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Caro Empresário 

Nos dias diferentes e difíceis, esta Câmara do Comércio, numa parceria com o Governo 

dos Açores vai organizar uma ação promocional direcionada ao comércio de S. Miguel e 

de Santa Maria, criando incentivos ao consumo através de vouchers de desconto, com 

uma dinâmica transversal que irá beneficiar todos os envolvidos, e, sobretudo atrair 

clientes ao pequeno comércio dos centros urbanos. 

A campanha decorrerá até 31 de março, marcando o seu ponto alto Carnaval/S. 

Valentim e uma ação de encerramento, com as boas vindas à Primavera. Além dos 

vouchers a distribuir pelo comércio, a CCIPD irá através de outros meios oferecer 

vouchers de desconto para serem utilizados nos estabelecimentos do comércio e da 

restauração aderentes. 

Em anexo poderá encontrar o regulamento de participação e detalhes sobre o 

funcionamento da iniciativa, incluindo a ficha de adesão, que deverá ser submetida até 

ao dia 4 de fevereiro. 

Para mais informações contacte os nossos serviços de apoio às empresas associadas, 

através do mail geral@ccipd.pt ou do telefone 296305000. 

Contando com a V/participação, apresentamos os nossos cumprimentos 

A direção 
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Resumo (informação detalhada nas condições de participação) 

Vouchers de descontos 

Depois de uma primeira transação o cliente recebe um voucher de desconto para ser 

utilizado numa segunda compra, em outro estabelecimento aderente, sendo o desconto 

determinado em função do valor da compra. Os descontos poderão ir de 5 a 15€. 

 i. Compras de 25€ a 49€ - desconto de 5€; 

 ii. Compra de 50€ a 74€ - desconto de 10€; 

 iii. Superiores a 75€ - desconto de 15€; 

Incentivos ao consumo 

Os estabelecimentos poderão aderir num dos seguintes níveis: 

- Gold – 

Empresas associadas: Reembolso total, no valor do escalão de desconto. 

- Silver – 

Empresas não associadas: Reembolso do voucher com uma redução de 10% do seu 

valor facial. 

Em todos os escalões o cliente beneficia do valor do escalão de desconto do voucher 

em função do valor global das compras. 

Serão organizadas iniciativas pontuais, para a atribuição de vales para consumo 

através das redes sociais, a serem utilizados nos estabelecimentos aderentes. 

Regulamento de participação aqui: 

Ficha de Inscrição aqui: https://forms.gle/2SiGTBsxqkj1DRvB6 
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