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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CHEQUE PRENDA LOUSADA NATAL 

 

Estas normas destinam-se a descrever a relação entre as entidades promotoras da iniciativa e as empresas 

aderentes ao Cheque Prenda, direcionado ao comércio tradicional de Lousada. 

É da exclusiva responsabilidade das entidades promotoras da iniciativa (anexo 1), a emissão dos “Cheque 

Prenda Lousada NATAL”, determinando as quantidades e os valores dos mesmos; 

Serão emitidos “Cheque Prenda Lousada NATAL”, nos valores de 10.00€ (dez euros), 20.00€ (vinte euros) e 

50.00€ (cinquenta euros); 

A comercialização será efetuada pelas entidades promotoras da iniciativa diretamente ao consumidor final, 

na sede das entidades. Poderão, ainda, ser feitas campanhas para a sua promoção e comercialização. 

 

NORMAS DOS ESTABELECIMENTOS ADERENTES 

1. Todos os estabelecimentos aderentes, com base nas normas e o formulário de adesão 

comprometem-se a aceitar o “Cheque Prenda Lousada NATAL” como método de pagamento;  

2. Os estabelecimentos não poderão aceitar ou solicitar posterior reembolso de “Cheque Prenda 

Lousada NATAL” que não estejam em condições, nomeadamente violação da segurança, rasurados 

ou em estado que dificulte a sua leitura ou verificação da sua conformidade;  

3. O reembolso dos “Cheque Prenda Lousada NATAL” será efetuado pelas entidades promotoras da 

iniciativa, mediante a apresentação do vale, por parte das lojas aderentes, devendo este preencher 

todos os requisitos mencionados no número anterior; 

4. As entidades promotoras da iniciativa comprometem-se a reembolsar os vales no prazo máximo 

de 15 dias após a sua entrega.  

5. Poderão aderir a esta iniciativa todos os estabelecimentos comerciais e/ou de restauração com 

estabelecimento no concelho de Lousada, as quais constarão de uma listagem de empresas 

aderentes publicitada pelos meios disponíveis, nomeadamente, redes sociais e página de internet 

do município ou das instituições beneficiárias. 

 Faz parte integrante do presente documento as normas do consumidor do “Cheque Prenda Lousada 

NATAL”.  

As entidades promotoras da iniciativa reservam-se o direito de alterar as presentes normas, sendo os 

estabelecimentos aderentes informados das alterações efetuadas, com a antecedência mínima de 10 dias.  

 

NORMAS PARA OS CONSUMIDORES 

1. Os “Cheque Prenda Lousada NATAL” estão disponíveis para venda nos seguintes valores: €50.00 

(cinquenta euros), €20 (vinte euros) e €10 (dez euros). 

2. Os “Cheque Prenda Lousada NATAL” serão produzidos pelo Município de Lousada e entregues nas 

instituições aderentes. 

3. Os “Cheque Prenda Lousada NATAL” poderão ser adquiridos na sede dos Bombeiros Voluntários 

de Lousada e em qualquer IPSS que consta do anexo 1. 
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4. O número de exemplares, bem como o número de cheques de determinado valor disponível, em 

cada momento, para venda, está limitado ao stock existente nesse local de venda, podendo os 

mesmos serem reforçados, mediante pedido prévio, junto do Município de Lousada. 

5.  Procedimento: 

a) O consumidor dirige-se à instituição (anexo 1) e compra o(s) cheque(s) prenda pretendido(s), 

efetuando o pagamento através de dinheiro, multibanco ou cheque visado emitido à ordem 

das instituições atrás referidas sendo de imediato entregues os respetivos Cheques Prenda; 

b) A instituição recolhe o valor dos Cheques Prenda vendidos e, por sua responsabilidade, guarda 

o valor total das vendas, ficando este sob sua inteira responsabilidade. 

c) Cada instituição venderá Cheques Prenda onde consta a sua identificação por meio de carimbo 

oficial, de modo a que seja identificado junto do consumidor final a instituição recetora do 

donativo solidário (10%). 

d) O recetor do Cheque Prenda poderá trocar estes Vales em qualquer loja aderente, por produtos 

à sua escolha até 31 de janeiro. 

e) Os comerciantes, após as respetivas trocas do Cheque Prenda por produtos nas suas lojas, 

dirigem-se às instituições, identificadas por meio de carimbo oficial nos respetivos vales, e 

trocam pelo valor referido nos mesmos, emitindo como donativo solidário 5% do valor global 

dos Cheques Prenda apresentados à instituição, sendo que será emitido pela instituição o 

respetivo recibo do donativo à loja aderente. 

6. Outras disposições  

a) O “Cheque Prenda Lousada NATAL” pode ser trocado por produtos ou serviços, disponíveis em 

qualquer um dos estabelecimentos aderentes identificados com um autocolante produzido 

pelo Município de Lousada na montra ou em local de boa visibilidade, confirmando essa 

adesão. 

b) O portador do Cheque Prenda poderá verificar a relação das lojas aderentes ao programa 

“Cheque Prenda Lousada NATAL”, que se encontra disponível para consulta no Município de 

Lousada e/ou nos seus sites da internet /redes sociais e nas instituições, aderentes conforme 

anexo 1. 

c) O portador do “Cheque Prenda Lousada NATAL” poderá utilizá-lo na compra de um ou mais 

produtos ou serviços, numa única Loja aderente da sua escolha. Caso o consumidor seja 

portador de vários Cheques Prenda não lhe é exigível a utilização da totalidade dos mesmos, 

na mesma loja. 

d) O “Cheque Prenda Lousada NATAL” poderá ser utilizado para quaisquer compras (salvo exceção 

claramente indicada nas lojas aderentes), inclusive em promoções, sendo considerado 

pagamento à vista. 

e) O “Cheque Prenda Lousada NATAL” não é convertível, em caso algum, em dinheiro e destina-

se a ser utilizado de uma só vez, não sendo admissível o seu fracionamento. 

f) Caso o valor total do(s) produto(s)/serviço(s) escolhido(s) seja superior ao indicado no “Cheque 

Prenda Lousada NATAL”, a diferença deverá ser complementada pelo portador, com qualquer 

outro meio de pagamento aceite na respetiva Loja.  

g) Os estabelecimentos aderentes ou as instituições promotoras desta iniciativa não restituirão 

quaisquer diferenças, totais ou parciais, em dinheiro, cheque ou cheque prenda, se o valor do(s) 

produto(s) for inferior ao indicado no cheque prenda. 

7. Prazo de validade e condições de aceitação do Cheque Prenda 

a) O prazo de validade do “Cheque Prenda Lousada NATAL”, como forma de pagamento, está 

indicado no mesmo, só sendo considerados válidos os Cheques Prenda apresentados a 
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pagamento até à data inscrita no mesmo, não havendo lugar a qualquer prorrogação do 

referido prazo, seja por que motivo for. 

b) A data de validade do cheque prenda deve encontrar-se perfeitamente legível sem permitir 

qualquer ambiguidade na sua leitura. 

c) Não serão aceites pelos estabelecimentos aderentes, Cheques Prenda que não estejam em 

condições, nomeadamente violação da segurança, rasurados ou em estado que dificulte a sua 

leitura ou verificação da sua conformidade. 

d) Os estabelecimentos aderentes ou, ainda, as instituições promotoras desta iniciativa, não se 

responsabilizarão pelos Cheques Prenda expirados, não sendo exigível a sua aceitação como 

forma de pagamento, ou a realização de qualquer troca ou reembolso do valor correspondente 

aos mesmos. 

e) As empresas e estabelecimentos aderentes e/ou as instituições promotoras desta iniciativa não 

se responsabilizam pela perda, roubo ou extravio dos Cheques Prenda. 
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ANEXO 1 

Deste anexo constam as instituições aderentes da iniciativa “Cheque Prenda Lousada NATAL”. 
 

Designação Contato Morada 

1. Bombeiros Voluntários de Lousada 255 912 119 Praça Dr. António Meireles, 

4620-650 Lousada 

2. Ave Cooperativa Intervenção 

Psico-Social (ACIP) 

255822308 / Casa da 

Boavista - 255 815 434 

Rua Alto da Boavista nº208, 

Pias, 4620 Lousada 

3. Associação Coração Solidário S. 

Miguel de Silvares 

255145866 (Creche); 

911188657 (Creche) 
Rua António Gomes Ribeiro 

N.º 296, 

4620-133 Silvares – Lousada 

4. Associação de Desenvolvimento e 

Apoio Social de Meinedo 

255 813 072 Avenida Magneto 

4620-350 Meinedo - Lousada   

5. Associação de Solidariedade Social 

de Nespereira 

255 814 695 Rua António Ferreira, 101 - 

4620-911 Nespereira LSD 

6. Associação SRC "Ao Encontro das 

Raízes" 

255 812 191 Br. Dr. Alves Moreira Bloco D 

C/V, Cristelos, 4620-121 

Lousada 

7. Centro Social e Paroquial de Caide 

de Rei  

255 911 429 / 255 098 

857 /  

Avenida Pe. Fernando da 

Cunha Carvalho, nº75 

4620-073, Caíde de Rei  

8. Centro Social e Paroquial de 

Lustosa 

253 586 856 Alameda da Igreja nr.188, 

4620-879 Lustosa - Lousada 

9. Centro Social e Paroquial de 

Macieira 

255814103 

255822516 - 

916498910 

Avenida do Souto Nº123  

4620-318   Macieira - Lousada 

10. Centro Social e Paroquial de 

Sousela 

255 821 428 Estrada Santa Maria de 

Sousela nº 670 

4620-701 - Sousela - Lousada 

11. Lousavidas 
936 411 732 

Avenida Sá e Melo, 196, 4620-

009 Lousada 

12. Santa Casa da Misericórdia de 

Lousada 

255810740; 255 

820 760; 255 810 745  

Av. Major Arrochela Lobo, 

n.º157 – Silvares 

4620-697 LOUSADA  
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FICHA DE ADESÃO – CHEQUE PRENDA LOUSADA NATAL 

 

 

Empresa ou Instituição: _____________________________________________________ 

 

NIF: ______________________________________________________________________ 

 

Morada: __________________________________________________________________ 

 

Nome do responsável: ______________________________________________________ 

 

Telefone: _________________________________________________________________ 

 

Email: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Declaro que pretendo aderir ao Cheque Prenda Lousada Natal 

 

_________________________________________ 

(ASSINATURA e CARIMBO) 

 
 

Esta ficha de adesão deve preenchida e devolvida à Câmara Municipal de Lousada, podendo optar pelo seu envio por correio 

eletrónico: apoioaempresas@cm-lousada.pt. 

Para o esclarecimento de qualquer dúvida deverá V.Exa. contactar os nossos serviços através do telefone 255 820 500 ou por correio 

eletrónico: apoioaempresas@cm-lousada.pt. 

Declaração de Consentimento 

Nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o tratamento referente ao atendimento ao munícipe implica a prévia 

recolha do seu consentimento, o qual deverá revestir uma manifestação “…livre, específica, informada e explícita” da sua vontade. 

Por conseguinte, a recolha de dados para efeitos de atendimento por parte da Câmara Municipal de Lousada terá como finalidade 

essencial a análise do problema manifestado pelo munícipe e o respetivo encaminhamento para o serviço competente para a 

resolução. Não obstante, enquanto titular dos dados pessoais, poderá, a qualquer momento, alterar o seu consentimento de acordo 

com as suas preferências, ou simplesmente retirá-lo, sem, no entanto, comprometer “(…) a licitude do tratamento efetuado com 

base no consentimento previamente dado”. Para tal, basta enviar um e-mail para dpo@cm-lousada.pt, ou, então objeto de 

exposição, reclamação, junto do Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Lousada. 

 

Autorizo a Câmara Municipal de Lousada a tratar as informações e os dados para efeitos de atendimento ao munícipe? 
 

☐ SIM   ☐ NÃO 
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