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Compras na Base das Lajes uma situação intolerável! 

 

Ao longo dos anos a CCAH tem manifestado a sua preocupação perante a concessão de 

passes para compras a pessoas sem nenhuma ligação laboral à Base das Lajes, junto de 

diversas entidades, nomeadamente o Comandante Português da Base Aérea das Lajes, o 

Governo Regional dos Açores, GNR e Alfandega. 

A 29 de Março de 2007 a Direcção da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 

reuniu-se com o Comando da Zona Aérea dos Açores. O objectivo desta reunião foi 

apresentar cumprimentos ao novo Comandante General Tareco e abordar a delicada 

questão da concessão de passes para compras nas lojas francas da Base das Lajes.  

Foram explicadas as razões das nossas preocupações e solicitámos a colaboração desta 

Entidade na tentativa da sua resolução ou atenuação do problema. As nossas 

preocupações prendiam-se e continuam a prender-se com: a atribuição de um elevado 

número de passes, nomeadamente em épocas essenciais para o nosso comércio 

tradicional, como o Natal; e o consequente elevado volume de vendas nas cantinas BX. 

Não sendo pretensão da CCAH que os benefícios concedidos aos militares, aos 

trabalhadores e seus familiares directos fossem de qualquer forma restringido ou 

recusado. 

Os resultados deste encontro foram muito positivos, tendo sido acordado uma 

colaboração estreita entre as duas entidades. Neste encontro o Comando Português 

assegurou que até final do ano teria reduzido a concessão de autorizações em 75%, e de 

facto nos meses seguintes esta situação verificou-se.  

Para melhor explicar esta legítima preocupação convém salientar a nossa realidade 

económica que se reduz a um pequeno mercado com apenas 55 mil habitantes. O nosso 

tecido empresarial é marcado fundamentalmente por micro empresas e pequenas e 

médias empresas. E na actual conjuntura económica, as dificuldades já existentes pela 

nossa dimensão e acessibilidade têm se manifestado com maior persistência. 
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O nosso comércio tradicional enfrenta várias dificuldades e a recessão sentida não tem 

sido atenuada nas épocas que seria de esperar, como é o caso da época natalícia. Por 

outro lado, a evolução do fluxo de compras nas cantinas do BX, nos últimos anos, levou 

a sociedade açoriana e em particular os comerciantes a entender estas cantinas como um 

ponto comercial estrangeiro, sem encargos e um concorrente desleal. Consideramos que 

não foi intenção do legislador ao redigir o Acordo da Base das Lajes, nem é esse o 

entendimento do espírito da lei, tornar este espaço numa zona comercial.  

Já num artigo publicado em 5 Dezembro de 2006, era salientado o elevado volume de 

negócios ao afirmar que “O volume de negócios das lojas francas da Base das Lajes 

(BX) varia entre 15 e 17 milhões de euros por ano (médias dos últimos três anos), sendo 

que desse total entre 81 a 84 por cento é dinheiro proveniente de clientes portugueses.” 

No entanto, mudam-se os dirigentes e as Instituições já não sentem a obrigação de 

manter os compromissos assumidos. A situação que se tem verificado neste último mês 

não tem precedentes. “São muitas as queixas que a CCAH tem recebido por parte dos 

seus associados. E é do nosso conhecimento que todos os organismos públicos que 

solicitaram passes os receberam.”  

Não podemos aceitar que quer a nível do Governo Regional, quer a nível das Câmaras 

Municipais, estes continuem a solicitar passes, incentivando os seus colaboradores a 

efectuarem compras nas cantinas da Base das Lajes, e simultaneamente, os mesmos 

solicitem os empresários locais a desenvolverem investimentos nos seus concelhos ou 

Região. 

Não podemos continuar a aceitar que um representante da tutela e representante 

açoriano na Comissão Bilateral de acompanhamento do Acordo de Cooperação e 

Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, afirme que esta prática, “mais do que legal, 

é uma tradição”. 

Trata-se sim de uma questão ilegal e de descriminação perante os nossos empresários. 

Não podemos esquecer que os produtos vendidos na Base das Lajes não estão sujeitos a 

taxas alfandegárias, nem a qualquer contribuição fiscal ao Estado.  
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A CCAH não se opõe a que seja possível qualquer açoriano ter autorização para 

comprar nas cantinas da Base das Lajes, desde que os nossos empresários usufruam das 

mesmas condições na comercialização desses produtos, só assim esta situação poderia 

ser amenizada. 

Neste momento a CCAH está a analisar a possibilidade de apresentar uma queixa junto 

do Conselho da Autoridade da Concorrência ou outro organismo competente para 

análise deste problema, e até mesmo, caso seja necessário, iniciar um processo 

judicial.  

 

 
 Angra do Heroísmo, 18 de Dezembro de 2007 
    
 
   A Direcção 


