
JUNTOS



O QUE É ?

UMA INICIATIVA CONJUNTA COM O APOIO

O movimento Juntos Voltamos Já une vários parceiros que operam no canal Horeca com a plataforma SAPO Voucher 

para apoiar empresários do canal Horeca, permitindo:

> Gerar LIQUIDEZ IMEDIATA aos estabelecimentos aderentes

> PROMOÇÃO DE TRÁFEGO e CONSUMO no estabelecimento, quando re-abrir

*parceiros ainda em validação



COMO FUNCIONA?
PRECISAMOS DE TI!

Pontos de Venda registam-se em 
https://voucher.sapo.pt/texts/juntosvoltamosja

Consumidor escolhe o 
seu PdV favorito

Compra voucher 
(5-100€)

Usa o voucher numa compra única 
aquando da reabertura do PDV e num 
prazo de 6 meses após levantamento 

de Estado de Emergência

Estabelecimentos fechados Re-abertos

Ponto de venda recebe na sua 
conta, e no máx. em 72h, o valor 

de cada voucher comprado para o 
seu estabelecimento

Empresas parceiras oferecem produto 
na reabertura do Ponto de Venda.

O ponto de venda pode fazer promoções “2 
por 1” para incentivar a compra de vouchers

para o seu estabelecimento através do 
contacto: voucher@suporte.sapo.pt

https://voucher.sapo.pt/texts/juntosvoltamosja
mailto:voucher@suporte.sapo.pt


COMO FUNCIONA?OFERTA DE PRODUTO

Cada uma das empresas promotoras da iniciativa compromete-se a oferecer produto aos estabelecimentos 
aderentes, segundo a seguinte mecânica:

Todos os PDV que angariarem >150€ em vouchers, terão direito a escolher um cabaz de produtos, aproximadamente 
valorizado em 150€.

No final da ação, todos os pontos de venda elegíveis receberão uma listagem com produtos das várias empresas (cada 
produto valorizado em 30€), e terão de escolher 5 produtos da lista 

Notas importantes:
1. Limitado aos primeiros 5.000 PDV
2. Produtos variam dependendo do stock existente e que cada marca oferecer (e.g. se produto X só tem 1.000 

unidades, quando acabarem, fica indisponível)
3. Obrigatório que cada PDV escolha 5 skus diferentes



COMO REGISTAR?

REGISTO GRATUITO 
https://voucher.sapo.pt/texts/juntosvoltamosja Dados do Ponto de venda para registo na plataforma:

> Nome do Estabelecimento / Negócio
> Email 
> Morada
> Localidade
> Código Postal
> NIB/IBAN
> NIF
> Taxa de retenção na fonte
> Anexo: Certidão permanente
> Anexo: Comprovativo NIB / IBAN
> Anexo: Fotografia para criação da campanha

Partilharemos consigo um kit de social 
media para divulgar nas suas redes socias 

a participação na iniciativa

1.
2.

https://voucher.sapo.pt/texts/juntosvoltamosja


COMO DESCONTAR 
O VOUCHER?

SAPO Voucher envia e-mail diário
com as vendas de vouchers para
cada estabelecimento e
respectivos códigos únicos.

O consumidor dirige-se ao ponto de
venda seleccionado e apresenta o
seu voucher para ser descontado o
valor numa compra única. O
voucher tem uma validade de 6
meses após ordens governamentais
de abertura do canal Horeca.

O ponto de venda deve validar se
os dados do voucher constam na
lista previamente enviada pela
SAPO Voucher, de acordo com a
data de compra e código único
gerado.



COMUNICAÇÃO

EMPRESAS PARCEIRAS ESTABELECIMENTOS CONSUMIDORES

Partilha da adesão à iniciativa:
> Redes sociais do estabelecimento
> Rede de contactos

> Partilha da compra do Voucher e 
contributo para a iniciativa
na sua rede social

A definir por cada parceiro:
> Institucional
> Marca(s) (redes sociais)
> Embaixadores / Influencers



FAQs

P1: Há algum custo de participação para o ponto de venda?
R1: Não, qualquer ponto de venda pode participar de forma gratuita. 

P2: O ponto de venda recebe a totalidade do valor do voucher?
R2: Sim, a totalidade do valor do voucher será creditado noo IBAN preenchido na inscrição num prazo de 72h.

P3: Existe algum apoio por parte das empresas parceiras?
R3: Sim, as empresas parceiras comprometem-se a apoiar a re-abertura dos pontos de venda com apoio de oferta do mesmo valor dos 
vouchers em produtos, de acordo com as suas politicas comerciais em vigor. 

P4: Será que o ponto de venda não vai ter um problema maior na re-abertura para redimir todos os vouchers?
R4: Se vários consumidores comprarem um voucher para utilizar num ponto de venda, significa que mais tarde irão voltar para utilizá-lo. 
Contudo, não irão fazê-lo todos em simultâneo e provavelmente irão gastar um valor superior ao do voucher. As empresas parceiras
uniram esforços para que os custos na re-abertura sejam minimizados, contribuindo com uma oferta dos seus produtos.






