Proposta de Intervenção para Dinamização do Comércio Local
No âmbito da Pandemia de COVID 19
O contexto de pandemia de COVID 19, veio impor às empresas uma realidade dura e
altamente penalizadora, que poderá por em causa a sobrevivência de muitas delas,
nomeadamente nos setores do comércio e da hotelaria e restauração.

A ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, considerando as suas
responsabilidades, mas também as dificuldades que enfrenta, nomeadamente
financeiras, vem neste documento, propor um conjunto integrado de iniciativas, a
desenvolver em parceria até final do ano 2020, destinadas a atenuar o impacto desta
pandemia e contribuir para a dinamização do comércio e hotelaria/restauração do
concelho, setores de atividade que constituem a maioria dos seus associados, e
grandes responsáveis pela criação de emprego e dinamização socioeconómica do
centro urbano e comercial da cidade.

Pelos fatores expostos, e porque a ACISAT, na sua atividade corrente, não dispõe de
outros meios que não os humanos, para poder implementar estas iniciativas, entende
por esta via propor a V. Exas., uma parceria de trabalho destinada à implementação,
senão de todas, pelo menos de algumas das atividades previstas, mobilizando para o
efeito recursos públicos, a juntar à vontade e trabalho da associação e à participação
ativa das empresas do concelho.

Estamos certos que a implementação deste plano de trabalho, sem representar um
investimento excessivo, contribuirá para apoiar as empresas do concelho, num período
particularmente crítico, contribuindo por essa via para a manutenção da atividade
económica e para a vitalidade da cidade no seu geral e do seu centro histórico em
particular.

Atividade 1 – Compre cá e sinta-se bem!

Nome:

Compre cá e sinta-se bem

Data Prevista:

Agosto e Setembro


Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias

Entidades a Envolver

Orçamento Necessário

Ofertas diretas aos clientes por cada X € de compras,
diferenciadas por tipo de oferta
 Vouchers entregues em det. local, (ACISAT e/ou outra
localização por ex., mediante a apresentação do talão de
compras com o valor correspondente)
- Oferta Voucher Termal/Jantar/etc. – a cada 50€ de compras
- Oferta de Bilhete de Cinema/ Bebida/ etc. – a cada 30€
compras
- Oferta de aulas grátis no ginásio patrocinador – a cada 15€ de
compras
- ACISAT
- Município/Junta Freguesia
- Empresas Patrocinadoras
- Publicidade e Divulgação
- Vouchers com descrição da oferta, autenticados pelos
patrocinadores

Atividade 2 – Compro AQUI

Nome:

Compro AQUI

Data Prevista:

Agosto a Dezembro


Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias

Sorteio mensal de vales de compras no
comércio/serviços/restauração local, com base nas
compras realizadas nos estabelecimentos aderentes
 Vouchers entregues em det. local, (ACISAT e/ou outro por
ex., mediante a apresentação do talão de compras com o
valor correspondente)
 Por cada €20 (vinte euros) em compras no comércio a
retalho aderente ou por cada €10 (dez euros) de despesa
nos restaurantes/serviços pessoais aderentes, será
atribuída uma senha, com um limite de 100 € por fatura.
 Atribuição mensal de 1000€ em 20 prémios, a gastar no
comércio aderente no mês seguinte
Ver Proposta de regulamento em anexo

Entidades a Envolver

- ACISAT
- Município / Juntas de Freguesia

Orçamento Necessário

- Publicidade e Divulgação
- Vouchers para sorteio

Atividade 3 –Semana da Moda

Nome:

Semana da Moda

Data Prevista:

Setembro


Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias

Entidades a Envolver

Orçamento Necessário

Dinamização do comércio e serviços associados ao setor da
moda e beleza, de modo a promover as vendas;
 Criação de uma dinâmica de rua que leve as pessoas a
passear pelo centro histórico e comercial, enquanto
disfrutam dum momento de compras/lazer;
- Mini desfiles em contexto de rua
- Montras Vivas;
- Workshops de beleza e moda;
- Shopper advisor no comércio aderente;
- Animação de Rua.
- ACISAT
- Município/Juntas de Freguesia
- Empresas
- Publicidade e Divulgação
- Animação de Rua
- Logística para desfile

Atividade 4 – Stock Out – O comércio Sai à Rua

Nome:

Stock – Out, O comércio sai à rua

Data Prevista:

Semana da Feira dos Santos

Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias
Entidades a Envolver

Orçamento Necessário

Na impossibilidade de realização da Feira dos Santos,
promover em grande escala a iniciativa Stock-out, procurando
dinamizar o fim-de-semana e/ou semana, com o comércio
local e assim atenuar o impacto da não realização do evento
- Colocação de Stock na rua transformando a cidade numa
verdadeira feira, apenas com o comercio local
- Animação musical distribuída por diferentes zonas da cidade;
- Animação geral nos bares e restaurantes da cidade;
- ACISAT
- Município / Juntas de Freguesia
- Empresas
- Publicidade e Divulgação
- Animação Musical e de Rua

Atividade 5 - Fins-de-semana Gastronómicos na Restauração Local

Nome:

Fins-de-semana Gastronómicos na Restauração Local

Data Prevista:

Outubro

Ideia Base:
Atividades a Desenvolver
- Ideias
Entidades a Envolver

Orçamento Necessário

Organizar a promoção dos produtos da região do Concelho
e/ou Alto Tâmega na hotelaria e restauração da região,
tornando-os mais conhecidos e contribuindo dessa forma para
o aumento das suas vendas;
- Definir fins-de-semana gastronómicos, nos quais a
restauração local promoverá produtos e/ou iguarias da região
- Poderão ser temáticos ou um único festival (Ex. Bacalhau)
- ACISAT
- Município / Juntas de Freguesia
- Empresas
- Publicidade e Divulgação:

Atividade 6 – Montras para o Turismo

Nome:

Montras para o Turismo

Data Prevista:

Qualquer data

Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias

Considerando o encerramento de lojas nos centros de
comércio determinados pelas dificuldades que o setor
atravessa, e o aspeto de degradação que isso confere às
artérias comerciais, propõe-se a colocação nas montras de
lojas encerradas, de telas com fotografias do território com
objetivo de promoção turística
- Impressão e colocação de telas com imagens de pontos
turísticos relevantes do território, nas montras de lojas
encerradas, atenuando a imagem negativa gerada pelo
encerramento de lojas, ao mesmo tempo que se promove o
turismo do concelho e/ou região

Entidades a Envolver

- ACISAT
- CIMAT/ Município / Juntas de Freguesia

Orçamento Necessário

- Impressão das Telas:

Atividade 7 – Montras com ARTE

Nome:

Montras com Arte

Data Prevista:

Qualquer data

Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias

Considerando as dificuldades que os artistas plásticos
enfrentam para expor e vender os seus trabalhos, esta
atividade propõe a utilização das montras dos
estabelecimentos comerciais, para exposição de obras de arte,
criando assim uma mega exposição que pode constituir um
novo atrativo para visitar o comércio local.
- Articulação entre os estabelecimentos comerciais e os
artistas locais, para exposição das obras de arte.
- Divulgação da iniciativa

Entidades a Envolver

- ACISAT
- CIMAT/ Município / Juntas de Freguesia

Orçamento Necessário

- Divulgação

Atividade 8 – “Do velho se faz novo”

Nome:

Do velho se faz novo

Data Prevista:

Qualquer data

Ideia Base:

Atividades a Desenvolver
- Ideias

Implementar no território o sistema de incentivo à devolução
de garrafas de bebidas em plástico não reutilizáveis, já em
implementação em algumas zonas do país através da iniciativa
https://dovelhosefaznovo.pt/, em articulação com o comércio
local
- Avaliar a possibilidade de extensão da iniciativa ao território
ou de implementação autónoma de um projeto análogo na
região

Entidades a Envolver

- ACISAT
- CIMAT/ Município / Juntas de Freguesia

Orçamento Necessário

- A definir consoante a opção seguida:

Atividade 9 – Black Friday (conforme programa já habitual)

Atividade 10 – Animação de Natal (conforme programa já habitual)

