
 Anexo A

Normas de Participação
Novos Mecanismos de Apoio à Economia Local  

Norma 1ª
Objeto e âmbito

1.  Os Novos Mecanismos de Apoio à Economia Local vêm na sequência dos dois Programas já 
aprovados: Programa de Apoio ao Setor Solidário e à Economia Local e Programa para a 
Requalificação e Instalação de Esplanadas e representam um apoio aos micro e pequenos 
empresários do Concelho de Loures, contribuindo para a dinamização do consumo e para a 
minimização dos efeitos da situação de pandemia que se atravessa; 

2.  Os Novos Mecanismos de Apoio à Economia Local são constituídos por três Programas: o 
Programa Loures Vale Mais; o Programa Oferta de Experiências; e o Programa de Apoio a 
Despesas de Funcionamento;

3.  O Programa Loures Vale Mais tem como objetivo, através da atribuição de descontos, a 
promoção da aquisição de bens e serviços junto das empresas locais de comércio e serviços 
que tiveram e têm constrangimentos de funcionamento, no âmbito das medidas decretadas 
ao abrigo da legislação que regulamenta o estado de emergência, e pretende ser um 
incentivo adicional à sua retoma económica; 

4.  O Programa Loures Vale Mais consiste na atribuição de descontos em todas as compras 
efetuadas em estabelecimentos aderentes. O desconto é atribuído de forma automática 
pela entidade que vende o bem ou presta o serviço, sendo, posteriormente, ressarcido pelo 
Município; 

5.  O Programa Oferta de Experiências tem como objetivo promover e valorizar o potencial 
do concelho de Loures, através dos seus produtos endógenos, da restauração, da oferta 
cultural e turística, e das atividades dos agentes económicos locais;

6.  O Programa Oferta de Experiências consiste no sorteio de Prémios através das cópias das 
faturas, devidamente preenchidas com os dados do cliente, nome, morada e contacto, que 
são remetidas ao Município no âmbito do Programa Loures Vale Mais;

7.  O Programa de Apoio a Despesas de Funcionamento tem como objetivo apoiar as micro e 
pequenas empresas e empresários do concelho de Loures para fazer face aos efeitos da 
situação de pandemia que atravessamos;

8.  O Programa de Apoio a Despesas de Funcionamento consiste numa comparticipação sobre 
o valor total das faturas de água emitidas, pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos de Loures e Odivelas, durante o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020;

9.  Os Programas Loures Vale Mais e de Apoio a Despesas de Funcionamento consideram 
ainda uma discriminação positiva em relação à atividade económica na Cidade de Sacavém, 
afetada pelas obras de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho.



Norma 2ª
Programa Loures Vale Mais: Atribuição dos descontos

1.  Os estabelecimentos aderentes proporcionarão descontos no valor de 5€ (cinco euros) aos 
seus clientes por cada aquisição de valor igual ou superior a 10€ (dez euros), até ao montante 
máximo de 250€ (duzentos e cinquenta euros) de descontos;

2.  Tendo em conta o impacto que das obras de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho, foi considerada neste Programa uma discriminação positiva para as 
empresas / empresários localizados na Cidade de Sacavém. Assim, no caso destas empresas, 
o desconto será de 7€ (sete euros) por cada aquisição de valor igual ou superior a 10€ (dez 
euros), até ao montante máximo de 350€ (trezentos e cinquenta euros) de descontos;

3.  Os descontos podem ser cumulativos, cabendo à empresa/empresário a decisão da gestão 
da atribuição dos descontos;

4.  Os descontos estarão disponíveis nos estabelecimentos identificados com o dístico “Loures 
Vale / Aderente”.

Norma 3ª
Programa Loures Vale Mais: Montante e reembolso

1.  O Município assumirá o desconto processado nas compras efetuadas nos estabelecimentos 
aderentes; 

2.  As empresas/empresários aderentes, para serem ressarcidas pelo Município no montante 
igual àquele que descontaram aos seus clientes, deverão apresentar as cópias das faturas, 
devidamente preenchidas com os dados do cliente, nas quais deverá estar expresso o 
desconto efetuado e os dados do cliente;

3.  Estas cópias das faturas, devidamente preenchidas com os dados dos clientes, serão 
utilizadas para o sorteio do Programa Oferta de Experiências;

4.  As empresas/empresários aderentes mesmo após terem esgotado o limite de descontos 
deverão continuar a enviar para a Câmara Municipal as faturas devidamente preenchidas 
de forma a possibilitar a participação dos clientes no Programa Oferta de Experiências;

5.  As empresas/empresários aderentes poderão apresentar a prova de faturação em qualquer 
altura até ao dia 31 de janeiro de 2022;

6.  A entrega da prova de faturação poderá ser entregue pessoalmente na Divisão de Economia 
e Inovação, Rua da República nº 50, Loures, mediante agendamento prévio através do 
contacto 211 151 404, ou enviada através do email: dei@cm-loures.pt;

7.  O Município reverterá essa verba a favor das empresas/empresários aderentes até ao 
último dia útil do mês seguinte ao da entrega da prova da faturação;

8.  Para que o Município possa reverter a verba solicitada, as empresas/empresários deverão, 
obrigatoriamente, apresentar no momento do pedido de reembolso declaração em como 
não têm dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. 



Norma 4ª
Programa Loures Vale Mais: Forma de transferência do apoio

  O valor do apoio será assegurado através de transferência bancária para o IBAN apresentado 
no início do processo pela empresa empresário, aquando da formalização da adesão. 

Norma 5ª
Programa Loures Vale Mais: Adesão

1.  A adesão das empresas/empresários será efetuada através do preenchimento de formulário 
próprio, em Anexo a estas Normas, devendo ainda ser complementada com a seguinte 
documentação:

 a) Certidão permanente;
 b) IBAN; 

2.  O formulário e os respetivos documentos complementares deverão ser entregues 
pessoalmente na Divisão de Economia e Inovação, Rua da República nº 50, Loures, mediante 
agendamento prévio através do contacto 211 151 404, ou enviados através do email: dei@
cm-loures.pt; 

3.  Os candidatos a este Programa deverão assinar as declarações constantes do formulário 
anexo às Normas de Participação;

4.  As candidaturas aprovadas receberão o dístico “Loures Vale / Aderente”, que deverá ser 
colocado à entrada do estabelecimento e de forma visível;

5.  O período de adesão decorre até 31 de maio de 2021;

6.  O Programa Loures Vale Mais estará em funcionamento até 31 de dezembro de 2021, ou 
até se esgotar a verba atribuída, devendo os comprovativos das vendas, com indicação do 
desconto atribuído, serem submetidos junto do Município até 31 de janeiro de 2022;

7.  Para se poder aderir ao Programa as empresas/empresários têm de cumprir as seguintes 
condições:

 • Ser um(a) micro(a) ou pequeno(a) empresário ou empresa;

 • Ter sede e ter atividade no concelho de Loures;

 •  No caso das empresas/empresários localizados na Cidade de Sacavém, ter sede no 
concelho de Loures e ter a atividade numa morada com o código postal “XXXX-XXX 
Sacavém”;

 • Ter contabilidade organizada ou em regime simplificado;

 • Cumprir as Normas de Participação constantes do Anexo A;

 • Integrar uma das Classificações de Atividades Económicas (CAE) constantes do Anexo B;

 •  No caso das empresas/empresários localizados na Cidade de Sacavém, integrar uma das 
Classificações de Atividades Económicas (CAE) constantes do Anexo C;

8.  O processo de candidatura poderá ser renovado, desde que o financiamento atribuído a 
estes novos mecanismos não esteja esgotado;

9.  O pedido de adesão será presente a despacho do Presidente da Câmara, a quem competirá 
a decisão sobre o mesmo;



10.  Da aprovação do pedido de adesão resultará um termo de Aceitação que deverá ser 
assinado pela empresa / empresário beneficiário do Programa.

Norma 6ª
Programa Oferta de Experiências

1.  Os Prémios são sorteados através das cópias das faturas, devidamente preenchidas com os 
dados do cliente, nome, morada e contacto, que são remetidas ao Município no âmbito do 
Programa Loures Vale Mais;

2.  As empresas e empresários que aderirem ao Programa Loures Vale Mais aderem também 
ao Programa Oferta de experiências, ficando obrigados a remeter ao Município a cópia das 
faturas, independentemente de terem ou não aplicado o desconto do Programa Loures Vale 
Mais;

3.  O cliente a partir do momento que adquire o bem ou o serviço junto de um estabelecimento 
aderente do Programa Loures Vale Mais fica imediatamente habilitado ao sorteio;

4.  O sorteio será realizado com base nos dados da fatura. A fatura sorteada corresponderá a 
um número de identificação fiscal (NIF) que será o da pessoa contemplada pelo prémio;

5.  Só ficarão habilitadas ao sorteio as pessoas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

6.  Todas as faturas de bens e serviços adquiridos junto dos estabelecimentos aderentes do 
Programa Loures Vale Mais integram o sorteio, independentemente de corresponderam 
a um mesmo cliente e/ou a um mesmo estabelecimento aderente. O que aumentará a 
probabilidade de um cliente ser premiado;

7.  Os sorteios serão mensais e serão atribuídos três prémios por mês;

8.  Os prémios a atribuir mensalmente serão publicados nos meios de comunicação do Município 
(site, Facebook e Instagram);

9.  Os premiados serão notificados diretamente pela Divisão de Economia e Inovação (DEI);

10.  Os premiados têm sessenta dias, após a data do sorteio, para reclamar o prémio.

Norma 7ª
Programa de Apoio a Despesas de Funcionamento

1.  A comparticipação do Programa de Apoio a Despesas de Funcionamento será de 25% do 
valor total das faturas de água emitidas, pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos de Loures e Odivelas, durante o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020;

2.  Para as empresas e empresários situados na Cidade de Sacavém a comparticipação será 
de 50% do valor total das faturas de água emitidas durante o mesmo período;

3.  São elegíveis as empresas e empresários cuja CAE conste do Anexo B e no caso dos 
estabelecimentos situados na Cidade de Sacavém são elegíveis as empresas e empresários 
cuja CAE conste do Anexo C;



4.  O pedido de comparticipação será efetuado através de requerimento dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal de Loures com identificação do requerente e da qualidade em que atua 
(proprietário, sócio gerente), morada, telefone, email, IBAN, identificação do estabelecimento 
e anexo com as cópias das respetivas faturas e dos comprovativos de pagamento;

5.  O pedido de comparticipação terá de se efetuado até 31 de maio de 2021.

Norma 8ª
Vigência

  Os Novos Mecanismos de Apoio à Economia Local estarão em vigor até 31 de dezembro de 
2021 ou até se esgotar a verba atribuída. 

Norma 9ª
Omissões

  As dúvidas e/ou omissões relativas à interpretação ou aplicação das presentes condições 
dos Novos Mecanismos de Apoio à Economia Local serão decididas por despacho do 
Presidente da Câmara. 

Norma 10ª
Falsas Declarações e Incumprimento

  A comprovada prestação de falsas declarações, a entrega de documentos falsos e/ou 
o incumprimento dos deveres a que qualquer entidade aderente está sujeita, no âmbito 
destes Novos Mecanismos, para além de eventual procedimento civil e criminal, a cessação 
imediata do apoio e a devolução integral das quantias recebidas indevidamente, acrescida 
dos juros legais.

Norma 11ª
Tratamento de dados pessoais

1.  O Município, na sua qualidade de Responsável pelo Tratamento, procede ao tratamento 
dos dados pessoais dos participantes e interessados em aderir aos “Novos Mecanismos 
de Apoio à Economia Local”, nos termos destas Normas de Participação e nos termos da 
política de proteção de dados acessível em www.cm-loures.pt.

2.  A Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados Pessoais nos “Novos Mecanismos” está 
disponível em qualquer Balcão de Atendimento do Município, sendo disponibilizada a todos 
os candidatos ou interessados cujos dados são objeto tratamento no momento da recolha 
do consentimento. 

3.  Todos os titulares de dados podem exercer os seus direitos de informação, de reclamação 
ou de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, 
limitação de tratamento, portabilidade ou apagamento, através de pedido de exercício 
desses direitos formulado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email 



  protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do 
formulário de exercício de direitos disponível em qualquer Balcão de Atendimento do 
Município.

4.  Em caso de ocorrência de incidentes de violação de dados, qualquer interessado ou titular 
dos dados pode comunicar esse incidente ao Encarregado da Proteção de Dados através 
do email protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento 
do formulário de comunicação de incidentes disponível também em qualquer Balcão de 
Atendimento.

5.  Os titulares dos dados têm ainda o direito a apresentar reclamação diretamente à autoridade 
de controlo, devendo, nessa situação, contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados.


