


A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), enquanto 
instituição de defesa intransigente dos interesses dos empresários 
açorianos, pretende reforçar a defesa dos empresários emigrantes 
ou descendentes de emigrantes açorianos, que continuam a sentir 
uma  e que pretendem no futuro investir na 
nossa região. Com este objetivo desenvolvemos um projeto arrojado 
e diferenciador para o Associado Diáspora, com um conjunto de 
benefícios especícos e diferenciados em 4 níveis: bronze, prata, ouro 
e platina.  

SÓCIO DIÁSPORA

CARTÃO SÓCIO N.º

Nome

Validade BRONZE
Quota: 500 dólares / anual

Benefícios:

SÓCIO DIÁSPORA

Defender e inuenciar as políticas públicas e posições que contribuam para o sucesso 

da Região e gerem oportunidades económicas para empresas e pessoas. 

Apoiar iniciativas legislativas que têm impacto nos seus negócios.

Gabinete Empresário Diáspora, com atendimento personalizado, assessoria jurídica, 

linha telefónica e email dedicado. 

Acesso a newsletter com informação sobre programas de apoio ao investimento nos 

Açores.

Divulgação das alterações legislativas que têm impacto no seu negócio.

Preços especiais para a constituição e alteração da empresa on-line.

Descontos em serviços e produtos dos nossos “Parceiros Especiais”.

Descontos exclusivos para participação em Feiras e Missões Empresariais nacionais e 

internacionais.

Acesso a eventos e programas exclusivos para os associados da CCAH.

Acesso Prioritário e descontos nos cursos do Plano de Formação Anual.

Capacidade de divulgar uma vaga de emprego. 

Informação direta sobre as Oportunidades de Negócio mais importantes. 

Acesso privilegiado ao portal Explore Terceira, para divulgação e venda dos seus 

serviços ou produtos turísticos localmente.

Acesso a uma exposição aumentada através de uma listagem aprimorada no nosso 

Diretório de Membros.

Visibilidade nos canais das redes sociais da CCAH.

Acesso à Gala Anual da CCAH.

Parcerias com outras associações de outras ilhas. 

PRATA
Quota: 1000 dólares / anual

Benefícios:

SÓCIO DIÁSPORA

Todas as vantagens CCAH mantêm-se. A única diferença é que vai ter ainda mais! 
Descontos em serviços e produtos dos nossos “Parceiros Especiais Diáspora”
Cartão SATA Imagine Business
Oportunidades de patrocínio - Oferecemos aos nossos membros uma exposição 
signicativa à comunidade empresarial por meio de oportunidades únicas de 
patrocínio, que associarão sua marca à Câmara, aumentarão o perl da sua empresa 
e impulsionarão o desenvolvimento de seus negócios.

Nome

Validade

CARTÃO SÓCIO N.º

OURO
Quota: 1500 dólares / anual

Benefícios:

SÓCIO DIÁSPORA

Todas as vantagens CCAH Prata mantêm-se. A única diferença é que vai ter ainda mais! 
10% de desconto numa seleção de Hotéis Açorianos 
Membro do Conselho Consultivo da Diáspora CCAH
Membro do Clube de Golfe da Ilha Terceira
Destaque do membro na newsletter informativa da Câmara - mostre as últimas notícias 
da sua empresa ou promova a sua marca através da nossa newsletter quinzenal 
enviada a todos os associados em todos os setores.

Nome

Validade

CARTÃO SÓCIO N.º

Nome

Validade

CARTÃO SÓCIO N.º

PLATINA
Quota: 5000 dólares / anual

Benefícios:

SÓCIO DIÁSPORA

Todas as vantagens CCAH mantêm-se. A única diferença é que vai ter ainda mais! 
10% de desconto numa seleção de Hotéis Açorianos 
10% de desconto em voos para os Açores da TAP e Azores Airlines (até 4 viagens por 
ano, excluindo a executiva)
Membro do Conselho Consultivo da Diáspora CCAH
Membro do Clube de Golfe da Ilha Terceira
Apoio ao Investidor - Hand holding – apoiamos em todos os passos o seu investimento
Orador – como membro platina, olharemos para a liderança da sua empresa para 
falar e moderar painéis em eventos da Câmara.


