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CCAH COMPLETA 154 ANOS DE EXISTÊNCIA 

 
 

No próximo dia 28 de Abril de 2006 a Câmara do Comércio de Angra do 

heroísmo (CCAH), legítima representante dos empresários das ilhas Terceira, 

Graciosa e São Jorge, completará cento e cinquenta e quatro anos de 

existência. 

 

Breve História 

 

O surgimento da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo remonta a 3 de 

Abril de 1852 e o seu aparecimento deveu-se ao desejo de muitos 

comerciantes de formarem uma Associação Comercial que, indagando as 

necessidades do comércio, concilie e promova os seus interesses particulares 

e gerais. Em termos oficiais, foi a primeira manifestação efectuada para a 

criação da Associação Comercial, na cidade de Angra do Heroísmo, na casa 

de um negociante, de onde saiu a vontade expressa de eleger uma Comissão, 

que funcionasse provisoriamente como Direcção, tendo sido votado para 

Presidente o negociante Thomas José da Silva. 

 

Esta Associação, sem fins lucrativos e de utilidade pública, foi fundada em 28 

de Abril de 1852, com a denominação de “Grémio” do comércio, sendo o seu 

objecto a representação, defesa e promoção das empresas Associadas. 

 

Em Dezembro de 1977, esta instituição passou a denominar-se como 

Associação Comercial e Industrial de Angra do Heroísmo, tendo em Dezembro 

de 1999, adoptado a denominação que até hoje vigora de Câmara do Comércio 



de Angra do Heroísmo (CCAH). Esta é reconhecida como uma Associação de 

Comerciantes, Industriais, Importadores e Exportadores das Ilhas Terceira, 

Graciosa e São Jorge,. 

 

No ano de 1999, com a alteração dos Estatutos, a Câmara criou dois núcleos 

empresarias, um na ilha de São Jorge e outro na ilha Graciosa, com o objectivo 

da instituição se aproximar dos Associados das ilhas referenciadas, tornando 

mais simples a resolução dos seus interesses.  

 
Missão da CCAH 
 
 
A Câmara de Comércio de Angra de Heroísmo tem como missão acompanhar 

o mercado de trabalho, o clima institucional e o cenário político, numa 

perspectiva de defesa intransigente dos interesses comuns ao tecido 

empresarial que representa, promovendo iniciativas que potenciem o 

desenvolvimento de actividades, susceptíveis de contribuírem para a 

competitividade das empresas e do espaço geo-económico em que as mesmas 

se inserem. 

 

Actividades actuais 

 

Hoje as setecentas e cinquenta empresas Associadas da CCAH dispõem de 

vários benefícios e actividades que a instituição promove, como por exemplo: 

Assistência Jurídica, Apoio na Gestão de Incentivos, alguns Serviços 

Administrativos das empresas, Feiras, Congresso, Seminários, Missões 

Empresariais, Apoio Técnico em matérias de internacionalização e expansão, 

Acções de Formação nas mais diversas áreas e assistência no 

desenvolvimento de sistemas de Higiene e Segurança Alimentar. 

 

O Futuro 

 

Brevemente a CCAH estará inaugurando a nova Sede na Rua da Palha, 

oferecendo uma melhor estrutura física para os seus associados.  

 



A CCAH será a primeira Associação Empresarial em Portugal a adoptar um 

revolucionário modelo de Formação, denominado “Ambiente Empresarial”, que 

será apresentado no próximo dia 08 de Maio. 

 

Uma nova Página na Internet também está sendo preparada, para centralizar 

todas as informações às empresas Associadas, tornando-se um novo Portal 

Empresarial na Região. 

 
 

No passado dia 19 de Abril de 2006, em sede de Assembleia-Geral da Câmara 

do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), foram eleitos os novos Corpos 

Gerentes para o triénio 2006/2009. 

 

A nova Direcção da CCAH tem como objectivo principal continuar a defender 

os interesses do tecido empresarial das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, 

além de assegurar a inovação e a competência necessária para criar mais 

benefícios e serviços para os associados da instituição. 

 

Esta nova Direcção está renovada e é representativa dos principais sectores da 

actividade económica. 

 

A participação dos associados na eleição foi significativa, confirmando o apoio 

e coesão existentes pela actual representatividade da Associação Empresarial. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

A Direcção da CCAH 
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