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INFORMAÇÃO n.º 10200 

 

Data: 04/11/2021  

 

Processo n: 2021/850.10.003/125 

 

Considerando que: 

a) Alcobaça se tornou pioneira na preservação e divulgação do riquíssimo património cultural 

que são a doçaria e licores, apostando na tradição gastronómica deixada pela presença dos 

Monges e Monjas Cistercienses dos Mosteiros de Alcobaça e de Coz, mediante a realização 

anual da conceituada Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais (MIDLC);  

b) o atual contexto de pandemia da doença COVID-19 inviabiliza a realização da MIDLC nos 

moldes tradicionais; 

c) como forma de minimizar o impacto económico negativo, para o setor local da doçaria e 

produção de licores, da não realização deste prestigiado evento, a Associação Comercial, de 

Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria (ACSIA) abordou o Município solicitando 

apoio financeiro para fazer face aos encargos com a implementação e dinamização de um 

sistema de apoio e incentivo direcionado às empresas do referido setor que local que 

habitualmente participam na referida Mostra, sistema esse que consiste, à semelhança do ano 

de 2020: 

 i. na criação de uma rota que percorra os estabelecimentos comerciais com 

tradição de participação na MIDLC no período de 18 a 21 de novembro de 2021, em estrito 

respeito pelo normativo aplicável e orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde; 

 ii. na emissão do total de 3335 'vouchers' no valor unitário de €3,00 a distribuir 

pelas 50 entidades do concelho de Alcobaça incluídas nos grupos de profissionais de saúde, 

das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, do setor 

social e comunidade educativa; 'vouchers' esses que poderão ser trocados, nos mencionados 

estabelecimentos por produtos de doçaria e licores conventual; 

PARA:  Vereação Educação e Investigação, Cultura, Juventude e Infraestruturas 

ASSUNTO:    Apoio para: 

sistema de incentivo às empresas de Alcobaça que tradicionalmente participam na Mostra de Doces e Licores 

Conventuais 2021 e  

Iluminação de Natal na cidade de Alcobaça 

DESPACHO: 
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d) caberá à ACSIA implementar e dinamizar o referido sistema, em estreita articulação com o 

Município, nomeadamente assegurando: 

 i. a distribuição dos 'vouchers' aos destinatários acima identificados; 

 ii. a recolha, junto dos estabelecimentos comerciais, dos 'vouchers' utilizados, para 

efeitos do cálculo e reembolso; 

 iii. o reporte ao Município, de forma devidamente discriminada por estabelecimento, 

dos 'vouchers' utilizados. 

e) o encargo máximo estimado com a implementação deste sistema é de € 10000. 

 

 

Atendendo também que: 

 

e) a Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria 

(ACSIA) abordou o Município solicitando apoio financeiro para fazer face aos encargos 

com a iluminação festiva natalícia; 

 

f) reiterando o significativo impacto negativo da pandemia da doença COVID-19 na 

economia, torna necessária a adoção de medidas que contribuam para a dinamização 

dos setores locais de comércio e serviços; 

 

g) é especialmente relevante, na atual conjuntura, manter algumas das tradições 

natalícias, nomeadamente no que respeita à iluminação festiva das vias e locais 

públicos; 

 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição, à ACSIA, de um apoio 

financeiro no montante máximo de 94870€:  

- até ao montante máximo de € 10000 para fazer face aos encargos desta com a 

implementação e dinamização desta iniciativa, sendo que o pagamento do montante concreto a 

atribuir só ocorrerá após a receção nos serviços do Município do relatório com a lista de 

vouchers utilizados conforme mencionado na alínea d), subalínea iii. dos considerandos supra 

E  

 

- no valor de € 84870, a título de comparticipação nos encargos desta com a mencionada 

iluminação de natal.  
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1 - Identificação do documento: 

 

Documentos de entrada n.º 28319/2021 e 28781/2021 do MGD. 

 

2 - Matéria a decidir: 

 

Atribuição, à ACSIA, de um apoio até ao montante máximo de €94870 (noventa e quatro mil 

oitocentos e setenta euros) para fazer face aos encargos com a implementação e dinamização 

destas iniciativas (sendo que o pagamento do montante concreto relativo aos vouchers só 

ocorrerá após a receção nos serviços do Município do relatório com a lista de vouchers 

utilizados)  

 

3 - Controlo da competência: 

 

A competência decisória na identificada matéria pertence à Câmara Municipal, conforme 

estatuído no n.º 1, alínea ff), do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

 

4 - Instrução aos serviços: 

 

Deverão os serviços assegurar o cumprimento do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de 

Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, tendo em vista submeter o assunto à 

apreciação de uma próxima reunião do executivo camarário. 

 

 

À consideração Superior, 

O Técnico Superior  

Sónia Cristina Palmeira Vicente  


































