
 
 

 
 
 

 
CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DOS AÇORES 

  

 
 

Participação dos Açores na ExpoGalaecia foi um Sucesso! 
 

 
 
A presença dos Açores na ExpoGalaecia teve um balanço muito positivo 

quer em termos de número de visitantes no pavilhão, quer em termos da 

curiosidade que despertou junto dos agentes económicos e público galego, 

tanto como destino turístico como em relação aos diversos produtos que as 

empresas açorianas apresentaram. 



 
 

 
Foram vários os contactos estabelecidos entre os empresários da Galiza e 

os Açorianos, perspectivando-se boas oportunidades de negócio, tendo-se 

discutido a perspectiva dos operadores turísticos passarem a 

oferecer pacotes de viagens directos para os Açores. Os agentes do 

sector turístico tiveram, ainda, oportunidade de contactar com operadores 

turísticos, tanto espanhóis como de outros países da Europa. 

 

Sendo igualmente de destacar a visita ao El Corte Inglês. Neste 

encontro o Director Comercial desta importante cadeia de centros 

comerciais apresentou os espaços dedicados aos produtos gourmet, tendo 

demonstrado grande abertura à realização de uma acção promocional 

dos produtos açorianos. Neste momento a Câmara do Comércio e 

Indústria dos Açores (CCIA) já está a trabalhar para apresentar uma 

proposta com o objectivo de realizar esta acção. 

  

A presença de várias regiões do Norte de Portugal, neste evento, também 

permitiu o estabelecimento de importantes contactos para futuras parcerias 

com empresários daquelas regiões. 

 

É de salientar que o Stand dos Açores foi considerado um dos melhores 

stands da Feira, por um júri independente, tendo recebido a medalha de 

ouro. O interesse pelo Stand dos Açores foi de facto notável, para tal 

contribuiu, sem dúvida, a animação, contribuição da ART (Associação 

Regional de Turismo, e as permanentes provas degustativas de vários 

produtos açorianos, destacando-se os queijos, vinhos e licores, que eram 

servidos com produtos complementares regionais.  

 



 
 

 

 

Os empresários açorianos tiveram igualmente a oportunidade de conhecer a 

economia galega, através do interessante briefing realizado pela Prof. Dra. 

Raquel Diaz Vasquez, Conselheira Económica da Galiza.  

 

O dia 3 de Novembro foi o dia dedicado a Portugal, tendo os Açores 

um papel de destaque, por ser a região convidada. Neste dia realizou-

se um almoço confeccionado por um restaurante açoriano para cerca de 

160 empresários de turismo, artesanato e gastronomia. O Director Regional 

do Comércio, Indústria e Energia presidiu a este almoço e deu a conhecer 

aos presentes as potencialidades de cooperação entre a Galiza, Norte de 

Portugal e os Açores.  

 



 
 

 

 

O sentimento que os empresários manifestavam aquando da aproximação 

do final desta viagem era de grande satisfação pela participação nos 

diversos eventos. Dado que tiveram a oportunidade de dar a conhecer os 

Açores, os seus produtos e serviços, e além disso, contactaram 

pessoalmente vários empresários que se deslocaram ao Stand a convite da 

CCIA para o estabelecimento de contactos de negócio. 

Este evento contou com a colaboração da Secretaria Regional da Economia 

e foi co-financiado pelo FEDER. 


