
 

 

 

Caro Empresário (a), 

A Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da SDEA – Sociedade para o 

Desenvolvimento Empresarial dos Açores, em parceria com a Câmara do 

Comércio e Indústria dos Açores tem apostado no desenvolvimento de ações de 

capacitação das empresas regionais e nos produtos e serviços com a Marca 

Açores. Para o ano de 2020 propõe-se o desenvolvimento de ações que 

garantam a continuação das atividades desenvolvidas em anos anteriores, mas 

que introduza alguma inovação, reforçando a participação das empresas em 

eventos específicos. 

Integradas nas ações de capacitação empresarial previstas para 2019/2020, 

apresentamos a Quinzena Gastronómica “Sabores Certificados pela Natureza”, 

ação promocional de produtos com a Marca Açores associados ao sector da 

restauração, que através da organização de um workshop subordinado à 

temática da inovação e qualidade na utilização de produtos Marca Açores e de 

uma quinzena gastronómica que decorrerá de 26 de março a 12 de abril, 

envolverá os agentes económicos de modo criar uma dinâmica local, com 

ênfase para a utilização e consumo de produtos certificados, com o objetivo de 

aumentar o consumo e fidelizar os clientes. 

Os estabelecimentos de restauração aderentes serão incentivados a participar 

no workshop e a criar um menu para a Quinzena Gastronómica “Sabores 

Certificados pela Natureza” de acordo com as regras do regulamento em anexo, 

onde o produto principal deverá ter a Marca Açores, pretendendo-se assim dar 

início a uma estratégia de referência gastronómica que contribua para uma 

nova dinâmica e reconhecimento da qualidade dos produtos regionais. Numa 

intervenção coordenada pretende-se que os restaurantes aderentes combinem 

estes fatores, de modo a iniciar-se um novo posicionamento que identifique as 

especialidades e produções locais.  

Os estabelecimentos de restauração aderentes serão objeto de um relatório 

elaborado por consultores que será entregue exclusivamente a cada 

estabelecimento como forma de evidenciar aspetos positivos e melhorar 

aspetos menos positivos. 

A impressão dos menus ficará a cargo da Câmara do Comércio, bem como toda 

a componente de divulgação promocional dos restaurantes aderentes, com o 

objetivo de atrair os consumidores locais e turistas no período compreendido 

entre o dia 26 de março e 12 de abril. 



 

 

 

Se o vosso restaurante desejar participar na Quinzena Gastronómica “Sabores 

Certificados pela Natureza” deverá inscrever-se até ao dia 10 de março (Ficha de 

inscrição em anexo) ou através do seguinte link:  

https://forms.gle/KxhTKpJ2SShauD33A 

Para conhecer os produtos com a Marca Açores, consulte o catálogo: 

 https://marcaacores.pt/ficheiros/catalogo.pdf 

Para informações adicionais e inscrições até ao dia 10 de março, favor contactar 

a CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada pelo tel.: 

296305000 – David Almeida ou pelo E-mail: dalmeida@ccipd.pt 

 

Anexo: 

Regulamento e condições de participação 

Ficha de inscrição. 
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