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Ciclo de Debates sobre as Propostas Políticas Autárquicas  

Empresários influenciam propostas autárquicas 
 
 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo está a promover um Ciclo 

de Debates sobre as Propostas Políticas Autárquicas durante o mês de 

Julho.  

 

O objectivo deste ciclo que contará com 5 debates, um em cada concelho 

das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, é esclarecer os empresários sobre 

as políticas e propostas defendidas em temas directamente relacionados 

com a economia local, tais como:  

 

- Investimentos previstos para o concelho; 

- Política de desenvolvimento dos parques industriais;  

- Dinamização do comércio tradicional;  

- Promoção do turismo;  

- Política de adjudicação de obras, prestação de serviços e aquisição de 

produtos; 

- Política de combate à economia paralela. 

 

O 1º Debate do Ciclo de Debates Sobre as Propostas Políticas Autárquicas, 

está confirmado para o próximo dia 16 de Julho, pelas 20h00m, no Salão 
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Nobre da Antiga Sede da CCAH, e já conta com a confirmação da presença 

de vários empresários. 

  

Para este Debate estão convidados os candidatos à Presidência da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo das 3 forças políticas com representação 

na Assembleia Municipal: Artur Lima (CDS-PP), Andreia Cardoso (PS) e 

António Ventura (PSD). 

  

O formato do debate passa pela apresentação das propostas, em cerca de 15 

minutos para cada partido, versando os assuntos anteriormente indicados. 

No final das apresentações partidárias, é aberto o debate à assistência. 

 

Com este Debate a CCAH pretende esclarecer os empresários seus 

Associados sobre as políticas defendidas por cada partido, mas também 

influenciar as propostas dos candidatos de forma a irem de encontro às 

expectativas dos empresários.  

  

 


