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NATAL BRANCO EM CASTELO BRANCO 2020 

Regras e Normas – Compre Aqui 

 

1. Entidades responsáveis  

CMCB - Câmara Municipal de Castelo Branco 

ACICB - Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa 

 

2. Âmbito 

A iniciativa Compre Aqui tem como objetivo a promoção do Comércio Local.  

Poderão participar todos os estabelecimentos de Comércio e Serviços que sejam uma Micro ou 

Pequena empresa e que estejam localizados no concelho de Castelo Branco.  

Cada estabelecimento aderente receberá um incentivo monetário de €250,00. 

Esta iniciativa está sujeita a um número limite de estabelecimentos aderentes, sendo 

contabilizadas e consideradas as inscrições por ordem de chegada. 
 

3. Período  

A iniciativa Compre Aqui irá decorrer entre os dias 03 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 

2021.  

  

4. Inscrição 

A inscrição poderá ser feita pessoalmente, nas instalações da ACICB, por via CTT ou por e-mail.   

 

5. Contactos no âmbito da inscrição: 

ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa 

Avenida Nuno Álvares, nº 12, 6000-083 Castelo Branco 

Telefone: 272 329 802 | Telemóvel: 967 949 255 / 969 610 295 | E-mail: acicb@acicb.pt  

 

6. Data limite para entrega das inscrições 

A receção das inscrições decorre até ao dia 11 de dezembro de 2020, não sendo aceites 

inscrições após esta data.  
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7. Condições e regras de participação 

a) Os estabelecimentos que queiram participar deverão comprovar que se 

encontram legalmente abertos (por exemplo, mediante a apresentação do início de 

atividade retirado do portal das finanças com data atual). 

b) Os participantes devem levantar o material necessário nas instalações da ACICB 

a partir do dia 3 de dezembro de 2020. 

c) Os participantes devem, no período da iniciativa, colocar um Autocolante do 

Natal Branco (Compre Aqui) na montra (comércio local). 

d) Aquando do embalamento dos artigos comprados, o comerciante deverá 

colocar um autocolante NATAL BRANCO no saco ou embrulho. 

e) Este ato deverá ser publicado nas redes sociais com identificação das páginas CB 

Acontece e ACICB Associação Comercial.  

 

12. Aceitação das Normas  

A realização da inscrição implica a aceitação de todas as cláusulas constantes no presente 

Regulamento. 

 

Informação: Para qualquer esclarecimento adicional, entre em contacto com a organização. 


