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PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE TURÍSTICA – 

“DESCOBRIR CARRAZEDA DE ANSIÃES” 

 
 
No sentido de apoiar o setor do turismo, que tem sido bastante afetado devido à pandemia 

de COVID-19, o Município de Carrazeda de Ansiães, sob proposta do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, desenvolveu um programa de apoio intitulado DESCOBRIR 

CARRAZEDA DE ANSIÃES. 

 

Este programa é uma forma de ajudar os agentes económicos locais, neste caso as 

unidades de alojamento e restauração, na retoma da sua atividade e ao mesmo tempo 

promover o turismo local tornando-o mais apelativo, dinâmico e competitivo.  

Assim ciente da importância do setor do turismo para o estímulo da atividade económica 

concelhia vai decorrer, entre os dias 15 de junho e 15 de setembro, a iniciativa “Descobrir 

Carrazeda de Ansiães” que consiste na oferta de condições especiais, descontos, no setor 

da restauração e alojamento.    

 

Os apoios constantes deste programa encontram-se materializados da seguinte forma: 

 

Apoio à restauração:  

Na reserva de 2 noites nas unidades de alojamento turístico locais (empreendimentos 

turísticos ou alojamento local), o visitante terá direito a um vale de 20% do valor da 2ª 

noite. Este vale pode ser descontado numa refeição a efetuar num dos restaurantes locais 

aderentes a esta iniciativa.  

Este desconto será efetuado através da emissão de um vale pela Loja Interativa de 

Turismo (LIT), mediante a confirmação da reserva pela unidade de alojamento aderente 

e confirmado posteriormente após a entrega de cópia da fatura com data correspondente 

à emissão do vale. 

  

 

http://www.cmca.pt/
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Apoio às unidades de alojamento turístico: 

Na reserva da terceira noite nas unidades de alojamento turístico (empreendimentos 

turísticos ou alojamento local) aderentes a esta iniciativa, o visitante terá direito a um 

desconto de 30% na terceira noite.  

O desconto é de utilização exclusiva no terceiro dia de estadia consecutivo e não aplicável 

nos restantes dias da reserva.  

O valor do desconto será suportado pelo Município através da entrega pela unidade de 

alojamento de cópia da fatura. 

  

Os descontos descritos são limitados às seguintes quantidades: 

 O Município apoiará do desconto de 20% do valor da 2ª noite na refeição nos 

restaurantes aderentes até à quantidade de 1000 refeições; 

 O Município apoiará o desconto de 30% na terceira noite nas unidades de 

alojamento turístico até à quantidade de 100 noites; 

 Os descontos não são acumuláveis, no caso de se encontrarem em condições de 

beneficiar dos dois descontos os visitantes terão de optar por apenas um.  

 

Esta iniciativa é dirigida a todos os restaurantes e unidades de alojamento turístico do 

concelho de Carrazeda de Ansiães.  

 

Para poderem aderir a este programa os restaurante e unidades de alojamento e 

restauração do concelho de Carrazeda de Ansiães têm de cumprir os seguintes requisitos:  

 Cumprir todas as regras de segurança e higiene estabelecidas pela Lei, assim como 

demais regulamentos estabelecidos pelo setor da atividade que exercem; 

 Cumprir as disposições da Direção Geral de Saúde (DGS) relativamente às regras 

de segurança e prevenção no âmbito da COVID-19, assim como as disposições 

legais estabelecidas no enquadramento do plano desconfinamento; 

 Cumprir a legislação em vigor a nível comercial e tributário; 

 Estabelecer com o Município de Carrazeda de Ansiães um protocolo de 

colaboração no âmbito deste programa de apoio à atividade turística “Descobrir 

Carrazeda de Ansiães”.  

http://www.cmca.pt/
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Listagem dos estabelecimentos de restauração e unidades de alojamento aderentes: 

RESTAURAÇÃO 

 Churrasqueira Mateus 

 Pizzaria Moinho 

 Restaurante Avenida 

 Restaurante Beira Rio 

 Restaurante Calça Curta 

 Restaurante Convívio 

 Restaurante Europa 

 Restaurante O Careca 

 Restaurante o Terraço 

 Restaurante Ponto de Encontro 

 Restaurante Quintinha do Manel 

 Restaurante o Vinhateiro 

 Taberna da Helena 

 Tua Mercearia 

 Restaurante o Minhoto 

 Villa Cantina 

 Restaurante Chitaka 

 Petisqueira Mesquita e Filhos 

ALOJAMENTO 

 Quintinha do Manel 

 Bom Sossego 

 Seven Book House 

 Casa do Professor 

 Casa do Beco 

 Casa da Cadima 

 Casa do Cabeço 

http://www.cmca.pt/
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 Quinta das Amendoeiras 

 Casa dos Vinhais Douro Valley 

 Hotel Casa do Tua 

 Mallus 

 Terraços do Baco 

 Casal de Tralhariz 

 Casa Dona Urraca 

 Lagares, Douro Villas 

 

Para mais informações: 

LIT – Loja Interativa de Turismo 

Praça do CITICA 

5140-085 - Carrazeda de Ansiães 

Telf:278 098 507 Email: lit@cmca.pt 

Horário de Funcionamento: 

Inverno (1 de outubro a 30 de junho) segunda a sábado - 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 

17h30 

Verão (1 de julho a 30 de setembro) Todos os dias - 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 

 

http://www.cmca.pt/

