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1. Organização 

a) A organização do Programa “Commercia” é da responsabilidade da Câmara do 

Comércio de Angra do Heroísmo, e tem como área de intervenção a ilha Terceira – 

Açores. 

b) A organização pode, em qualquer altura, alterar no todo, ou em parte, o presente 

regulamento, obrigando-se a, nesses casos, tornar explícitas as alterações 

introduzidas. 

 

2. Objetivos 

A distinção “Commercia” surge como uma iniciativa da Câmara do Comércio de Angra 

do Heroísmo, que visa reconhecer, salvaguardar e divulgar os estabelecimentos e 

entidades de interesse histórico, cultural e/ou social, da área de abrangência da CCAH. 

A distinção tem dois objetivos fundamentais:  

a) Identificar e salvaguardar os estabelecimentos, elementos e memórias dos 

espaços comerciais mais emblemáticos com base na sua longevidade, nas 

particularidades arquitectónicas ou decorativas e através da memória coletiva dos 

cidadãos.  

b) Perpetuar os espaços e sua história na memória dos visitantes e locais, 

contribuindo para a promoção dos estabelecimentos e permitindo que persistam 

no tempo o património material ou imaterial, ou elementos representativos, de 

índole arquitetónica ou decorativa.   

 

3. Procedimento de Reconhecimento 

Serão reconhecidas como “Commercia” os estabelecimentos que se encontrem 

situados na ilha Terceira, e cumpram cumulativamente com os critérios a) e b), e pelo 

menos três dos restantes critérios, entre o c) e o g), do ponto 7 do presente 

regulamento.  

 

4. Tipologias de reconhecimento 

Poderão ser reconhecidas como dois tipos de estabelecimentos: 

1) Estabelecimentos cuja antiguidade seja reconhecida, de acordo com o critério c) 

do artigo 7º; 

2)  Estabelecimentos que, apesar de não cumprirem com o critério de antiguidade, 

possam enquadrar-se noutros critérios para a atribuição.  
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5. Candidatura 

Os estabelecimentos com ambição de serem reconhecidos com a distinção 

“Commercia” deverão preencher formulário, disponível no site da CCAH, em 

www.ccah.eu. Devem ceder quaisquer dados solicitados pela organização.  

 

6. Apreciação  

a) Os formulários de candidatura serão apreciados por um conselho consultivo, 

composto por um elemento da Direção da CCAH e duas personalidades de 

reconhecido mérito na sociedade açoriana.  

b) As decisões do conselho consultivo são irrevogáveis e delas não cabe recurso, 

salvo para situações de desrespeito grave do presente regulamento.  

c) As situações passíveis de reclamação deverão ser apresentadas pelos eventuais 

lesados, por escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 48 horas a partir 

da divulgação das decisões. 

d) Os elementos do conselho consultivo têm posse durante 3 anos, podendo ser 

modificado em cada triénio, de acordo com a data das eleições para a Direção da 

CCAH.  

 

7. Critérios de atribuição da distinção 

a. Atividade. Relação com o comércio, indústria, restauração, saúde ou artesanato, 

com estabelecimento comercial aberto ao público. 

b. Significado para a História Local. Valorização pelo significado do estabelecimento 

para a história local, assente na sua contribuição para o enriquecimento do tecido 

social, económico e cultural locais. Decorre de fatores como: caraterísticas 

diferenciadoras do espaço, vivências nele testemunhadas e reconhecimento 

histórico. 

c. Longevidade. Valorização em função da antiguidade do estabelecimento, 

independentemente da mudança de gerência. Verifica -se através de certidões de 

início de atividade, faturas, jornais da época ou outras provas documentais. A loja 

deverá ter, no mínimo, 30 anos de atividade.  

d. Património Material. Elementos Interiores de Interesse Histórico. 

e. Elementos Decorativos. Valorização da existência e relevância de elementos 

interiores, tais como elementos arquitetónicos: tetos, paredes, pavimentos, ou 

outros elementos estruturais; elementos decorativos como mobiliário (armários, 

mesas, balcões, cadeiras, espelhos, prateleiras, suportes publicitários, expositores, 

lustres, tecidos) ou obras de arte; e espólio, mais centrado na atividade da loja, 

como equipamentos e documentos decorrentes do funcionamento do espaço 

(loiças, cristais ou materiais similares, talheres, máquinas registadoras, 

equipamentos de medição, elementos manuscritos, estampados, entre outros; 

f. Elementos Exteriores de Interesse Histórico. Elementos arquitetónicos e/ou 

decorativos. Valorização da existência e relevância de elementos exteriores, tais 

http://www.ccah.eu/
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como elementos arquitetónicos e/ou elementos decorativos: molduras de portas 

e janelas e revestimentos exteriores. 

g. Património Imaterial e Memória Colectiva. Designação, referências históricas, 

valorização do estabelecimento como espaço de referência na memória coletiva. 

 

8. Exclusão 

Nos casos em que o Conselho Consultivo verificar que os estabelecimentos deixaram 

de cumprir com os critérios que lhes permitiram a atribuição, a CCAH reserva-se ao 

direito de excluir o respetivo estabelecimento do Programa e cancelar as 

contrapartidas pela participação.  

 


