
 

 

N/Ref. 224/11                 Angra do Heroísmo, Dezembro de 2011 

 

Assunto: HARMONIZAÇÃO NOS HORÁRIOS DO COMÉRCIO. 

Caro Associado, 

 

Quer adequar-se melhor às necessidades dos clientes? 

Atenta à situação económica que actualmente afecta as famílias e empresas da região, a CCAH 

pretende reforçar o apelo a harmonização nos horários do comércio, para criar uma maior 

dinâmica nas ruas e lojas e ir de encontro às necessidades actuais dos clientes. Assim, a CCAH 

propõe: 

- Abertura durante o almoço, potenciando os clientes dos serviços cuja hora de almoço pode 

ser aproveitada para fazer compras no nosso comércio;  

- Abertura até às 19h00, potenciando os clientes cujo horário de serviço termina entre as 

17h00 e as 18h30; 

- Abertura aos fins-de-semana até mais tarde, potenciando os clientes que gozam dos seus 

dias de descanso. 

A harmonização dos horários é fundamental para dinamizar as ruas do comércio, podendo, 

actualmente, os empresários recorrer a instrumentos legislativos para modelar os horários dos 

funcionários, consoante as necessidades das empresas, como é o caso da adaptabilidade do 

horário de trabalho. São processos cujo resultado poderá não ser imediato, mas que terão, 

certamente, impacto a médio prazo junto dos seus clientes, actuais e futuros, especialmente 

se efectuados em harmonia entre os vários estabelecimentos do nosso comércio. 

Para o auxiliar nesta época festiva, a CCAH lançou, no final de Novembro, a campanha Ofereça 

Açores Natal, com um forte cunho regional e solidário, que pode conhecer no site 

www.oferecaacores.com.  

Caso ainda não esteja inscrito, pode fazê-lo, beneficiando do desconto promocional (25€). 

Caso já esteja inscrito, informamos que, a partir do dia de hoje, o eventual reforço de senhas 

necessário para o seu estabelecimento é gratuito, bem como todo o restante material de 

campanha, que pode ser levantado na sede da CCAH, Gabinete da Praia da Vitória, ou nos 

Núcleos Empresariais de São Jorge e Graciosa.  

Lembramos, ainda, que pode aderir às Montras Vivas (Angra do Heroísmo e Praia da Vitória). 

Para que os dias possam ter impacto junto do público, desejaríamos aumentar o número de 

aderentes, sendo que esta campanha não lhe traz quaisquer custos, conforme pode 

comprovar em http://www.oferecaacores.com/index.php?op=campanhas&codcampanha=3. 

Contamos com a sua adesão! 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direcção. 


