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A CCAH INDIGNADA COM A EXCLUSÃO DA ILHA TERCEIRA NA 
REALIZAÇÃO DOS NOVOS CURSOS DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

 
 

No seguimento da notícia publicada ontem, pelo Jornal Diário Insular, sobre a Universidade 
dos Açores, em São Miguel, chumbar a extensão de cursos à Terceira, a Direcção da Câmara 
do Comércio de Angra do Heroísmo vem comunicar publicamente a sua insatisfação perante a 
exclusão da Ilha Terceira na realização das novas licenciaturas no Pólo de Angra do Heroísmo. 

 
O desenvolvimento do tecido empresarial passa pela formação e qualificação dos recursos 

humanos locais e não se justifica o cancelamento da abertura destes cursos na Terceira, por 
motivos até então não evidenciados. 

 
Há poucos dias atrás, esta Câmara do Comércio felicitou a Universidade dos Açores pela 

iniciativa da abertura das novas licenciaturas, pois consideramos esta uma importante aposta 
no desenvolvimento económico da ilha Terceira. 

 
Esta iniciativa viria de encontro às várias acções que a Câmara de Comércio de Angra do 

Heroísmo tem desenvolvido, com o objectivo de fomentar o desenvolvimento económico 
empresarial da Região, através da qualificação de profissionais, para ultrapassar os desafios 
do mundo globalizado. Nomeadamente com a realização do projecto denominado “Ambiente 
Empresarial”, que abrange as áreas de contabilidade e gestão. 

 
Uma vez que o campus de Angra do Heroísmo está em condições de garantir o pleno 

funcionamento destes cursos, não se justifica a não realização destas licenciaturas por apenas 
falta de “interesse global”. Existe sim uma necessidade local que deve ser considerada. 

 
A CCAH lamenta esta decisão do Departamento de Economia e Gestão da Universidade 

dos Açores e aguarda que seja repensada a estratégia, para o bem do desenvolvimento 
económico e social igualitário. 
 
 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direcção da CCAH 
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