
 
 

NOTA OFICIAL 
 

 
Angra do Heroísmo, 09 de Junho de 2006 

 
 

Resposta a Notícia “Críticas à Câmara do Comércio”, publicada no jornal “A 
União” no dia 08 de Junho de 2006: 

 
 
Uma das fortes acções da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) tem sido 

a luta por um maior desenvolvimento do Turismo no grupo central, nomeadamente nas ilhas 
Terceira, São Jorge e Graciosa. Neste sentido, foi desenvolvido em parceria com a Associação 
Regional de Turismo, o Plano Integrado de Animação Turística da Ilha Terceira, que está a 
desenvolver e a organizar a oferta turística desta ilha e além disso, temos reunido por diversas 
vezes com diferentes entidades para conseguirmos desenvolver mais o nosso turismo e muito 
em breve verão os frutos deste árduo trabalho. 

 
Pode-se também notar pelas diversas vezes que a nossa Instituição aparece nos meios 

de comunicação social, de que a nossa Associação não está silenciada. Podem sim 
argumentar que somos uma instituição que tem sempre lutado para atingir os seus objectivos, 
não tendo como política de acção o confronto, mas sim procurando colaborar e desenvolver 
parcerias para que o ganho seja de todo o tecido empresarial, de toda a Região. Lutamos sim 
pelos interesses dos nossos associados e temos como meta contribuir para o desenvolvimento 
económico, empresarial e social dos Açores. 

 
De facto, a nossa instituição sempre teve e continua a ter uma forte presença na 

discussão dos interesses das três ilhas, e até da Região no seu todo, mas convém 
relembrarmos que vivemos num mundo em constante transformação e que a forma de 
actuação das instituições responsáveis pelo desenvolvimento empresarial necessariamente 
também evoluiu ao longo do tempo, sendo importante que outras entidades também façam um 
esforço para evoluir da mesma forma.  

 
Somos uma Associação Empresarial que acredita que podemos atingir um maior 

desenvolvimento do nosso tecido empresarial através de críticas construtivas, da cooperação 
com entidades para a realização de iniciativas de interesse comum, influenciando decisões e 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da nossa Região. 
 
 

Com os melhores cumprimentos. 
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