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CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS TERCEIRA, GRACIOSA E SÃO JO RGE 

 
 

PRESS RELEASE 
 

 
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) vem por este meio 

mostrar a sua profunda indignação com a notícia publicada no jornal “A 

União” no passado dia 10 de Março, intitulada “Intoxicação Alimentar 

iminente nas ilhas”.  

 

O título desta notícia bem como o seu conteúdo levam os consumidores a 

crer que não existem locais seguros para almoçarem ou jantarem 

descansados nas ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. Ora isto não é 

verdade! 

 

Antes de mais é necessário notar que o Universo de análise deste estudo 

restringe-se a apenas 10 empresas e no momento desta reportagem 

apenas 5 tinham sido analisadas. Como pode um estudo com este universo 

de análise ter o objectivo de traçar um retrato da qualidade do que se serve 

à mesa nas ilhas? 

 

A CCAH considera ser muito grave afirmar-se que existe um risco de 

Intoxicação Alimentar iminente nas Ilhas. Esta afirmação vem desacreditar 

todos os empresários que estão a fazer um grande esforço para 

implementarem Sistemas de Segurança Alimentar nas suas empresas. E 

não são poucos, 330 empresas participaram no programa de segurança 

alimentar SEPROQUAL, desenvolvido pela Direcção Regional do Comércio, 

Indústria e Energia, e pelo INOVA, em cooperação com a Câmara do 

Comércio que visa apoiar o sector da restauração e as pequenas e médias 

empresas industriais e artesanais do sector alimentar, no desenvolvimento 

de sistemas de auto-controlo e de segurança alimentar e sensibilizá-las 

para a promoção da qualidade.  
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Seguindo este objectivo de controlo e segurança alimentar a Câmara do 

Comércio de Angra do Heroísmo, em 2006 desenvolveu o Projecto 

QualimAçores com o apoio da Direcção Regional do Comércio, Indústria e 

Energia e do FRAE (Fundo Regional de Apoio às Actividades Económicas). 

 

Este projecto tem como objectivo apoiar os empresários no 

desenvolvimento e aplicação de sistemas de segurança dos alimentos, de 

forma a darem cumprimento ao disposto na actual legislação. E também de 

incentivar outras melhorias da Qualidade dos produtos e dos serviços das 

empresas. 

 

Neste momento o projecto QualimAçores conta com a participação de 42 

empresas das ilhas Terceira e São Jorge, nas áreas de restauração, talhos, 

panificadoras, pastelarias, armazenistas, distribuidores, mercearias, 

supermercados, entre outros. E brevemente iniciar-se-á na ilha Graciosa.  

 

Com o objectivo de ampliar este número a Câmara do Comércio de Angra 

do Heroísmo tem realizado várias acções de sensibilização para a 

importância de participarem neste Serviço de Apoio à Implementação de 

Sistemas de Segurança Alimentar e vai continuar a desenvolver este 

trabalho, pelo que as empresas a qualquer momento podem iniciar este 

programa.  

 

Este Serviço da CCAH passa pela assessoria à implementação dos 

procedimentos de controlo exigidos no artigo 5º do regulamento (CE) n.º 

852/2004 de 29 de Abril; pela realização de auditorias de avaliação de 

sistemas de segurança dos alimentos; acções de formação; pelo 

acompanhamento da evolução dos sistemas de segurança alimentar; e pelo 

desenvolvimento de pareceres técnicos às candidaturas a projectos de 

investimento. Isto é, o QualimAçores trata-se de um programa de 

formação/consultoria aplicado a cada empresa.  
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Além das empresas que participaram nas diversas fases do SEPROQUAL e 

que neste momento estão envolvidas no programa QualimAçores, muitas 

outras empresas já têm o sistema de segurança alimentar implementado, 

pelo que o referido estudo vem por em causa anos de trabalho desenvolvido 

e investimentos avultados nas empresas.  

 

Um trabalho sério e válido exige que não sejam tiradas conclusões 

precipitadas e generalistas. Este estudo mostra que estas condições não 

foram tidas em conta.  

 

Lamentamos ainda que da parte da ACRA, após terem existido vários 

contactos da CCAH com o objectivo de se estabelecer uma parceria para o 

desenvolvimento da melhoria dos serviços, ainda não tenhamos tido uma 

resposta.  

 

Aconselhamos os nossos empresários a não permitirem a entrada nos seus 

estabelecimentos de entidades que não têm poder de fiscalização e que 

podem prejudicar a sua actividade. Informamos ainda que apenas a 

Inspecção de Actividades Económicas possui poder para fiscalizar as 

condições da sua empresa. 

 

 

 
Angra do Heroísmo, 12 de Março de 2007. 

 
 
 

A Direcção da CCAH 
 


