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Caros Associados, 
 
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) 
tem trabalhado com o objectivo de possibilitar cada vez 
um maior desenvolvimento dos nossos empresários, 
através de uma atitude pró-activa. 
 
A criação desta Newsletter electrónica vai de encontro à 
nossa preocupação de estarmos mais próximos dos 
nossos associados! Através da Newsletter CCAH 
pretendemos mensalmente dar a conhecer aos nossos 
associados os acontecimentos e as informações mais 
importantes, e de forma especial o trabalho que temos 
vindo a desenvolver! 
 

A nossa acção durante este ano está centrada numa perspectiva não apenas 
regional e nacional, mas também europeia e internacional! 
 
A nível local e regional a nossa atenção irá concentrar-se num aumento dos 
serviços prestados aos nossos associados. 
 
Está a ser desenvolvido o Cartão de Associado da CCAH, que incluirá vários 
benefícios.  
 
A formação é outra das grandes apostas. Aliás, é através da formação que 
poderemos melhorar o rendimento das nossas empresas e assim sendo serão 
realizadas várias formações profissionais para aumentar as competências dos 
nossos empresários e dos nossos colaboradores. No primeiro semestre de 2007 
iniciaremos também um MBA que contribuirá para um melhoramento da gestão das 
nossas empresas. 
 
A certificação da qualidade e segurança alimentar continua a ser uma preocupação 
da nossa Instituição pelo que continuaremos a desenvolver o projecto 
QUALIMAÇORES.   
 
A nível nacional temos estabelecido vários contactos para o desenvolvimento de 
parcerias com o ICEP e outras Câmaras de Comércio. Estas parcerias permitirão 
termos conhecimento do que está a ser desenvolvido a nível nacional e que poderá 
beneficiar os empresários açorianos.  
 
De facto, 2007 é um ano muito importante para todos Nós! 
 
Inicia-se um novo período de programação financeira a nível europeu. Convém não 
esquecermos que a nossa pertença à União Europeu significa que as decisões 
tomadas a nível regional serão, sem dúvida, influenciadas pelas decisões tomadas a 
nível europeu. Aliás, a União Europeia já consagrou a existência de determinadas 
Regiões que devido ao seu isolamento, distância do continente europeu, mercado 
exíguo, insularidade devem merecer um tratamento especial, e nestas está incluída  
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a Região Autónoma dos Açores. Tendo, em conta a importância desta temática, a 
CCAH decidiu estar mais próxima destas decisões e através da Câmara do Comércio 
e Indústria dos Açores (CCIA) irá participar numa associação das Regiões 
Ultraperiféricas denominada EURUP que engloba a Reunião, Martinica, Guadalupe e 
Guiana Francesa, pertencentes aos DOM (Domínios Ultramarinos Franceses) e 
Canárias, Madeira e os Açores. Esta associação irá estudar os dossiers que vão 
influenciar directamente a nossa Região e a nossa Economia, e tem como objectivo 
influenciar positivamente as tomadas de decisão a nível europeu. 
 
 
A nível internacional continuaremos a envidar esforços para permitir que os nossos 
empresários consigam entrar em mercados de escala que permitam desenvolver as 
suas empresas. A promoção e divulgação das nossas empresas e dos seus produtos 
e serviços é uma prioridade, quer através da realização de missões empresariais ou 
da participação em Feiras ou outros Eventos. 
 
Neste ano, continuaremos o nosso trabalho de defesa dos interesses dos nossos 
associados e de reivindicação das nossas necessidades para podermos 
desenvolvermo-nos e crescermos.  
 
E para atingirmos este objectivo contamos com a Vossa colaboração!  
  
 
 
 

Angra do Heroísmo, 09 de Março de 2007. 
 
 
 
 

 
 

Sandro Rebelo Paim 
 

Presidente da Direcção da CCAH 


