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Secretário Regional Adjunto da Presidência 

Gabinete do Secretário 

“Em resposta ao requerimento em epígrafe cumpre-me transmitir a V. Exa. 

a seguinte informação: 

 

1. Pela dimensão do seu porto, a Ilha do Corvo não tem condições para que 

os navios utilizados pela "Açorline, SA" lá possam operar. Para ultrapassar 

este problema, o Governo Regional apoiou a aquisição de - uma 

embarcação pela empresa “Mareocidental, Lda" e estabeleceu um contrato 

com esta empresa no sentido de serem garantidas entre as Ilhas das Flores e 

do Corvo 100 viagens anuais de ida e volta para passageiros e duas viagens 

semanais, de ida e volta, para o transporte de mercadorias; 

 

2. A embarcação "Santa Iria" tem apenas capacidade para o transporte de 

11 passageiros. Todavia, uma vez que mais de metade das viagens 

efectuadas por aquela embarcação destinam-se ao transporte de 

mercadorias, a “Mareocidental, Lda" tem de satisfazer a obrigação de 100 

viagens anuais para passageiros, prevista no contrato com o Governo 

Regional, recorrendo a outra embarcação; 

 

3. A embarcação "Netos de José Augusto" é propriedade da empresa "José 

Augusto Lopes, ENI», não existindo actualmente qualquer tipo de 

protocolo ou contrato entre este empresa e o Governo Regional 

 

4. Durante a fase de beneficiação da embarcação mencionada no ponto 

anterior foi solicitada por diversas vezes a intervenção do Governo 

Regional para se ultrapassarem dificuldades na certificação da mesma, 

tendo o Governo Regional, contactado inúmeras vezes, quer o "IMP- 
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Instituto Marítimo Portuário," quer a "RINAVE- Consultadoria e Serviços, 

Lda," para que as questões burocráticas o técnicas fossem resolvidas; 

 

5. O Governo Regional tem vindo a estudar a possibilidade de apoiar os 

investimentos efectuados pela empresa “José Augusto Lopes, ENI” na 

referida embarcação, tendo já reunido com o empresário com o objectivo 

de, eventualmente, poder formalizar um acordo; 

 

6. Conforme já foi referido, o Governo Regional tem dedicado sempre uma 

atenção especial à ilha do. Corvo e à sua população. O apoio à aquisição da 

embarcação "Santa Iria" e a assinatura do contrato que visa garantir o 

serviço público de transporte marítimo de mercadorias e passageiros entre 

as ilhas das Flores e Corvo são bons exemplos da atenção que o Governo 

Regional tem dedicado a esta matéria, 

 

7. Por último é importante assinalar que toda a carga destinada a 

particulares empresas ou entidades sediadas na ilha do Corvo é 

Integralmente subsidiada pelo orçamento do Fundo Regional de 

Abastecimento. 

 

Como a mais elevada consideração e estima também pessoais. 

 

O Secretário Regional Adjunto da Presidência, Francisco Manuel 

Coelho Lopes Cabral.” 
 


