Nota de imprensa / Press release

MUNICÍPIO DE ANADIA PROMOVE SORTEIO DE NATAL DO COMÉRCIO LOCAL

O Município de Anadia vai promover, em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada
(ACIB), mais uma edição do Sorteio de Natal do Comércio Local, que decorrerá de 1 de dezembro de
2020 a 3 de janeiro de 2021. Este ano, vão ser atribuídos 100 prémios no valor de 100 euros cada.
A iniciativa visa dinamizar o comércio tradicional do concelho de Anadia, incentivando a realização de
compras no mesmo. Podem participar no sorteio todos os estabelecimentos comerciais, com sede no
concelho, e com uma área inferior a 1000m2. As inscrições dos estabelecimentos comerciais podem ser
efetuadas gratuitamente até ao dia 27 de novembro de 2020.
O sorteio segue praticamente todas as normas da edição anterior. Por cada 10 euros em compras, as
lojas aderentes entregam ao comprador, no ato de pagamento, uma senha de participação que o
habilitará ao sorteio. Por cada compra podem ser atribuídas, no máximo, dez senhas. As mesmas,
depois de devidamente preenchidas, terão de ser depositadas na tômbola do sorteio, disponível na
Praça do Município. Os vencedores serão conhecidos no dia 8 de janeiro de 2021. Nesta edição, o
sorteio vai decorrer no edifício dos Paços do Município, às 14h. O valor atribuído em prémios
representa um investimento municipal de 10 mil euros.
O Município de Anadia realça a importância do Sorteio de Natal para o comércio local, face ao atual
contexto de pandemia que afetou e afeta, de forma bastante acentuada, este setor. Assim, pretende-se
que o sorteio contribua para a dinamização do comércio local e minimize o impacto negativo causado
pela pandemia.
A autarquia considera ainda que esta ação de promoção do comércio local vai contribuir para aumentar
a procura de produtos e serviços, potenciando as vendas e a sustentabilidade económica dos
estabelecimentos comerciais, garantindo a sua viabilidade e a manutenção dos postos de trabalho. Por
outro lado, vai promover a diminuição das deslocações da população para fora do concelho, permitindo,
dessa forma, economizar custos e diminuir o risco de contágio por aglomeração.
Para fazer face às despesas inerentes ao desenvolvimento das ações, no âmbito da dinamização do
Sorteio de Natal do Comércio Local, o executivo municipal deliberou ainda atribuir à ACIB uma verba de
14.758,50 euros.
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