
Faro. Somos todos.

A vitalidade da economia do concelho 
é a nossa prioridade neste Natal! Conheça já as iniciativas 

que preparámos para ajudar a dinamizar o seu negócio.

#farosomostodos



Somos os da cidade e os da aldeia, os 
do campo e os das ilhas, os dos negócios 
maiores e os dos familiares, os das áreas 
mais inovadores e os das mais tradicionais. 
Somos os que precisam de vender e os que 
precisam de comprar, os que são patrões 
e os que são empregados, os que aqui 
nasceram e os que escolheram Faro para 
constituir família. 
Se nos mantivermos unidos e a economia 
circular no nosso concelho, Faro fica mais 
forte e as adversidades que vivemos neste 
momento serão ultrapassadas mais 
rapidamente.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

O Município de Faro preparou em conjunto 
com a Associação do Comércio e Serviços 
da Região do Algarve (Acral), a Associação 
de Desenvolvimento Comercial da Zona 
Histórica de Faro (Associação Comércio 
da Baixa), a Associação dos Industriais 
Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) 
e a Associação Cultural e Ativista da Baixa 
de Faro (OCAB), um conjunto de iniciativas 
de estímulo à economia circular para 
o comércio tradicional/local e restauração
de todo concelho. 

Faro. 
Somos todos.
60 000€ a dividir por 5 sorteios semanais
55 000€ para consumos no comércio tradicional

Tem um restaurante, uma loja ou outro tipo de comércio?
Então esta informação é para si. Junte-se a esta iniciativa!



O que vai ser 
feito:
1) As empresas do concelho são convidadas a realizar 
os seus convívios de Natal na restauração aderente 
(recebendo incentivos para o efeito);

2) Quem fizer compras no comércio tradicional/local 
aderente recebe cupões que poderão ir a sorteio e ser 
convertidos em vouchers de compras novamente nos 
estabelecimentos aderentes.

3) Sorteio semanal de 10.000€ em vouchers de 30€, 
50€, 100€ e 200€, válidos até dia 6 de janeiro de 2021 
para utilização no comércio e restauração aderentes;

4) Atribuição de um voucher presente no valor de 
15€ a cada criança a frequentar o ensino pré-escolar 
e 1.º ciclo público ou privado, para utilização até ao 
dia 6 de janeiro de 2021 num dos estabelecimentos 
aderentes;

5) Criação da Loja “Faro. Somos todos.” localizada na 
Rua Lethes n.º 42/44 para receção dos cupões, 
realização dos sorteios semanais, apoio ao empresário e 
para efetuar os pagamentos aos comerciantes 
aderentes.

Periodo das campanhas

— De 23 de novembro de 2020 a 6 de janeiro 
de 2021.

Vantagens para 
o comércio 
e restauração:
— Adesão sem custos;
— Não é necessário ser sócio de nenhuma 
associação;
— Economia circular funciona com a participação
de todos.

O que se pretende:
— Atrair clientes para a restauração e comércio tradicional/local de 
todo o concelho;

— Fazer a economia circular;

— Dar benefícios ao comércio, restauração, mas também aos clientes 
e utilizadores.



Para a restauração
aderente:

— O cliente poderá utilizar os vouchers sorteados 
semanalmente nos restaurantes aderentes. 1/3 do 
valor dos vouchers sorteados é para consumo 
exclusivo nos restaurantes aderentes, sendo os 
restantes 2/3 de livre opção (utilização na 
restauração ou no comércio tradicional);

— O restaurante aderente compromete-se a aceitar 
como meio de pagamento válido o voucher do 
sorteio, para ser depois reembolsado; 

— O Município de Faro assume todos os encargos 
financeiros com o sistema de entregas ao domicílio 
no concelho de Faro, de refeições iguais ou 
superiores a 10€, através da Rotaxi. Este serviço 
está disponível só para os estabelecimentos 

aderentes, durante os períodos de fim-de-semana, 
definidos pelo governo como de encerramento 
obrigatório.

— O proprietário do estabelecimento será 
reembolsado mediante a apresentação dos 
vouchers e cópia da fatura na Loja “Faro. Somos 
todos.” situada na Rua Lethes n.º 42/44 no horário 
normal do comércio (de segunda a sexta das 11h00 
às 19h00 e sábado das 11h00 às 13h30);

— A data limite para troca dos vouchers é o dia 15 
de janeiro de 2021;

— Os pagamentos serão feitos semanalmente 
às sextas-feiras por transferência bancária (para 
os vouchers entregues até à quinta-feira anterior).
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Como funciona:
— As empresas, com sede no concelho, que pretendam 
aderir à campanha e assim realizar os habituais convívios 
de Natal na restauração aderente (garantindo o 
cumprimento das regras sanitárias e das diretrizes da 
autoridade de saúde), apenas terão de selecionar, na 
listagem disponível em www.farosomostodos.pt, o 
estabelecimento pretendido e fazer a marcação;

— Os restaurantes aderentes recebem as marcações 
das empresas que pretendam fazer os seus convívios 
de Natal nos seus estabelecimentos;

— O valor do menu e toda a negociação é entre 
o restaurante e o cliente sem qualquer condicionante 
no âmbito desta campanha;

— O jantar ou almoço de Natal será pago em dinheiro ou 
cartão. No ato do pagamento, será entregue por parte 
do estabelecimento a fatura respectiva e um voucher de 
team building;

— Apresentação na loja “Faro. Somos todos” da fatura e 
voucher para validação de team building. Caso não seja 
apresentada a fatura, o voucher não será validado;

— O Município de Faro oferece às empresas que 
usufruam desta campanha acções de team building 
para os seus funcionários no Centro Náutico 
da Praia de Faro válidas até 31 de maio de 2021 (sujeita 
a marcação prévia);

— O Município de Faro assume todos os encargos 
financeiros com o sistema de entregas de refeições ao 
domicílio, no concelho de Faro, através da Rotáxi (só 
para os estabelecimentos aderentes) durante os 
períodos definidos pelo governo como de 
encerramento obrigatório;

Adira já e apoie a economia do seu concelho!

Quero fazer o convívio de Natal 
para os meus Colaboradores 
num restaurante aderente.
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— São emitidos cupões para o cliente, por cada 10€ de 
compras;

— Os cupões deverão ser entregues na Loja“Faro. 
Somos todos” com o respetivo talão de compra que 
servirá de comprovativo. A loja estará a funcionar na 
Rua Lethes n.º 42/44 no horário normal do comércio 
(de segunda a sexta das 11h00 às 19h00 e sábado das 
11h00 às 13h30);

— O consumidor preenche o cupão e deverá colocá-lo 
na tômbola, na Loja “Faro. Somos todos”;

— Ao entregar o cupão/cupões, o consumidor poderá 
girar a Roda da Sorte e ganha sempre prémios;

— Semanalmente, os cupões sorteados na tômbola, 
serão premiados com vouchers nos valores de 30€, 
50€, 100€ e 200€, que podem ser descontados no 
comércio tradicional/local ou restauração, válidos até 
ao dia 6 de janeiro de 2021. 2/3 dos vouchers são para 
consumo de livre opção sendo os restantes 1/3 para 
consumo exclusivo na restauração.

Para o comércio
aderente:

— O Município de Faro assume todos os encargos 
financeiros com o sistema de entregas ao domicílio 
no concelho, exclusivamente para produtos 
alimentares. Este serviço está disponível para compras 
iguais ou superiores a 10€, através da Rotaxi, só para 
os estabelecimentos aderentes, durante os períodos 
de fim-de-semana, definidos pelo governo como de 
encerramento obrigatório.

— O comerciante que receber os vouchers do sorteio 
como meio de pagamento será reembolsado 
mediante a sua apresentação na Loja “Faro. Somos 
todos.”;

— A troca dos vouchers deverá ser efetuada pelo 
comerciante, até dia 15 de janeiro de 2021; 

— Os pagamentos serão feitos semanalmente 
às sextas-feiras por transferência bancária (para 
os vouchers entregues até à quinta-feira anterior).
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Quero aderir, o que é que 
tenho de fazer?
— Formalizar a adesão através do preenchimento 
da Ficha de Inscrição parte integrante deste folheto 
que deverá entregar na loja “Faro. Somos todos.” 
a funcionar na Rua Lethes n.º 42/44 no horário 
normal do comércio (de segunda a sexta das 11h00 
às 19h00 e sábado das 11h00 às 13h30) e que irá 
estar aberta ao público a partir do dia 23 de 
novembro.

— Ao preencher a ficha de inscrição, deverá 
assinalar a natureza do/s seu/s negócio/s 
(restauração, comércio ou ambas). Caso seja 
proprietário de um estabelecimento de restauração, 
deverá ainda indicar se deseja disponibilizar o seu 
menu na página “Faro. Somos todos” e receber 
reservas através de formulário disponível neste site.

— Quem aderir aceita também ter a sua imagem 
associada à campanha promocional da iniciativa. 
Esta situação pode implicar uma breve sessão 
fotográfica ou de vídeo, sendo que a organização 
garante que as mesmas serão utilizadas 
exclusivamente para esse fim.

Como é que sabem que 
sou comerciante 
aderente?
— Os espaços aderentes estarão referenciados em 
www.farosomostodos.pt para consulta de potenciais 
clientes/consumidores;

— Os espaços aderentes estarão devidamente 
sinalizados sendo obrigatório apresentar essa 
sinalética personalizada de uma forma visível para 
o exterior do estabelecimento.

Ainda tenho dúvidas!
— Então pode contactar-nos através do 966 021 859 
de segunda a sexta das 11h00 às 19h00 e sábado 
das 11h00 às 13h30.

Nota: Se por motivos imprevistos relacionados com 
a pandemia COVID-19 não for possível cumprir as 
regras aqui definidas a organização compromete-se 
a estudar novas soluções para que nenhuma 
das partes fique defraudada. 


