
SANTOS NO COMÉRCIO LOCAL 2020 - REGULAMENTO  
 

  
PREÂMBULO  

A Feira Anual de Todos os Santos 
em Chaves tem como objetivo criar 
um certame de promoção e 
fomento das atividades económicas 
locais e regionais, valorizando o 
tecido empresarial e institucional, o 
artesanato, os produtos endógenos 
regionais, o turismo e a cultura. 
Para dar cumprimento integral ao 
proposto, impõe-se fixar um 
conjunto de regras, de caráter 
estável e duradouro, que, por um 
lado, regulamentem o evento, sua 
organização e funcionamento e por 
outro, cheguem, em tempo útil, ao 
conhecimento de todos os 
intervenientes, permitindo assim 
que estes possam, atempadamente, 
adequar e confirmar a sua 
participação e/ou visita com tais 
regras, contribuindo assim, de 
forma clara e transparente, para 
uma maior divulgação, prestígio e 
dinamismo económico-social deste 
evento.  
Devido à pandemia do COVID-19 foi 
cancelada a “Feira dos Santos 
2020”. Nessa sequencia foram 
tomadas as diligências para centrar 
as atenções no comércio local, 
sendo que em atividades que 
respeitassem as regras da DGS. 
Sendo que, comércio e restaurantes 
respeitam naturalmente essas 
regras e sem prejuízo delas as 
atividades “Raspadinhas de Santos” 
e “Festival Gastronómico do Polvo” 
rege-se pelas seguintes disposições: 
   

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Artigo 1.º (Âmbito)  

O presente Regulamento aplica-se a 
todos os participantes, em Chaves, 
nas referidas atividades, doravante 
designada “Santos no Comércio 
Local”.   

Artigo 2.º 
 (Objeto)  

1. É objeto do presente 
Regulamento o estabelecimento 
das normas que enquadram, regem 
e regulam a organização, o 
funcionamento e a participação na 
“Santos no Comércio Local”, 
englobando todas as atividades que 
decorrem no seu âmbito.  
2. O presente regulamento 
abrange todos os associados, que 
exerçam a sua atividade de acordo 
com os objetivos do certame e 
respetivos processos anteriores e 
posteriores de funcionamento do 
evento.   
  

Artigo 3.º  
(Organização e realização da 
“Santos no Comércio Local”) 

1. A organização dos “Santos no 
Comércio Local” é da 
responsabilidade da ACISAT – 
Associação Empresarial do Alto 
Tâmega e PROCENTRO com o apoio 
do Município de Chaves.  
 

Artigo 4.º 
 (Local e Duração)  

A “Santos no Comércio Local” 
realizar-se-á nos dias 30, 31 de 
outubro e 1 de novembro de 2020.  

 
INSCRIÇÃO, ADMISSÃO DAS 

INSCRIÇÕES 
 Artigo 6.º  

(Condições de admissão dos 
participantes) 

 1. Podem participar na atividade 
todas as Pessoas Singulares ou 
Coletivas que cumpram todos os 
requisitos legalmente estabelecidos 
para as atividades que se 
propõem desenvolver e que não 
estejam impedidas, por qualquer 
forma de nela participar e sejam 
sócios da ACISAT com quotas em 
dia.   
  

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

  Artigo 7.º  
(Custos de participação) 

 1. A participação é gratuita.   
  

Artigo 8.º  
(Funcionamento) 

 1. Serão distribuídas 
aleatoriamente pelos participantes 
raspadinhas de três tipos. 
-Sem prémio 
-20€ de desconto 
-50€ de desconto 
2. Os participantes deverão 
oferecer ao cliente uma raspadinha 
por compra efetuada. 
3. Os cartões premiados poderão 
ser gastos em qualquer das lojas 
aderentes entre os dias 2 e 22 de 
novembro de 2020 respeitando o 
valor de compra mínima que consta 
no cartão. 
4. Os comerciantes que recebam 
cartões premiados de clientes entre 
o dia 2 e 22 de novembro, deverão 
dirigir-se à ACISAT com os 
respetivos cartões, acompanhados 
do talão de venda, para entrega do 
valor de desconto.  
 
 
 

Artigo 9.º 
(Requisitos para os participantes) 

 1. É da exclusiva responsabilidade 
dos participantes o cumprimento 
das obrigações legais em vigor, 
nomeadamente, Higiene e 
Segurança Alimentar, Saúde, 
Higiene e Segurança no Trabalho e 
demais obrigações de caráter fiscal. 
 

Artigo 10.º  
(Cartões emitidos e prémios totais) 
1. Foram emitidos 4000 (quatro mil) 
cartões com área de raspadinha.   
2. O valor total a oferecer totaliza 
2000€ (dois mil euros). 
3. Foram emitidos: 
  3915 cartões não premiados 
75 cartões com valor de 20€ 
 10 cartões com valor de 50€  
 


