
 

 

 

Regulamento do Sorteio Campanha A+++ 

 

1. A Campanha A+++ visa promover a eficiência energética no concelho de 

Seia. Neste âmbito, a Câmara Municipal de Seia vai promover, entre os 

dias 21 de Novembro de 2011 e 21 de Janeiro de 2012, uma campanha 

de incentivo à aquisição de eletrodomésticos de classe de eficiência 

energética A+ ou superior, contando para tal com a colaboração de lojas 

de eletrodomésticos (a lista de lojas aderentes pode ser consultada em 

www.cm-seia.pt).  

2. Ao adquirirem tais eletrodomésticos, os clientes recebem 

automaticamente um kit de quatro lâmpadas economizadoras e um 

bilhete familiar (de acordo com o estipulado no Regulamento de Taxas e 

Licenças do Município de Seia em vigor - dois adultos + até quatro 

jovens) para entrada no CISE – Centro de Interpretação da Serra da 

Estrela ou no Museu Natural da Eletricidade. 

3. Relativamente ao ponto anterior, em caso de ruptura de stock, as 

lâmpadas serão entregues posteriormente ao cliente, tendo em conta os 

dados de contato inscritos no cupão referido no ponto abaixo. 

4. A cada cliente que adquirir um equipamento de classe de eficiência 

energética A+, A++ e A+++ nas lojas aderentes será atribuído um cupão, 

preenchido na loja, que lhe dará acesso a: 

 1 sorteio em cada loja aderente de um kit completo de lâmpadas 

eficientes para substitução de lâmpadas incandescentes na sua 

habitação; 

 1 sorteio por entre os clientes de todas as lojas aderentes de um 

diagnóstico energético na respetiva residência, visando tecer um 

conjunto de recomendações para uma maior eficiência energética. 

5. A Câmara Municipal de Seia fará a recolha de todos os cupões 

preenchidos no dia útil seguinte ao terminus da campanha, os quais 

http://www.cm-seia.pt/


 

deverão estar devidamente acondicionados nas caixas utilizadas para o 

efeito.  

6. O sorteio decorrerá nas instalações da Câmara Municipal de Seia, no dia 

23 de janeiro de 2012, e os resultados serão afixados nas lojas aderentes 

e em www.cm-seia.pt. 

7. O sorteio de um kit completo de lâmpadas economizadoras será 

realizado através da recolha aleatória de um cupão por entre os cupões 

preenchidos em cada uma das lojas. 

8. O sorteio do diagnóstico energético será realizado através da recolha 

aleatória de um cupão por entre os cupões preenchidos em todas as 

lojas, incluindo os cupões premiados no sorteio referido no ponto anterior. 

Todos os cupões serão, portanto, misturados entre os dois sorteios. 

9. Qualquer reclamação poderá ser apresentada nos serviços da Câmara 

Municipal de Seia até 3 dias úteis após a divulgação dos resultados do 

sorteio. 

10. Os prémios poderão ser reclamados na Câmara Municipal de Seia até ao 

dia 10 de Fevereiro, mediante apresentação da fatura de compra do 

electrodoméstico. 

11.  Os casos omissos e ou dúvidas suscitadas na interpretação do presente 

Regulamento serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal. 

 

 


