
 

 

Ref. 13/2023                 Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2023 
 
Assunto: Abanca-te com o Chef – Evento Coletivo para Restauração (Ilha Terceira) - Inscrições 
 
Caro Associado, 

A CCAH promove, durante o ano 2023, a segunda fase do Abanca-te, iniciativa coletiva 

direcionada ao setor da restauração da ilha Terceira, com apoio do PO Açores 2020.  

 

Nesta fase, Chefs prestigiados vão deslocar-se aos restaurantes locais para fins-de-semana de 

formação interna, individualizada para cada estabelecimento, e preparação de dois serviços de 

jantar em cada estabelecimento aderente. Pretende-se incentivar a utilização dos produtos 

locais e sazonais na restauração local, introduzindo inovações e novas tendências na confeção e 

ementas dos participantes. A tipologia de menus a desenvolver deve ser combinada entre o chef 

e a equipa do restaurante.  

 

A iniciativa prevê 5 datas, para a participação de 5 Chefs em 5 restaurantes. Pode consultar a 

lista de possíveis chefs AQUI. Em cada fim-de-semana estará 1 chef diferente nos restaurantes. 

Os chefs e datas serão sorteados entre os Restaurantes aderentes. 

 

Datas Propostas: 

 

 

 

 

  

 

Condições para participação dos restaurantes 

• Utilização maioritária de produtos regionais na criação das ementas 

• Criação da ementa - coordenada com o restaurante participante e sua equipa 

• Assegurar as matérias-primas combinadas entre o restaurante e o chef 

• Valor de inscrição: 500€ (associados com situação regularizada) | 1.500€ (não associados) 

• Assegurar despesas de alimentação do chef e 1 acompanhante durante 3 dias 

• Utilização do grafismo da iniciativa no cartaz e ementas 

• Promoção e divulgação junto do público local 

• Oferta de 4 refeições à organização (para efeitos de promoção/divulgação) 

• Preenchimento de inquérito de balanço, com apresentação de resultados 

• Captação de evidências fotográficas da formação, preparação das ementas e serviço 

 

Obrigações da CCAH 

• Contratualização dos chefs 

• Viagens e estadia dos chefs e equipa de acompanhamento  

31 Março e 01 Abril 
21 e 22 Abril  
28 e 29 Abril (alternativa: 05 e 06 Maio) 
19 e 20  Maio (alternativa: 26 e 27 Maio) 
2 e 3  Junho (alternativa: 9 e 10 Junho) 
 

https://www.ccah.eu/common/data/yCDEkI_chefs_2023.pdf


 

 

• Grafismo, design e impressão de elementos de promoção e das ementas 

• Divulgação 

 

As inscrições serão confirmadas com envio comprovado do formulário e pagamento de 50% do 

valor total efetuado. Os restantes 50% têm de ser pagos até 15 dias antes da data agendada. Em 

março será efetuado sorteio puro com todos os inscritos para determinar datas e respetivos 

chefs.  

 

Agradecemos, por isso, o envio da sua inscrição até ao dia 02 de Março. A inscrição pode ser 

preenchida através do anexo ou pelo formulário Google, em 

https://forms.gle/9JHxCjJLcp1Hcskp8.  

 

Para qualquer questão não hesite em contactar o Departamento de Comunicação e Eventos da 

sua Câmara do Comércio pelo número 295 204 810. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 

https://forms.gle/9JHxCjJLcp1Hcskp8

