
 

 

N/Ref. 111/12                        Angra do Heroísmo, Junho de 2012 

Assunto: Participação da CCAH na Agroter 2012—Esclarecimento  

Caro Associado, 

No seguimento de diversos contactos que questionavam o porquê da não associação da CCAH 

à Agroter, esclarece-se o seguinte: 

1. A Agroter, Feira Agrícola e Comercial da Ilha Terceira, é uma organização da Associação 

Agrícola da Ilha Terceira. Em edições anteriores, no espaço da Vinha Brava, a CCAH colaborou 

na organização e dinamização dos espaços comerciais, apoiando os seus Associados na 

promoção e exposição dos seus produtos/serviços e contribuindo, dentro das suas 

possibilidades, para o sucesso do evento. 

2. Com as obras para construção do novo parque de exposições, o espaço da Vinha Brava ficou 

inviável para acolher a Feira. Nesse sentido, a Associação Agrícola e a CCAH uniram esforços, 

em Outubro de 2011, para a realização de uma Feira conjunta na Praia da Vitória em parceria 

com a Câmara Municipal, aproveitando as estruturas existentes no local. O evento teve 

enorme sucesso, registando cerca de 70 empresas, e mais de 8000 visitantes. 

3. Os custos associados a um evento desta natureza, onde é necessário instalar tendas, 

estruturas amovíveis para pavilhões e contratar uma série de serviços de apoio, desde a 

montagem e desmontagem de tendas e pavilhões, passando pelo som, eletricidade, 

canalização, segurança, animação, seguros ou publicidade ultrapassam os 55 mil euros. 

4. Com a logística existente na Ilha o valor a ser imputado nos pavilhões para que a Feira fosse 

economicamente exequível rondaria os 650 euros por cada espaço comercial. Tendo noção da 

atual situação das empresas na região e no país, a CCAH considera que só é, por isso, possível a 

realização de eventos desta envergadura com a indispensável qualidade através de 

candidaturas ao Programa Comunitário Pro Convergência. 

5. Dessa forma, a candidatura foi submetida no início do ano, aguardando, ainda, pela sua 

aprovação. Conforme o plano de atividades enviado a todos os associados, e caso a 

candidatura seja aprovada, a CCAH vai realizar uma Exposição de Atividades Económicas, em 

meados de Outubro, seguindo, aliás, a preferência de 85% dos participantes da Feira 

agrocomercial 2011, expressa nos inquéritos realizados no final daquele evento. 

6. Assim sendo, informamos que a não aprovação da candidatura em tempo útil, impediu a 

nossa participação na Agroter 2012. Contamos, no entanto, realizar em Outubro a 

ExpoTerceira, caso a candidatura seja aprovada. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

  

 


