MERCADO DA
SEGUNDA MÃO
NOVO PROCEDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE LUGARES EVENTUAIS
EM VIGOR A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2015

Como devo aceder?
1. Aceda ao sitio da internet do Município de
Guimarães (www.cm-guimaraes.pt);
2. Clique no menu Balcão Virtual e escolha
no menu lateral a opção Mercado da
Segunda Mão;
3. Escolha o dia pretendido no qual deseja
participar no mercado da segunda mão;
4. Clique na planta do Mercado Municipal
(No canto superior direito da planta é-lhe
disponibilizada toda a informação relativa à
disponibilidade de lugares e ao preço por lugar);

5. Escolha o lugar clicando apenas nos que
se encontram disponíveis
. O seu lugar
ficará reservado por tempo determinado
quando lhe for apresentada a seguinte
imagem
, sendo que apenas pode
selecionar um lugar por pessoa;
6. Preencha todos os dados solicitados:
nome, número contribuinte, telefone e categoria
de atividade. Todos os campos são de
preenchimento obrigatório;

7. Caso deseje eliminar esta inscrição de
atribuição
de
lugar
clique
no
botão
, seguido da confirmação
de eliminação da inscrição;

8. Confirme a intenção de pagamento da
atribuição de lugar clicando em continuar;

9. Continue com ou sem autenticação:
a. Registar - destinado a utilizadores que
não pretendam preencher os dados
sempre que efetuam uma reserva no
mercado da segunda mão;
b. Prosseguir sem registo – destinado aos
que não pretendam efetuar o registo,
todavia obriga ao preenchimento dos
dados todas as vezes que necessitar de
efetuar uma reserva no mercado da
segunda mão;
10. Escolha o modo de pagamento e clique
em continuar:
a. Cartão de crédito – o pagamento do
valor da reserva é automático e
efetuado através do cartão de crédito;
b. Multibanco – o pagamento do valor da
reserva tem que ser efetuado em 24h. É
efetivado, o lugar, após confirmação de
pagamento;
11. Confirme o pagamento clicando em
continuar;
12. O bilhete será enviado para o seu email
em formato PDF, o qual deverá imprimir e
levar consigo no dia do mercado da segunda
mão (Por favor, certifique-se que tem espaço na
sua caixa de correio e que o e-mail não foi
considerado Publicidade não solicitada).

IFORMAÇÕES ADICIONAIS
a) Só é permitida a compra de lugares por cartão de crédito até às 17h00 do último dia útil antecedente à realização do mercado da segunda
mão;
b) Só é permitida a compra de lugares por multibanco até às 17h00 do terceiro dia útil antecedente à realização do mercado da segunda
mão;
c) O pagamento via multibanco deverá ser realizado obrigatoriamente 24h após a sua reserva, sob pena da caducidade da reserva do
lugar.

QUALQUER DÚVIDA CONTACTE:
t. 253 421 210
e. paula.gomes@cm-guimaraes.pt

