
 

 

N/Ref.53/17                                      Angra do Heroísmo, Maio de 2017 

Assunto: PROMOÇÃO E VENDA DE PRODUTOS REGIONAIS – ILHA TERCEIRA. 

 

Caro Empresário, 

Resultante da cooperação entre o Governo dos Açores, através da Sociedade de 
Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) e a Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores (CCIA), no âmbito do plano anual de feiras e missões empresariais, está prevista a 
participação nas Sanjoaninas 2017, de 22 de Junho a 02 de Julho e nas Festas da Praia 2017, 
de 04 a 13 de Agosto. 
 
Nas Sanjoaninas 2017 irá existir um espaço (loja arrendada na Rua da Sé) de venda e 
promoção de produtos regionais, durante os dias de festa, onde poderá colocar os seus 
produtos e proporcionar, se assim o entender, momentos de provas e ou promoções dos 
mesmos.  
 
Na Feira de Gastronomia do Atlântico, nas Festas da Praia, irá existir, também, um espaço de 
venda e promoção de produtos regionais, onde poderá colocar os seus produtos e 
proporcionar, se assim o entender, momentos de provas e ou promoções dos mesmos. 
 
Para participar em qualquer um destes eventos pode optar por um dos seguintes moldes: 

- Disponibilizar produtos para Venda e Promoção. No caso de ter um distribuidor ou parceiro 
na Ilha Terceira, e pretender que o fornecimento seja efetuado através do mesmo, por favor 
indique-nos. 

- Demonstrações, degustações, workshops ou exibições dos seus produtos ou serviços, 

relacionados com a Gastronomia, utilizando produtos regionais. 

Para venda, os produtos deverão ser faturados à empresa GESEITUR, cuja margem será 

mínima de 10% do preço de venda ao público, para cobrir parte das despesas administrativas e 

de pessoal. Os produtos não vendidos serão devolvidos à empresa, para que a mesma possa 

emitir nota de crédito sobre as devoluções. A Geseitur e a CCIA/SDEA asseguram pessoal 

durante todo o horário de funcionamento dos eventos. 

Para participar, na promoção e venda, deve enviar o formulário de participação que segue em 
anexo, mencionando o preço de venda ao público de cada produto e quantidades que 
pretende enviar, para marketing@ccah.eu ou para o fax 295 204 817. O Prazo para se 
inscrever e participar é de 5 dias antes do início previsto para cada um dos eventos. 
 
Para mais informações pode consultar a ficha técnica ou contactar o Departamento de 
Comunicação & Imagem da CCAH, através do número 295 204 810. 
 

Com os melhores cumprimentos, 
A Direção da CCAH. 
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