
 

 

N/Ref. 64/15                            Angra do Heroísmo, maio de 2015 
 
Assunto: Feira Açores 2015 - Inscrições 
 
Caro Empresário, 
 
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) convida-o a participar na Feira Açores 
2015, que decorre de 12 a 14 de Junho, na Praia da Vitória, Ilha Terceira. 
 
A Feira Açores 2015 é organizada pela Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente do 
Governo dos Açores, através da Direção Regional de Agricultura, em parceria com a CCAH, a 
Associação Agrícola da Ilha Terceira e a Câmara Municipal da Praia da Vitória. Fazem parte da 
Feira espaços comerciais, automóveis e máquinas agrícolas, animação infantil, exposição e 
concursos agrícolas, entre outros. 
 
As inscrições e escolha dos espaços comerciais serão efetuadas através da CCAH e devem ser 
realizadas de acordo com os sectores de atividade. Serão aceites consoante ordem de 
chegada. Cada empresa pode optar pelos espaços que entender, nas zonas adequadas à sua 
área de atividade, dispondo de 10% de desconto caso pretenda adquirir três ou mais 
pavilhões. As zonas comerciais são compostas por um pavilhão multissectorial, e outro 
exclusivo para as empresas açorianas prestadoras de serviços ou produtoras de bens com 
incorporação de matérias-primas locais e para empresas diretamente relacionadas com o setor 
agrícola. Existe, ainda, uma zona específica para exposição de automóveis novos e máquinas 
agrícolas. 
 
Os visitantes, além da visita aos pavilhões, poderão desfrutar de um programa de animação 
com a realização de atividades a anunciar brevemente. 
 
As empresas dispõem, ainda, de um auditório onde podem apresentar produtos ou serviços, 
permitindo a divulgação no programa da Feira. Além disso, todas as suas promoções serão 
divulgadas no som ambiente da Feira Açores. 
 
Para se inscrever, deve enviar o formulário que segue em anexo para marketing@ccah.eu ou 
para o fax 295 204 817. Após a confirmação da inscrição pela CCAH, deve efetuar num prazo 
máximo de 48 horas o pagamento de 50% do valor total da Inscrição. O prazo final de 
inscrições termina a 28 de Maio. 
 
Para mais informações deve consultar a ficha técnica e regulamento em anexo, ou pode 
contactar o Departamento de Comunicação & Imagem da CCAH, através do número 295 204 
810. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção da CCAH. 


