
 

 

N/REF. 86/10                                                     Angra do Heroísmo, Julho de 2010 

 

ASSUNTO: Evento “A ONDA É O PORTO” no Estádio do Dragão.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo que a empresa de eventos Besttool Events promove de 31 de Julho a 9 de 

Agosto de 2010, no Estádio do Dragão, o evento “A Onda é o Porto”. 

 

Trata-se de um parque de Verão com actividades desportivas, culturais, de lazer e entretenimento alinhado 

no conceito de responsabilidade sócio-ambiental, que dará grande exposição às marcas dos parceiros 

patrocinadores. 

 

Os objectivos deste evento passam por promover a sua marca e produtos como patrocinador, associar-se a 

um clube de prestígio, sensibilizar para responsabilidade sócio-ambiental, integrar um projecto pioneiro 

atingindo cerca de mil pessoas dia, tornando-se assim um evento anual com inserção no calendário turístico 

nacional. 

 

A empresa Besttool Events, promotora deste evento, proporciona a oportunidade para associados da CCAH 

participarem expondo seus produtos, com verbas muito económicas e com alta visibilidade. 

 

A Besttool Events disponibiliza de uma tenda para expor os seus produtos durante 10 dias ao valor de 2500 

euros mais IVA, sendo que esta é uma condição especial facultada pela empresa promotora do evento aos 

nossos associados. 

 

Na vossa intenção de participação devem comunicá-lo à D. Tânia Trevisan, da empresa Besttool Events pelo 

e-mail tania@trevisanpublicidade.com.br ou através do telefone 210 101 515, ou telemóvel 919 927 069, 

para a efectiva reserva do espaço e demais esclarecimentos. 

 

Pode consultar a apresentação do projecto e os layouts do evento no site da CCAH, através do link: 

www.ccah.eu/ficheiros/informacoes/1278612566.zip.  

 

Aproveitamos para relembrar que pode candidatar a sua participação através do Sistema de Apoio à 

Promoção de Produtos Açorianos. 

 

O Sistema de Apoio à Promoção de Produtos Açorianos, regulamentado pela Portaria 79/2007, de 5 de 

Dezembro, é um programa que pretende implementar medidas de apoio ao escoamento de produtos 

originários dos Açores, bem como apoiar o desenvolvimento de acções promocionais, tendo em vista 



 

 

assegurar a presença qualitativa dos produtos nos mercados de destino e potenciar níveis acrescidos de 

competitividade.  

 

Para mais informações, consulte o link:  

http://www.ccah.eu/incentivos/sappa.pdf  

 

Consulte a Portaria nº 79/2007 de 5 de Dezembro de 2007, através do link: 

http://www.ccah.eu/incentivos/portaria79_2007.pdf  

 

Para ter acesso ao Formulário de candidatura, clique no link:  

http://www.ccah.eu/incentivos/produtos_acorianos.pdf 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


