
Normas de Funcionamento
PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL “LEIRIA CHRISTMAS MARKET 2021”

1. Entidades Promotoras
O projeto “Leiria Christmas Market 2021” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Leiria e da 
Acilis - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria. 

2. Objetivo do Programa 
A Câmara Municipal de Leiria e a Acilis - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da 
Região de Leiria pretendem, com esta iniciativa, incentivar as compras de Natal no comércio local 
do concelho de Leiria, bem como nas lojas online www.leiriamarket.pt. 

3. Condições de Participação 
Para aderirem a este projeto, os estabelecimentos de comércio têm, obrigatoriamente, de:
3.1. Preencher a ficha de inscrição disponível em www.vivaleiria.pt.
3.2. Ter a sua localização no concelho de Leiria;
3.3. Participar ativamente no Concurso de Montras “Natal com Vida”, cujo regulamento está 
também disponível em www.vivaleiria.pt;
3.4. Cumprir todas as medidas de segurança recomendadas pela DGS;
3.5. Colocar o selo identificativo do programa/concurso na montra, em local bem visível, se 
possível no canto superior direito, expôr/utilizar os restantes materiais promocionais, criados para 
os estabelecimentos aderentes, fomentar e divulgar a iniciativa e fazer a entrega dos cupões de 
participação no Sorteio “Leiria Christmas Market 2021”, de acordo com o regulamento respetivo.    

4. Concurso de montras “Natal com Vida” 
4.1. Até 24 de dezembro de 2021,os estabelecimentos aderentes terão de manter a decoração das 
montras a concurso, subordinada à época festiva do Natal e ao tema “Natal com Vida”. As montras 
deverão ser concebidas, preferencialmente, com materiais sustentáveis.
4.2. As montras serão avaliadas pelo público, através do botão “gosto” da página de facebook da 
ACILIS, e por um júri nomeado pela organização. 
4.3. Os parâmetros de avaliação das montras são: Articulação do tema com a exposição dos 
artigos comercializados no estabelecimento; Criatividade e originalidade; Organização do espaço 
e efeito estético final; Cores, materiais utilizados e iluminação.



4.4. No total serão atribuídos 3 prémios às três montras mais votadas, primeiro, segundo e terceiro 
prémios, de acordo com a votação recebida. Ao primeiro classificado serão atribuídas 200 LeiriaCoin 
(200 euros), ao segundo classificado, 150 LeiriaCoin (150 euros) e ao treceiro classificado 100 
LeiriaCoin (100 euros), para usufruir até ao dia 28 de fevereiro de 2022, nas lojas aderentes ao 
projeto Leiria Christmas Market 2021.

5. Sorteio “Leiria Christmas Market” 
5.1. Até ao dia 14 de janeiro de 2022, todas as compras de valor igual ou superior a 10 euros, 
efetuadas nos estabelecimentos aderentes, dão direito a 1 cupão de participação no sorteio “Leiria 
Christmas Market 2021”. 
5.2. Os cupões têm de ser submetidos na plataforma online própria em www.leiriamarket.pt até ao 
dia 14 de janeiro de 2022. 
No caso das compras efetuadas nas lojas do Leiria Market, os cupões são submetidos 
automaticamente com os dados fornecidos durante a encomenda, e os cupões são enviados ao 
cliente, juntamente com as suas compras.
5.3. Os cupões habilitam a 1 dos 10 prémios do sorteio, cada um composto por 150 LeiriaCoin (150 
euros), para usufruir até ao final do mês de fevereiro de 2022, exclusivamente nos estabelecimentos 
aderentes (físicos ou online), e não podem ser acumulados com outro tipo de promoções.  
5.4. O sorteio realizar-se-á no dia 19 de janeiro de 2022, nas instalações da ACILIS, através de 
aplicação informática.
5.5. Os prémios serão entregues diretamente aos premiados, mediante apresentação do cupão 
com o número premiado e do documento de identificação. 

6. Disposições Finais
8.1. A participação dos estabelecimentos no projeto e dos clientes nos concursos implica a 
aceitação, sem reservas, de todas as disposições destas normas;
8.2. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal de Leiria.

Leiria, 22 de dezembro de 2021


