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CCAH LAMENTA A EXCLUSÃO DA ILHA DE SÃO JORGE  
NOS PLANOS DE INVESTIMENTOS 

 
 

A Direcção da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, legítima 

representante dos empresários das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, vem 

comunicar publicamente a sua insatisfação perante a exclusão da Ilha de São 

Jorge, do plano de investimentos anunciados para o corrente ano, a 

desenvolver pela sociedade anónima “Ilhas de Valor”. 

A ausência de investimentos para a Ilha de São Jorge não se justifica pela 

falta de estudos, uma vez que o tecido empresarial da Ilha de São Jorge 

apresenta um maior dinamismo e esforço para o desenvolvimento económico 

da Região, comparativamente às cinco ilhas consideradas da coesão. Este 

facto é comprovado através do número de candidaturas que são apresentadas 

nos diversos sistemas de incentivo regional. 

Esta medida é atentatória aos legítimos interesses dos empresários da 

Ilha de São Jorge, vindo desvalorizar os esforços encetados no sentido de 

desenvolver o tecido económico da ilha. 

Quando o Governo anuncia a criação de uma empresa pública com 

objectivo de promover projectos de desenvolvimento nas Ilhas da Coesão, o 

facto de excluir a Ilha de São Jorge, defrauda as expectativas de potenciais 

investidores, nomeadamente no sector do turismo, visto que a Ilha de São 

Jorge é de fulcral importância para o desenvolvimento do Grupo Central. 



A Direcção da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo espera que a 

Ilha de São Jorge, seja incluída o mais brevemente possível, nos projectos de 

investimento da Região. 

 

A Direcção da CCAH 
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