
 
 

 

“Recondução de Cíntia Machado na Lotaçor garante continuidade de 

gestão rigorosa” 

 

O Grupo Parlamentar do PS Açores apoia a recondução de Cíntia Machado para 

a presidência do conselho de administração da Lotaçor – Serviços de Lotas dos 

Açores, S.A., onde “tem feito um bom trabalho, uma gestão rigorosa que, entre 

outros aspetos, permitiu estabilizar o passivo”. As declarações do deputado José 

Ávila foram proferidas esta quarta-feira, depois da audição da gestora pública, 

na Comissão de Economia. 

José Ávila recorda que foi num “cenário difícil” para o setor e, por consequência 

para a Lotaçor, que Cíntia Machado conseguiu não só reduzir custos, mas 

também implementar respostas como “a venda on-line; a informatização das 

lotas; a uniformização de regras para o preço mínimo de contratos; a extensão 

de certificação a todas as lotas; o investimento em equipamentos como 

máquinas de gelos, viaturas de recolha e caixas de transporte de pescado, entre 

outras medidas”. 

Ainda sobre o desempenho de Cíntia Machado, o deputado do Grupo 

Parlamentar do PS Açores realçou a importância da Lotaçor para a 

concretização de “investimentos que estão em curso e que são prioritários para 

a Região, como foi referido nesta audição, nomeadamente na requalificação e 

modernização de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente investimentos 

nos entrepostos e os que são necessários à implementação da marcação do 

pescado e venda direta”. 

Para o Grupo Parlamentar do PS Açores também merece destaque a informação 

avançada por Cíntia Machado sobre a reavaliação do papel da ‘Espada Pescas’ 

e dos regulamentos aplicáveis à atividade da própria Lotaçor, que estão a ser 

preparados com o Governo dos Açores. Durante a audição, Cíntia Machado 

resumiu as atividades diárias, o apoio prestado e garantiu que a Lotaçor mantém 

um diálogo próximo com todo o setor, em todas as ilhas, nomeadamente 

“pescadores, armadores, comerciantes e associações, em todas as ilhas”. 
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