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EMIGRANTES INDIGNADOS ENVIAM CARTAS À CCAH 

 
Ao longo dos últimos anos a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) tem 
desenvolvido várias acções, quer junto ao Governo Regional dos Açores, quer junto às 
transportadoras aéreas, com o objectivo de alertar para a problemática existente no grupo 
central e particularmente na Ilha Terceira, no que diz respeito ao baixo fluxo de turistas 
originado pelas más e pouco frequentes ligações aéreas com o exterior. 
 
Vários investimentos foram realizados pelos nossos empresários, tendo como base o 
aumento dos turistas, que viriam assim que as condições estivessem criadas. No entanto, as 
condições foram criadas, elevados investimentos realizados, mas o fluxo turístico está 
estagnado, devido provavelmente à deficitária promoção do destino Terceira. Consequência, 
elevadas perdas para os empresários. 
 
Enganem-se os que pensam que saíram apenas prejudicados os nossos empresários. A 
realidade é que dezenas de emigrantes nos EUA não conseguem visitar a sua Terra Natal, 
devido á falta de lugares disponíveis nos voos. Pois de Oakland para a Terceira já não 
existem lugares disponíveis de Junho a Agosto.  
 
Estes emigrantes, conscientes dos esforços envidados, fizeram chegar à CCAH várias cartas 
a manifestar a sua indignação face à falta de interesse que as transportadoras demonstram 
por este mercado. 
 
Em nosso entender as entidades responsáveis pela promoção do destino Açores, bem como a 
transportadora aérea SATA estão a cometer um erro estratégico – a fraca aposta no mercado 
dos Estados Unidos da América. A nossa ligação com este país é muito forte, quer seja 
devido aos nossos emigrantes, quer seja através da Base das Lajes e dos militares que cá 
residem. O mercado dos EUA está pouco explorado e desta forma não será possível 
potenciá-lo! Não conseguimos atrair turistas dos EUA para o grupo central porque só existem 
ligações directas no Verão e quando iniciam-se os lugares ficam rapidamente preenchidos.  
 
É urgente que algo seja feito! No nosso entender para colmatar estes constrangimentos é 
necessário que, já este ano, efectuem-se voos extraordinários para garantir a vindo dos 
nossos emigrantes, bem como estudar-se a possibilidade de durante todo o ano um dos 2 
voos de Bóston que já actualmente voam directamente para São Miguel efectue a ligação 
directa ao grupo central, nomeadamente à ilha Terceira, conquistando-se assim o mercado 
dos nossos emigrantes. Não nos podemos esquecer que emigraram para os EUA, desde os 
anos 60, mais de 95600 açorianos, existindo neste momento um mercado potencial 
dos descendentes de segunda e terceira geração. Não podemos descurar esta 
oportunidade de crescimento económico! 
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