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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

SORTEIO “Kit LOJA+” 

 

1 - O sorteio tem o objetivo de dinamizar e valorizar o empenho as lojas que se 

dedicaram à iniciativa LOJA+, que pretende estimular a sustentabilidade nos espaços 
comerciais dos mercados da freguesia de Olivais. 
 

2 - O concurso desenrola-se nos 4 mercados da freguesia, nas seguintes lojas: 
a) Mercado Olivais Sul – Célula B – Av. Cid. Lourenço Marques 

Lojas: 1; 4; 8; 10; 13; 14; IV - n.º 4 a 5. 
 

b) Mercado Olivais Sul – Célula E – Rua Almada Negreiros 
Loja: 4; 8. 

 
c) Mercado Encarnação Sul – Praça das Casas Novas 

Loja: 2; 4; 6; 13; 23; 25; II - n.º 16 e 17. 
 

d) Mercado Encarnação Norte – Circular Norte 
Loja: 5, 7, 30, 31. 

 
 
3 - A divulgação do concurso e a disponibilização do respetivo regulamento, terá 

início no mês de junho, na sede da Junta de Freguesia, nos respetivos mercados e em 
outros locais que sejam próprios e úteis a essa divulgação. 

 
4 - De 7 a 30 de junho será feita a atribuição dos cupões de participação. 

 
5 -  Cada cupão será atribuído mediante a apresentação de uma ou mais faturas de 

compra na mesma loja, no mesmo dia, que totalizem um valor igual ou superior a 5 € 
(cinco euros), devendo os comprovativos estarem agrafados ao respetivo coupon. 

 
6 - Só podem participar neste sorteio consumidores dos mercados, estando vedada 

a participação a familiares diretos dos/as próprios/as comerciantes. 
 
7 - Os sorteios serão efetuados dia 1 de julho de 2017. 

 
8 -  Será afixado um edital com os vencedores, nos locais habituais, até cinco dias 

úteis após o sorteio. 
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9 -  O Kit LOJA+ será composto, na sua grande parte, por produtos disponibilizados 
pelos parceiros do concurso, como por exemplo garrafas de água reutilizáveis “encher 
para sempre”, ampulhetas para controlo do tempo no banho,  sacos de compras 

reutilizáveis, entre outros itens promotores da sustentabilidade.  
Nenhum componente do prémio, poderá ser convertido em dinheiro. 

 
10 - A entrega dos Kit LOJA+ será efetuada no ato do sorteio sempre que possível, 

podendo em caso de impossibilidade ser efetuado nas instalações da sede da Junta de 
Freguesia, nos 30 dias de calendário, após a execução dos mesmos. 

 
11 - Os dados dos/as vencedores presentes no cupão, servem apenas para serem 

contactados/as em caso de vitória, ficando desde já a Junta de Freguesia autorizada a 
fazer uso de dados, imagens e/ou vídeos do vencedor a receber o prémio. 

 
12 - Para poder efetuar o levantamento do respetivo prémio, terão os/as vencedores 

de se fazer acompanhar de um documento válido de identificação, Cartão de Cidadão, 
Bilhete de Identidade, Carta de Condução ou Passaporte. 
 

Para mais informações: sustentabilis@jf-olivais.pt  
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