sendo admissível o seu fracionamento. 

4. O estabelecimento deve solicitar a identificação do cliente para validar se este corresponde à 

pessoa identificada no Vale. 

5. É da responsabilidade do estabelecimento verificar a autenticidade do Vale Presente. Para tal, 

deve validar se este tem de ter o selo branco da ACICE e uma assinatura. 

6. Caso o Vale descontado não seja autêntico, os promotores não se responsabilizam pelo 

pagamento do mesmo. 

7. Os estabelecimentos não poderão aceitar ou solicitar posterior reembolso de Vale Presente 

que não estejam em condições, nomeadamente violação da segurança, rasurados ou em estado 

que dificulte a sua leitura ou verificação da sua conformidade. 

8. Os estabelecimentos nos quais os vales sejam descontados devem dirigir-se às instalações da 

ACICE para lhe ser restituído o valor do vale, devendo este preencher todos os requisitos 

mencionados na alínea anterior. 

9. Cada Vale Presente tem de ser acompanhado de documento comprovativo da venda 

(fatura/recibo). 

10. O pagamento dos Vales Presentes será efetuado pela ACICE mediante transferência bancária 

ao dia 15 e 30 dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 
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Artigo 5.º 

(Regras e procedimento para consumidores) 

1. A ACICE procede à entrega dos Vales Presente comprados pelo consumidor.  

2. O consumidor autoriza que a ACICE registe o seu nome e nome da pessoa que usufruirá do 

Vale Presente. 

3. O consumidor a quem se destina o vale, mostra a sua identificação, juntamente com o Vale 

Presente a descontar, no estabelecimento no qual pretenda que o Vale seja descontado. 

a) Caso o valor total do(s) produto(s)/serviço(s) escolhido(s) seja superior ao indicado no 

Vale, a diferença deverá ser complementada pelo portador, com qualquer outro meio 

de pagamento aceite na respetiva Loja. 

 

Artigo 6.º 

(Publicitação) 

1. A divulgação dos Vales Presente será feita através de suportes promocionais, das redes sociais 

e das páginas oficiais das entidades promotoras. 

2. A listagem dos estabelecimentos aderentes encontrar-se-á disponível para consulta na página 

ACICE (www.acice.pt) e da START Esposende (www.startesposende.pt ). 

 

Artigo 9.º 

(Calendário) 

1. O prazo de validade dos Vales Presente, como forma de pagamento, está indicado no mesmo 

(31 de janeiro de 2021), só sendo considerados válidos os Vales apresentados a pagamento até 

esta data, não havendo lugar a qualquer prorrogação do referido prazo.  

a) Os Estabelecimentos Aderentes ou, ainda, os Promotores não se responsabilizarão pelos 

Vales expirados, não sendo exigível a sua aceitação como forma de pagamento, ou a 

realização de qualquer troca ou reembolso do valor correspondente aos mesmos. 

 

 

 

http://www.acice.pt/
http://www.startesposende.pt/
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Artigo 10.º 

(Responsabilidade e Omissões) 

1. A organização, acompanhamento e divulgação desta iniciativa é da competência da ACICE e 

do Município de Esposende. 

2. Os casos Omissos serão analisados pela organização ou alguém nomeado para o efeito. 

 

Artigo 11.º 

(Disposições finais) 

1. Estabelecimentos Aderentes e os Promotores não se responsabilizam pela perda, roubo ou 

extravio dos Vales Presente. 

2. Os Promotores reservam-se ao direito de suspender a comercialização dos Vales Presente a 

qualquer momento, ficando, no entanto, salvaguardada a aceitação dos cheques prenda já 

adquiridos e que não tenham ainda ultrapassado o respetivo prazo de validade. 

3. O desconhecimento das presentes regras e procedimentos não pode ser invocado para 

justificar o incumprimento das suas disposições. 

4. Aos Promotores reserva-se o direito de alterar o presente regulamento, sendo os 

estabelecimentos aderentes informados das alterações efetuadas, com a antecedência mínima 

de 10 dias. 

 

Esposende, 29 de novembro de 2021 


