
 
 

 

N/Ref. 27/12                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2016 

 

Assunto: BTL 2016 – FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO – DE 02 A 06 DE MARÇO. 

 
Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento que se realiza, de 2 a 6 de março, a Bolsa de Turismo de Lisboa. 

Este é um evento direcionado aos profissionais do setor e ao público em geral criando uma 

oportunidade promocional única!  

A participação da Região está a cargo da Associação de Turismo dos Açores, tendo esta 

entidade, à semelhança do que aconteceu em 2015, reservado uma espaço promocional de 

produtos regionais, garantindo assim, uma promoção global de todas as potencialidades da 

oferta dos Açores. 

O Governo dos Açores, através da SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos 

Açores, em parceria com a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, está a organizar essa 

mostra de produtos Açorianos, que inclui a sua exposição, divulgação e a oferta de 

degustações aos visitantes e participantes no evento. 

Como mencionado, esta presença terá objetivos promocionais, pelo que vimos por este meio 

solicitar a sua participação e apoio, através do envio de produtos para exposição e 

degustações e material promocional sobre a sua empresa e/ou produtos expostos. Os custos 

de envio e outros relacionados com a exposição e provas serão da responsabilidade das 

entidades organizadoras. 

Solicitamos a sua atenção para os prazos de entrega dos respetivos produtos: 

Data de entrega em Angra do Heroísmo – Até 14h do dia 25 de fevereiro; 

Data limite de entrega em Lisboa – dia 29 de fevereiro. 

 

 Local de entrega da mercadoria em Angra do Heroísmo – Agência de Navegação e 

Comércio Oceânica;  

 Local de entrega da mercadoria em Lisboa – FIL – Parque das Nações (Stand dos 

Açores); 

 Identificação da carga – BTL Bolsa de Turismo de Lisboa – Stand Açores. 

 

Obs. Favor informar os produtos a enviar. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

  


