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Introdução 

 

 Caros Associados 

 

No cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 33º dos Estatutos, a Direcção vem 

submeter à digna Assembleia-Geral o Relatório de Actividades e as Contas relativas ao 

exercício do ano de 2015. 

 

A Direção deu continuidade à afirmação desta Câmara como estrutura associativa, 

representativa do tecido empresarial, atenta à realidade específica de cada ilha e às 

necessidades dos seus associados das ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo.  

 

A Direcção deu particular atenção à análise e procura de soluções para a situação financeira, 

que se apresentou difícil, procurando aproximar os seus custos fixos às receitas efetivas da 

Instituição. Para tal houve mesma a necessidade de redução dos Recursos Humanos e entrega 

do espaço que ocupávamos no Largo Duque D’Ávila e Bolama n.º2 – 1º, em virtude do 

aumento significativo da renda. Deu-se ainda início aos trabalhos conducentes à eleição dos 

Núcleos Empresariais do Pico e das Flores e Corvo. 

 

Foram realizadas algumas acções para dinamizar a atividade empresarial e económica, no 

sentido de prosseguir com a dinamização do tecido empresarial, adiante apresentado. 

 

 

A Direção   
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Órgãos Sociais 

A composição dos Órgãos Diretivos da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, eleitos para 

o triénio de 2015-2018, tem a seguinte composição: 

 

 

 

Assembleia Geral 

Presidente 

Vitor Soares 

Vice-Presidente 

Orlando Rosa 

Secretário 

Paulo Dutra 

Direção 

Presidente 

Carlos Morais 

Vice-Presidente 

Lomelino Vieira 

Vice-Presidente 

Carlos Goulart 

Vice-Presidente 

Carlos Vieira 

Conselho Fiscal 

Presidente 

Bento Leonardo 

Vogal 

Rufino Francisco 

Vogal 

Disidério Machado 



 

 ___________________ Câmara de Comércio e Indústria da Horta__________________5 

Relatório de Atividades 2015 

 

Estrutura Orgânica – Núcleo Empresarial do Pico 

(até 01 de junho de 2015)  

 

 

 

 

Assembleia Plenária 

Presidente 

Eva Cláudia 

Vice-Presidente 

Arlindo Bettencourt 

Secretário 

Manuel Simas 

Comissão 
Executiva 

Coordenador 

Helder Fernandes 

Serviços 
Administrativos 

Liliana Caires 

Vogais 

José Silva 

Luís Cunha 

Suplentes 

Manuela Medeiros 

Jaime Matos 

Direção 

Apoio 

Isabel Dutra 
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Estrutura Orgânica – Núcleo Empresarial das Flores e Corvo 

 (até 01 de junho de 2015)  

 

 

 

 

 

Assembleia Plenária 

Presidente 

Luís de Freitas 

Vice-Presidente 

Lucino Lima 

Secretário 

Nélia Freitas 

Comissão 
Executiva 

Coordenador 

Carlos Silva 

Serviços 
Administrativos 

Hernâni Furtado 

Vogais 

Sandra Amaral 

William Resendes 

Suplentes 

Valentina Pereira 

Mauro Lopes 

Direção 

Apoio 

Isabel Dutra 



 

 ___________________ Câmara de Comércio e Indústria da Horta__________________7 

Relatório de Atividades 2015 

 

Estrutura Orgânica – Serviços 

                             

 

 

 

  

Direção 

Coordenadora 

Isabel Dutra 

Sede 

Faial 

Secretaria 

Celina Rosa 

Marta Duarte 

Gab. Incentivos 

Rute Duarte 

Sara Goulart 

Flávia Goulart 

Higiene e Segurança 
Alimentar 

Silvia Avelar 

Formação 

Isabel Dutra 

Núcleo Empresarial 
do Pico 

Liliana Azevedo 

Núcleo Empresarial 
das Flores e Corvo 

Hernâni Furtado 
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Associados 

 

Ao longo do ano de 2015, verificou-se a entrada de 6 novos sócios, a suspensão de 2 sócios e a 

desistência de 10 sócios. 

As desistências prendem-se com o encerramento de negócios, e suspensões de atividades. No 

final do ano de 2015, a Câmara do Comércio e Indústria da Horta conta com 364 associados 

ativos. 
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Atividades Desenvolvidas 

 

Protocolos 

 Protocolo de Cooperação Institucional no âmbito do Subsistema de Apoio ao 

Desenvolvimento Local do Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos 

Açores (SIDER) – ADES 2007-2013; 

 Protocolo de Cooperação Financeira, entre Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e a 

Câmara do Comércio e Indústria da Horta – Expomar (15.049,05€); 

 Protocolo Financeiro e de Cooperação, entre a DRAIC e a Câmara do Comércio e Indústria 

da Horta para a realização de ações de sensibilização e divulgação dos apoios às empresas 

(40.000,00€). 

 

Participações e Representações 

 

 Apresentação do Programa da Semana do Mar 2015; 

 Assembleia Geral da Associação de Turismo dos Açores; 

 Assembleia Geral da Câmara do Comércio e Indústria da Horta; 

 Assembleia Geral da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores; 

 Audiência com o Presidente do Governo Regional; 

 Bolsa de Turismo de Lisboa; 

 Conselho de Ilha do Faial; 

 Expomar 2015; 

 Jantar de Aniversário da Casa do Pessoal da RTP na Horta; 

 Reunião com Caixa Geral de Depósitos; 

 Reunião com Câmara Municipal da Horta; 

 Reunião com Contabilista da Câmara do Comércio e Indústria da Horta; 

 Reunião com Direção Regional Apoio ao Investimento e Competitividade; 
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 Reunião com Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores; 

 Reunião da Comissão de Segurança; 

 Reunião da Comissão de Seleção Desenvolvimento Estratégico; 

 Reunião da Comissão de Transito; 

 Reunião da Semana do Mar 2015; 

 Reuniões de Direção; 

 Reunião de Direção Câmara do Comércio e Indústria dos Açores; 

 Reunião do Dezembro em Festa com Câmara Municipal da Horta; 

 Reunião do Encontro do Mundo Rural; 

 Reunião com diversos associados e empresários em geral; 

 Assembleia Geral da Adeliaçor; 

 Reunião com o Geoparque; 

 Reunião com a Direção Regional de Turismo; 

 Reunião com a Direção Regional das Pescas; 

 Reunião com Associados sobre Transporte Aéreo - TAP; 

 Reunião com Associações sobre Transporte Aéreo - TAP; 

 Reunião com Empresários sobre dividas aos Laboratórios, Clinicas e Farmácias; 

 Reunião com Secretário Regional dos Turismos e Transporte; 

 Reunião com Portugal Tours; 

 Reunião com Conselho de Administração da SATA; 

 Reunião com o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores; 

 Reunião com Sindicato; 

 Participação no Fórum da CCIA na Terceira. 

 

Feiras, Exposições, Apoios e Eventos 

 Em parceria com a CCIA e SDEA: 

 Alimentária/Portugal Agro 

 SISAB 
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 SIL 2015 - Salão Imobiliário de Portugal – Lisboa 

 Salón Gourmet – Madrid 

 Xantar Salão Internacional de Gastronomia e Turismo – Ourense Galiza 

 LIGNA 2015 (Indústria da Madeira) - Hannover 

 MIPIM (MIPIM World Property Market ) – Cannes (França) 

 Buyers Exchange Azores (Missão Inversa) 

 Ações Promocionais nos Estados Unidos 

 Feira Internacional de Cabo Verde 

 

 Bolsa de Turismo de Lisboa 

Esta iniciativa contou com a parceria das seguintes entidades: 

 ATA – Associação de Turismo dos Açores; 

 ART – Associação Regional de Turismo; 

 Outras entidades; 

 

 Participação no Encontro do Mundo Rural 2015; 

 ExpoMar 2015; 

 Campanha do Comércio Tradicional 2015; 

 Apoio Animação de Rua (Natal); 

 

Contratação Coletiva de Trabalho para 2015 

Deu-se continuidade à revisão do contrato colectivo de trabalho de Escritórios e caixeiros, 

nomeadamente com a realização de uma reunião com o sindicato moderada pela Agência de 

Emprego da Horta, em que o sindicato ficou de nos remeter uma proposta geral de contrato 

coletivo no prazo de 90 dias , oq eu não se verificou. 
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Candidaturas Realizadas 

 

 Expomar 2015 

Investimento 

Previsto 

Investimento 

Aprovado 
Incentivo 

Investimento 

Realizado 

Valor 

recebido 

Valor a 

receber 

15.049,05 15.049,05 15.049,05 15.049,05 15.049,05 7.524,52 

 

 

Atividades Especificas dos Departamentos 

Secretaria 

Este Departamento é constituído Celina Rosa, Técnica nível III em Comunicação, Marketing, 

Relações Publicas e Publicidade, e Marta Duarte, Técnica nível III de Secretariado (CAP). 

Atividades realizadas: 

 Atendimento pessoal aos associados; 

 Atendimento telefónico; 

 Elaboração e envio de circulares aos associados; 

 Elaboração de ofícios; 

 Acompanhamento de eventos; 

 Gestão das quotas da Câmara do Comércio;  

 Tratamento de toda a correspondência entregue e expedida; 

 Apoio logístico nos eventos da Câmara do Comércio; 

 Arquivo de documentos; 

 Processamento de vencimentos; 
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 Cobrança de faturas; 

 Atualização da base de dados dos Associados; 

 Assistência aos restantes departamentos. 

 

Departamento de Sistema de incentivos 

A Câmara do Comércio a Indústria da Horta, dispõe desde 1998 de um gabinete técnico que 

avalia projetos de investimento privados apresentados pelos respetivos promotores aos 

sistemas de incentivos regionais.  

O gabinete é composto por 4 técnicos licenciados em economia  

Colaboradores e atribuição de competências:  

O gabinete é composto por 4 técnicos licenciados em economia  

 Coordenadora: Isabel Dutra, licenciada em economia;  

 Rute Duarte, licenciada em economia;  

 Sara Goulart, licenciada em economia; 

 Flávia Goulart, licenciada em economia. 

 

Atividades realizadas: 

O Gabinete de Incentivos de uma forma geral apoiou os empresários locais, independentemente de serem ou 

não associados, promovendo o desenvolvimento da economia local, do seguinte modo:  

 Informação acerca das oportunidades de negócio, investimentos a criar ou existentes a 

desenvolver, visando o investimento local e regional; 

 Encerramento de projectos relativos ao anterior quadro comunitário de apoios, o 

denominado SIDER; 

 Promoção e divulgação do Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial 

(Competir +), inserido no atual quadro comunitário de apoios;  
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 Informação e orientação dos empresários, quer sejam ou não associados na nossa 

instituição, acerca das condições de acesso ao Competir + e no caso de projetos 

enquadráveis noutros sistemas de incentivos, os empresários foram devidamente 

encaminhados para outras entidades; 

 Análise de candidaturas, subsequentes pedidos de pagamento e emitiram-se pareceres 

relacionados com os projetos; 

 Acompanhamento dos projetos, esclarecendo os promotores e contabilistas acerca de 

especificidades dos elementos solicitados, promovendo reuniões com os mesmos sempre 

que necessário; 

 Envio de ofícios informando os empresários acerca do ponto de situação dos seus 

processos; 

 Processamento das despesas afectas ao Gabinete de Incentivos, no contexto do protocolo 

DRAIC/CCIA/CCIH, que tem como finalidade a promoção e divulgação do sistema de 

incentivos vigentes;  

 Elaboração e acompanhamento dos projectos candidatos ao PROCONVERGÊNCIA, em 

que a Câmara do Comércio figura como promotora; 

 Promoção, divulgação e acompanhamento do PREA – programa de Revitalização das 

Empresas Açorianas; 

 Apoio nas demais ações desenvolvidas pela Câmara do Comércio, sempre que solicitado 

pela direção. 

 

Departamento de Higiene e Segurança Alimentar 

Este Departamento é constituído pela Engª Sílvia Avelar, Licenciada em Engenheira Agrícola, 

e pelo Dr. Hernâni Furtado, licenciado em tecnologia agro-alimentar. 

 

Atividades realizadas: 
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 Realização do programa Qualimentar Implementação, através da implementação de sistemas 

de segurança alimentar nos estabelecimentos aderentes ao programa, os quais incluem apoio 

técnico com visitas e recolhas de amostras para análises microbiológicas periódicas, elaboração 

do dossier de Autocontrolo, formação no local de trabalho e em sala. 

 

 Realização do programa Qualimentar Acompanhamento, através do acompanhamento 

periódico da evolução dos Sistemas de Higiene e Segurança Alimentar já em rotina, incluindo 

as respectivas análises microbiológicas.  

 

 Ação de formação “Higiene e Segurança Alimentar”, incluída no programa “Qualimentar 

Implementação”, onde estiveram presentes dezassete formandos. 

 

 Divulgação de nova legislação referente à segurança alimentar. Informação e esclarecimentos 

sobre normas e legislação; 

 

 Cobrança de facturas a pagamento relativas à prestação de serviço de Higiene e Segurança 

Alimentar da Câmara do Comércio e Indústria da Horta; 

 

 Divulgação do programa Qualimentar com o objectivo de celebração de novos contratos; 

 

 Apoio logístico a eventos realizados pela Câmara do Comércio e Indústria da Horta. 

 

 

Núcleo Empresarial das Flores e Corvo 

Representado por Hernâni Furtado, Licenciado em tecnologia agro-alimentar, desempenhou as 

seguintes tarefas:  

 Ligação entre os associados das Flores com a Sede; 

 Realização do programa Qualimentar Implementação, através da implementação de 

sistemas de segurança alimentar nos estabelecimentos aderentes ao programa, os quais 

incluem apoio técnico com visitas e recolhas de amostras para análises microbiológicas 
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periódicas, elaboração do dossier de Autocontrolo, formação no local de trabalho e em 

sala. 

 

 Realização do programa Qualimentar Acompanhamento, através do acompanhamento 

periódico da evolução dos Sistemas de Higiene e Segurança Alimentar já em rotina, 

incluindo as respectivas análises microbiológicas.  

 

 Recolha de análises pontual a pedido dos estabelecimentos que não se encontram 

inseridos no Programa Qualimentar; 

 Colaboração com a Secretaria Regional do Trabalho na divulgação aos associados da 

CCIH do serviço prestado quando esta desloca às Flores; 

 Colaboração na campanha do comércio tradicional (Natal 2015); 

 Colaboração com a ADELIAÇOR (gabinete local) na divulgação e informação do 

PRORURAL Eixo 3 Qualidade de vida nas zonas rurais e diversificação da economia, 

visita ao local a fazer o investimento e elaboração do parecer técnico para a candidatura 

do PRORURAL, ao abrigo do Protocolo de Cooperação assinado com aquela entidade; 

 Recebimento e cobrança de quotas dos associados, bem como de restante faturação na 

ilha das Flores e do Corvo; 

 Divulgação do programa Qualimentar e demais legislação aplicável às empresas; 

 Elaboração de folha de caixa; 

 Atendimento ao público e encaminha-los para os sectores que pretendem ter 

informação. 

 

Núcleo Empresarial do Pico 

Representado por Liliana Raposo, Técnica nível III em Marketing, desempenhou as seguintes 

tarefas: 

 Atendimento ao Publico; 
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 Colaboração na campanha do Comércio Tradicional, que consistiu em entregar e 

posteriormente recolher senhas e tômbolas (material relativo á campanha); 

 Contato com Associados com vista à atualização da base de dados da ilha do Faial, Pico 

e Flores; 

 Distribuição de Informação aos Associados; 

 Cobrança de quotas; 

 Contatos para angariação de novos associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


