


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 9 de março de 2016, na Delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de 

analisar e dar parecer sobre o Projeto de Resolução — Modelo Alternativo de Transporte de 

Mercadorias nos Açores. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO –  ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro – e 

nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e 

apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento.  
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2º .  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENERA LIDADE E ESPECIALIDA DE 

O presente Projeto de Resolução pretende, em concreto, recomendar “ao Governo Regional que: 

 

1 – Realize um estudo de viabilidade económica de diferentes modelos de transporte 

marítimo de mercadorias que contemple e articule o transporte de carga do Continente 

para os Açores e a distribuição da carga inter-ilhas; 

 

2 – Tal estudo deve ser realizado num prazo de seis meses e as suas conclusões devem ser 

remetidas à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos açores.” 

 

O proponente começa por referir que “Numa região arquipelágica, como os Açores, é 

absolutamente indispensável que exista uma rede de transportes marítimos eficiente de 

mercadorias, devidamente articulada e, sobretudo, dimensionados à escala das trocas comerciais 

entre as Ilhas e entre estas e o Continente Português.” 

 

Seguidamente, refere-se que “A economia açoriana está estrangulada pelos transportes, sucedendo-

se as queixas dos nossos empresários sobre as dificuldades que sentem quanto ao escoamento dos 

produtos da pesca, da agricultura e da pecuária.” 

 

Acrescentando-se que “O atual modelo de transportes marítimos de mercadorias acarreta custos 

demasiado elevados, que penalizam a competitividade das empresas açorianas, quer na exportação 

dos seus produtos quer na importação de fatores de produção.” 

 

Por outro lado, refere-se que “que se estas empresas que operam nos Açores não são subsidiadas 

pelo Orçamento da Região são, na realidade, pagas pelo dinheiro dos Açorianos, uma vez que os 

produtos chegam às prateleiras dos espaços comerciais a preços mais elevados por via desse custo.” 

  

 
A Comissão de Economia deliberou proceder à audição das seguintes entidades e 

empresas: 

 

- Transportes Marítimos Graciosenses; 

- Câmara de Comércio e Industria da Horta; 

- Mutualista Açoriana; 

- Boxline; 

- Trasinsular; 

- Transportes Marítimos Parece Machado; 
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- Câmara do Comércio e Industria de Ponta Delgada. 

 

No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a empresa 

Transportes Marítimos Graciosenses Lda., representada por Francisco Bórgia Bettencourt 

e Paulo Raulino. 

 

O Gerente Francisco Bórgia Bettencourt começou por afirmar, a propósito desta iniciativa, que a 

Região Autónoma dos Açores era muito dependente do sector dos transportes e, por isso, este 

sector era também muito importante para a economia regional. Como tal, segundo o Gerente, a 

sua empresa estava aberta a qualquer melhoria, tendo em conta a dimensão e particularidades da 

operação, defendendo que o estudo que se propunha deveria ser o mais independente possível. 

 

A Deputada Graça Silveira afirmou que o modelo atual era um garrote à economia e não 

funcionava bem, por isso seria preciso melhorar e que esta proposta visava estudar várias hipóteses 

para chegar a um modelo que servisse da melhor forma as diversas ilhas, acautelando as suas 

particularidades.  

 
Perguntou se haveria espaço para separar as ligações do exterior com os Açores e o tráfego local. 

Referiu ainda que o atual sistema teoricamente parecia um serviço público, mas afinal era 

liberalizado. 

 
O Gerente considerou que essa prestação de serviço era feita por empresas separadas, mas que 

existia alguma interligação que poderia ser mais desenvolvida, mas que existia um problema de 

dimensão. 

 

A título de exemplo afirmou que a sua empresa, que opera em todas as ilhas do Grupo Central 

dos Açores, tinha registado uma quebra de 42,5% da carga transportada no ano passado. 

 

Por fim, afirmou que conhecia a legislação da cabotagem insular que referia a obrigatoriedade de 

escalar quinzenalmente os portos e que a carga não podia ser desconsolidada. 

 

“Se vem contentores para as Flores na Transinsular e essa empresa não opera naquela ilha tem de 

ser outra a levar. O slot é para minimizar o custo e as empresas têm o mesmo preço”, concluiu.  

 

O Deputado André Rodrigues perguntou o que poderia ser feito para melhorar o sistema atual. 

 

O Gerente afirmou que era necessário efetivar-se a retoma económica para recuperar as quebras 

dos últimos quatro anos, confessando não ser totalmente favorável a este sistema de transportes 
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marítimos, porque, segundo ele, estamos a falar de mar e das muitas irregularidades que a operação 

sofre ao longo do ano, pelos portos expostos e a outros condicionalismos. 

 

Prosseguiu, afirmando que existem diversas propostas na mesa e que se falava muito em portas de 

entrada e portas de saída, mas que este assunto era polémico e que não gostaria de entrar por aí. 

Referiu-se ainda à existência de um estudo que, segundo a sua opinião, baseava-se em dados 

errados. 

 

O Deputado Jorge Macedo precisou que o atual modelo tinha a particularidade de não consumir 

recursos públicos e perguntou se tinha conhecimento de existirem contentores que, na Terceira ou 

em S. Miguel, eram baldeados e depois preenchidos para serem reencaminhados para Santa Maria, 

Graciosa e Flores de 15 em 15 dias.  

 

Perguntou ainda qual a posição daquela empresa sobre a compra, pelo Governo Regional, de dois 

navios para o transporte de passageiros, viaturas e carga rodada inter-ilhas. 

 

O Gerente confirmou que a cabotagem trazia par S. Miguel os contentores para essas três ilhas e 

depois entregavam aos operadores que faziam as ligações quinzenalmente. 

 

Sobre os ferries afirmou que lhe mereciam algumas interrogações, achando mesmo que tinham 

vantagens e desvantagens. A título de exemplo referiu que aqueles barcos não poderiam transportar 

animais vivos, nem carga considerada perigosa duvidando também se no verão iriam optar por 

transportar viaturas ou carga. 

 

Por fim afirmou que esta intenção poderá ser a certidão de óbito para as empresas de tráfego local 

e ressalvou que numa situação de inverno como o atual aqueles navios estariam encostados por 

não terem condições para navegar. 

 

 No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a Câmara 

do Comércio e Industria da Horta, representada pelo Presidente da Direção, Carlos 

Morais.  

 

O Presidente da Direção da Câmara do Comércio e Industria da Horta afirmou estar em 

representação dos empresários do Faial, Pico, Flores e Corvo e que, nessa qualidade achava que o 

atual modelo de transporte de mercadorias, de uma maneira geral, servia bem as ilhas, prejudicado 

apenas por situações adversas, como a greve no porto de Lisboa, ou razões meteorológicas que os 

operadores não podiam controlar. 
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Afirmou ainda que devia ser feito um estudo que integrasse todos os parceiros e que, nessa 

qualidade, queriam ser ouvidos, mas que tinham posições muito firmes contra a centralização da 

mercadoria na Terceira. 

 

A Deputada Graça Silveira, depois de referir que a Câmara de Comércio e Industria da Horta 

representava ilhas pequenas e que temia a centralização na Terceira, perguntou se não era contra a 

descontentorização, se não era mais lucrativo juntar uma série de carga e depois distribui-la em 

menores quantidades, mas com maior frequência, encontrando assim um modelo alternativo. 

 

O Presidente da Direção afirmou que quando existia intervenção humana os custos aumentavam 

e que por isso não seria possível reduzir custos fazendo a descontentorização, confirmando que 

era de facto das ilhas pequenas e pediu à Deputada que não se esquecesse que ela própria também 

era de uma ilha pequena. 

 

Referiu ainda que foi funcionário de um sindicato e que teve conhecimento dos custos para a 

Região com o processo de passagem a reforma de muitos trabalhadores portuários, sublinhando 

que não podíamos voltar ao passado com carga que não chegava ou que chegava com defeito. 

 

Confirmou que atual modelo servia a totalidade do arquipélago e que contribuía para a redução 

dos stocks que, no fundo, oneravam muito a atividade empresarial. 

 
O Deputado Miguel Costa começou por dizer que, independentemente da introdução de 

melhorias, este era um bom modelo, sem custos para o erário público e com a garantia do mesmo 

preço por contentor em qualquer uma das ilhas. Perguntou se a descontentorização aumentava o 

risco e o custo. 

 

O Presidente afirmou que os modelos não eram estáticos, frisando que para as ilhas com menos 

contentores este era um modelo que servia bem, não vendo que fosse possível outro modelo sem 

a intervenção do Estado. 

 

No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a empresa 

Mutualista Açoriana, representada por Alípio Dias e José Raposo. 

 

Alípio Dias começou por considerar que nada tinha a opor, antes pelo contrário, a esta proposta 

para um estudo, ressalvando que era mais um para juntar aos dois já existentes e como tal era bem-

vindo. 
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O Deputado Jorge Macedo lembrou que o PSD gostava de modelos que não consumiam recursos 

públicos. Lembrou que uma solução que obrigasse a concentrar mercadorias num determinado 

porto/ilha, para posterior distribuição, implicaria custos e demoras associados à logística da 

descarga/carga e ou da desconsolidação/consolidação de contentores. Acrescentou ainda que a 

inexistência de concorrência efetiva não permitia o abaixamento dos preços do transporte de 

mercadorias. 

 

O Representante da Mutualista afirmou que ouviu falar no hub na Terceira e em S. Miguel, mas só 

esta última ilha recebia 60% de toda a carga desembarcada, por isso deveria ser essa a opção.  

 

Segundo ele, a plataforma logística era outra coisa e, como se tinha visto nos estudos, o preço subia, 

ao contrário do expectável. 

 

Lembrou que essa era uma questão política, que se houver quem pague a sua instalação na Terceira 

isso não iria resolver a questão do preço, porque a indicação para uma plataforma nessa ilha foi 

feita com premissas erradas por alguém que não estaria bem informado, pois isso não levaria a uma 

redução de custos, objetivo primordial das plataformas logísticas. 

 

Referiu ainda que quando deixar de haver Obrigações de Serviço Público o armador só virá quando 

existir carga. 

 

A Deputada Graça Silveira perguntou de que forma a Mutualista se diferenciava dos outros 

operadores. Considerou ainda que este modelo, apesar de prever Obrigações de Serviço Público 

estava, afinal, inserido num mercado liberalizado. 

 

Perguntou aos convidados se conheciam o estudo de 1999 da Rinave – Consulmar que ao 

considerar apenas um porto de destino apontava para uma redução no custo na ordem dos 50%. 

 

Alípio Dias afirmou não conhecer o estudo referido mas referiu que só era possível ter os preços 

atuais devido ao transshiping feito pelas operadoras. 

 

Referiu que a Mutualista Açoriana era uma empresa Regional que fará 100 anos em 2020 (tem 96 

anos) e que tinha como missão abastecer os Açorianos recusando-se, no entanto, a falar em 

questões comerciais. 

 

O Deputado Paulo Estevão perguntou que melhorias se poderiam introduzir no atual modelo e 

qual a situação das importações e exportações nos últimos quatro anos. Perguntou ainda se as 

infraestruturas portuárias eram adequadas ao modelo. 
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O Representante da Mutualista referiu que o mercado estava ao nível do ano 1999. A título de 

exemplos apontou o movimento de 60 mil contentores em 2008 contra os 42 mil de 2015 e a 

redução de 8 para 6 navios a operar. Afirmou que a Mutualista compensou esta descida do 

movimento de contentores com o transporte de ração a granel. 

 

Acrescentou que o atual foi o melhor modelo de transporte que alguma vez serviu os Açores, sem 

encargos, mas que devia ser monitorizado. 

 

A esse propósito, José Raposo, também em representação da referida empresa, acrescentou que a 

melhoria do modelo passava pela melhoria dos navios e dos equipamentos portuários.   

 

Alípio Dias referiu que a sua experiência de 25 anos no mar dos Açores dava-lhe a possibilidade 

de ter opinião sobre alguns portos: 

- o Porto de Velas era o porto mais simpático do Atlântico Norte e que o fecho da baía iria criar 

problemas; 

- o Porto de S. Roque, quando a ondulação entra pelo porto, regista problemas nos navios e na 

segurança da operação e que a rampa ro-ro veio piorar a situação; 

- aplaudiu a obra no Porto da Praia da Graciosa; 

- o novo Porto da Horta trouxe problemas e vai necessitar de dragagens frequentes; 

- em Santa Maria existem restrições para embarcações com mais de 100 metros emanadas pela 

Capitania e no entanto operava o Santorini que tinha 130 metros. 

 

O Deputado José Ávila perguntou se os armadores tinham algum tipo de apoio do Estado ou outro 

pelo facto de operarem nas Regiões Autónomas. 

 

Alípio Dias respondeu que todos os armadores tinham o direito de aceder a apoios previstos em 

diretivas comunitárias. 

 

No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a empresa 

Boxline, representada por Duarte Rodrigues. 

 

Duarte Rodrigues começou por afirmar que não conhecia a proposta e acrescentou que a ligações 

atuais satisfaziam as necessidades. O Decreto-Lei 7/2006, segundo ele, regulava o acesso e que o 

mercado era livre, apenas condicionado pela obrigatoriedade de ligações ao exterior semanais e 

ligações quinzenais às ilhas, com a garantia dos preços iguais para todas as ilhas. 
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No seu entendimento a regularidade no abastecimento da Região satisfazia e o preço era o possível, 

restando às empresas compensar com ganhos de eficiência. 

 

Referiu ainda que têm sido feitos ajustamentos aos preços mediante a redução da sobretaxa de 

combustível, apontando, a título de exemplo, os 225 euros pagos no início de 2014 para os atuais 

75 euros, sendo as quebras compensadas com a racionalização de meios. 

 

Por fim, afirmou que a sua empresa estava disponível para estudar outras soluções para repensar o 

modelo, mas realçou que o atual permitia abastecer bem as ilhas sem indemnizações, ou seja, sem 

onerar os cofres da Região. 

 

O Deputado José Ávila perguntou se considerava este modelo como bom e se a obrigatoriedade 

de servir todas as ilhas era uma medida positiva. Perguntou ainda se com a possibilidade, já 

aventada, de criar duas plataformas logísticas para a distribuição das mercadorias pelas outras ilhas 

não iria onerar o custo do contentor. Perguntou se a empresa recebia algum tipo de apoio por 

operar nas Regiões Autónomas. 

 

Duarte Rodrigues respondeu que o modelo atual era bom e bem enquadrado na legislação 

existente, mantendo a ideia que havia predisposição da sua empresa em rever o modelo atual e 

ajudar com os contributos, afirmando não conhecer o projeto de criar plataformas em duas ilhas, 

S. Miguel e Terceira, não hesitando em conferir que esse seria um enorme investimento que não 

sabia se a Região quererá ir por aí, realçando, no entanto, que o atual modelo poder-se-ia adaptar 

a essa nova realidade sem alteração do enquadramento legal. 

 

Sobre os apoios, o Representante da Boxline afirmou que a empresa não recebia qualquer subsídio 

ou indemnização compensatória. 

 

A Deputada Graça Silveira concluiu que o modelo era bom e condicionado às Obrigações de 

Serviço Público, portanto, o melhor possível dentro desse enquadramento, mas afirmou que um 

dos estudos feitos apontava para um modelo parecido, liberalizando a ligação Continente Açores 

e com Obrigações de Serviço Público nas ligações inter-ilhas. 

 

Perguntou qual as vantagens para a empresas de transportes virem fazer as ligações aos Açores e 

de que forma a Boxline se diferenciava das outras empresas, apontando que uma das críticas 

assentava na ideia de serem indiferenciadas. 

 

Duarte Rodrigues recordou que, de acordo com a Decreto-Lei 7/2006 a ligação Açores Lisboa 

estava liberalizada, existindo apenas algumas exigências para quem queria fazer essa ligação, 
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apontando como vantagem o facto de fazerem a distribuição de mercadorias de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

Disse ainda que a linha não era muito atrativa e por isso não atraia os grandes operadores, 

afirmando que se a empresa entrasse em valores negativos não teria dúvidas em sair. 

 

Por fim confirmou que a sua empresa estava pronta para analisar outros modelos em nome dos 

laços históricos que a unia à Região. 

 

No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a empresa 

Transinsular, representada por Miguel Gomes (Administrador Executivo) e João Costa 

(Transinsular Açores). 

 

Miguel Gomes, a propósito do estudo para um modelo alternativo, começou por afirmar que o 

atual modelo era bastante dinâmico, com 6 navios a fazerem saídas semanais e slots entre as 3 

operadoras, conseguindo, deste modo, regularidade, fiabilidade e compromisso, enquadrado pelo 

Decreto-Lei 7/2006 que regula a cabotagem insular e garantindo um igual preço para todas as ilhas 

e contribuindo para a coesão regional, sem custos para a Região. 

 

Lembrou que, neste momento, as exportações já eram mais de metade das importações. 

 

Por fim, afirmou que o projeto começava com conclusões com as quais não estavam de acordo. 

 

O Deputado José Ávila perguntou se a ideia de instalar plataformas logísticas em duas ilhas seria 

uma mais-valia ou se iria prejudicar as ilhas mais pequenas. 

 

O Administrador referiu que o modelo tem como princípio reduzir o tempo de viagem e o custo 

da operação, garantindo um tratamento igual. 

 

Referiu ainda que o modelo atual adaptava-se em função da carga disponível e às oscilações da 

procura, havendo hoje, no seu entendimento, mais flexibilidade e mais capacidade instalada. 

 

Relativamente às plataformas logísticas, afirmou que são eficazes quando existe escala, por serem 

investimentos importantes quer técnicos quer em Know How , que tragam eficiência e redução de 

custos. 

 

Segundo o Administrador Executivo, as plataformas a existirem em algum modelo alternativo, 

apenas se poderia consideram o porto de Ponta Delgada, por ser este responsável por 60% das 
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importações e 75 a 80% das exportações, mas tinha um cais muito estreito, com dificuldades para 

partilhar contentores, o que implicaria deslocar o parque para outro sítio, com novos custos com 

essa movimentação. 

 

O Deputado Paulo Estevão perguntou se existiam restrições em infraestruturas portuárias nas 

Flores e em outras ilhas. Perguntou ainda se o peso do Porto de Ponta Delgada estava a aumentar 

ou se havia diminuição das outras ilhas. 

 

Miguel Gomes confirmou que os navios tinham as suas próprias gruas, nomeadamente o Sete 

Cidades. João Costa completou que qualquer avaria fora dos portos de Ponta Delgada e Praia da 

Vitória, implicavam enormes problemas e posteriores ajustamentos. 

 

Miguel Gomes confirmou que as exportações estavam a aumentar em todas as ilhas. 

 

A Deputada Graça Silveira começou por dizer que no atual modelo, os operadores estavam a 

praticar subsidiação cruzada, ou seja, os trajetos mais lucrativos estavam a ser usados para pagar as 

rotas deficitárias, ou seja aquelas onde o preço do frete não cobre os custos de operação, referindo-

se a um estudo da BTM (2010). E que só era possível a um operador fazer isto numa situação de 

monopólio, que não era o caso, o que obrigaria a um entendimento entre os diferentes operadores, 

perguntando se era isso que acontecia na Região. Perguntou, referindo-se ao estudo de 1999, se a 

liberalização do porto de destino não poderíamos reduzir em 50% o custo da operação. Perguntou 

ainda em que se diferenciava a Transinsular. 

 

Miguel Gomes começou por reafirmar que para uma plataforma logística tinha de haver escala e 

que, no caso da Terceira, o seu porto não estava preparado para isso, faltando muito investimento 

e equipamentos. 

 

Reafirmou, também, que o mercado estava liberalizado e que, por isso, qualquer armador podia 

operar cá, desde que cumpra determinadas obrigações durante dois anos. 

 

Relativamente à Transinsular, afirmou que esta tinha sido criada em 1984 com o intuito de servir 

as Regiões Autónomas e pretendiam manter uma exploração equilibrada ao mesmo tempo que se 

tornam mais competitivos. Estavam no mercado aberto mediante determinados requisitos. A 

Transinsular era o armador com maior capacidade instalada, com uma rede de agentes em todas a 

ilhas e com mais experiência e tinha um cariz internacional.  

 

Relativamente ao estudo referido, o Administrador afirmou não o conhecer, tendo no entanto 

conhecimento de dois estudos mais recentes. 
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O Deputado António Toste Parreira, referindo-se aos contentores de frio, considerou existirem 

algumas referências a dificuldades e perguntou se este tipo de transporte poderia ser melhorado. 

 

Miguel Gomes referiu que este era um segmento que importava muito à empresa, informando que 

no final do ano foram adquiridos 50 novas unidades frigoríficas com um custo de 1 milhão de 

euros. Informou a Comissão que a empresa dispunha de 600 contentores frigoríficos, que excediam 

as necessidades, mas como existia um índice muito elevado de avarias em viagem (30%) a empresa 

tinha um parque de reparações em Ponta Delgada. 

 

Ainda a este propósito referiu também que o atual modelo permite menos manuseamento e por 

isso diminui o risco de avarias neste tipo de equipamento. 

 

No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a empresa 

Transporte Marítimo Parece Machado, representada por Cibel Medeiro e Rui Medeiro, 

Sócios-Gerentes. 

 

O Deputado José Ávila perguntou se, para aquela empresa, o atual modelo de transporte de 

mercadorias era considerado como bom. 

 

A Sócia-Gerente afirmou que, no que respeita às ligações entre S. Miguel e Santa Maria estavam 

bem como estavam, nomeadamente com 2 frequências semanais. 

 

O Deputado Jorge Macedo perguntou qual era a evolução dos últimos quatro anos e se a sua 

empresa transportava mercadoria que chegava a S. Miguel vinda de Lisboa. 

 

A Sócia-Gerente afirmou que nos últimos 3 anos o decréscimo de mercadoria transportada tinha 

sido brutal. Relativamente à carga, afirmou que transportavam para Santa Maria cargas de S. Miguel 

e de Lisboa, esta última desconsolidada em S. Miguel, mais ou menos em partes iguais. De Lisboa 

vêm produtos com prazos de validade reduzidos e carga refrigerada. 

 

O Deputado Paulo Estevão perguntou qual o decréscimo de carga transportada e a Sócia-Gerente 

apontou para “40%, à vontade”. 

 

O Deputado Jorge Macedo referiu que o Governo Regional ia investir em 2 ferries para transportar 

carga rodada também no inverno e perguntou qual a opinião sobre este investimento e que 

implicações teria para a sua empresa. 
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Cibel Medeiro afirmou que esse investimento representaria o fim da sua empresa e que se tratava 

de concorrência desleal. 

 

No dia 27 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a Câmara 

de Comércio e Industria de Ponta Delgada, representada pelo Presidente Mário Fortuna. 

 

O Presidente começou por afirmar que era altura de rever o atual modelo de transporte de 

mercadorias nos Açores que já contava com mais de 20 anos de vigência, esclarecendo que esse 

também era o interesse da instituição que representava. 

 

O Deputado Jorge Macedo afirmou que o princípio de funcionamento sem recursos públicos era 

virtuoso e perguntou que melhorias poderiam ser introduzidas. 

 

Referiu ainda que existiam três empresas mas que não existia concorrência e por isso o custo não 

era influenciado positivamente. 

 

O Presidente da Câmara do Comércio e Industria de Ponta Delgada apontou o exemplo do 

transporte aéreo que estava quartado por normas altamente restritivas e que agora estavam a impor 

Obrigações de Serviço Público ser serem pagas por que o encomendou. 

 

Lembrou que um modelo com custo zero para o orçamento não era necessariamente o melhor, 

perguntando, de forma retórica, que modelo podia defender melhor do que ir mais vezes, com 

mais frequência. 

 

Referiu ainda que a Câmara do Comércio refuta como muito importantes os aspetos técnicos de 

um novo modelo e que esse novo estudo não devia incluir os stakeholders. 

 

Afirmou ainda que existem modelos melhores que o atual e que não tinha dúvidas que a atual 

solução não era gratuita, tinha custos. 

 

A Deputada Graça Silveira afirmou que os transportes marítimos eram um dos principais garrotes 

da economia e que pelo facto de não ser subsidiado era, mesmo assim, um custo para a Região. 

 

O Presidente completou que S. Miguel e a Terceira suportavam os custos e isso refletia-se nas 

contas de exploração e que a solução passava por distinguir as ligações para as ilhas e inter-ilhas e 

depois de munidos de estudos, decidir qual o melhor modelo. 
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O Deputado José Ávila começou por afirmar que os operadores e restantes entidades ouvidas tinha 

considerado este modelo como bom. Perguntou se uma alteração não seria prejudicial ás ilhas 

pequenas. 

 

O Presidente afirmou que não se admirava dos operadores gostarem deste modelo, mas que era 

preciso alterar a perspetiva para melhorar os custos porque era necessário encontrar as melhores 

soluções para os Açores.  

 

No dia 28 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, o 

Secretário Regional do Turismo e Transportes. 

 

Depois da apresentação do Projeto de Resolução pela Deputada Ana Espínola, o Secretário 

Regional apontou como lamentáveis as considerações contidas na iniciativa por não serem a 

realidade do sector, considerando também o prazo de 6 meses exíguo para um trabalho desta 

dimensão.  

 

Referiu que o atual modelo proporcionava a igualdade em todas as ilhas, ao contrário da proposta 

que visava uma alteração que poderia criar diferenciação entre as ilhas, considerando que não trazia 

nada de novo, lembrando que a atual legislação permite alterações. 

 

O Deputado Jorge Macedo referiu que as audições anteriores tinham sido mais construtivas. 

Referiu ainda que existiam alternativas ao modelo atual, para melhorar a nível de eficácia do 

transporte e o preço e que o conteúdo das afirmações do Secretário Regional do Turismo e 

Transportes eram um forte constrangimento à análise construtiva do diploma que o Grupo 

Parlamentar do PS estava a efetuar até ao momento.   

 

Segundo o Deputado, existiam empresários que se queixavam e pediu que o Governante explicasse 

porque se tinha oposto com veemência à realização do estudo para introduzir melhorias e 

alternativas. 

 

O Deputado Jorge Macedo referiu que não se votavam os considerandos, mas apenas a parte 

resolutiva e que até ao momento o Secretário Regional apenas tinha criticado os considerandos. 

 

O Secretário afirmou que o quadro legal existente permitia servir bem de uma forma contínua e 

fiável, garantido que este assunto devia ser discutido de forma frontal, informando os presentes 

que sempre que era identificado um problema o mesmo era resolvido, sendo que mais de 90% das 

vezes isso devia-se a problemas relacionados com as dificuldades climatéricas. 
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Afirmou ser falsa a referência feita a mercadoria a apodrecer nos portos dos Açores. 

 

Referiu ainda que o que se fez agora no transporte aéreo era o mesmo que já se tinha feito no 

transporte marítimo. 

 

O Deputado Jorge Macedo referiu que o PSD não se importava com considerandos. 

 

O Secretário Regional afirmou que o Governo não embarcava em soluções que consumiam mais 

recursos sem benefício para as populações. 

 

A Deputada Ana Espínola afirmou que se a economia estava estrangulada por alguma razão seria 

e que eram as empresas que achavam que o atual modelo não servia, por isso perguntou se estava 

disponível para se fazer um estudo sobre esta matéria. 

 

O Governante afirmou que os privados estavam adaptados às regras existentes e que uma mudança 

só serviria para incrementar custos, não havendo necessidade de fazer um novo estudo. 

 

O Deputado José Ávila considerou que não era necessário mudar só por mudar, lembrando que 

os considerandos desta iniciativa classificava o atual modelo como péssimo, coisa que não coincide 

com a generalidade das opiniões que já ouvimos nestes dois dias de audições. 

 

Referiu que importava saber se os estudos existentes e várias vezes aqui referidos promoviam a 

diferenciação e se teriam custos para o orçamento Regional. 

 

O Secretário Regional afirmou que o estudo da Câmara de Comércio e Industria de Angra do 

Heroísmo tinha um incremento de custos, prevendo a subsidiação para as ligações inter-ilhas. 

 

Aproveitou para dar nota pública do empenho dos armadores para resolver as dificuldades que 

existiram neste período provocadas pela greve no porto de Lisboa, pelo mau tempo que tem 

assolado a Região e pela avaria na grua no porto das Lajes das Flores. 

 

Referiu ainda que os estudos que conhecia podiam ser implementados de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

O Deputado Paulo Estevão perguntou se o Governante aceitava alargar o prazo para a conclusão 

do estudo já que havia abertura do proponente para o fazer. 
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O Secretário Regional afirmou que não tinha procuração para representar o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, mas que, no entanto, pensava ser descabido estudar alternativas ao atual modelo 

que funcionava bem e que, ainda para mais, poderia ser melhorado dentro da legislação em vigor. 

 

O Deputado Luís Rendeiro afirmou que o CDS-PP propunha que não se navegasse à vista, antes 

se usasse uma carta de navegação. Disse que conhecia dois documentos: o PROTA que previa duas 

gateways e o PREIT que previa duas ligações diretas ao continente. Perguntou se o Governante dava 

a cara por esses documentos ou se se demitia de o fazer. 

 

O Deputado Paulo Estevão afirmou que o Governante aceitava alterações ao atual modelo mas 

não um estudo, mesmo que resulte num preço mais barato. 

 

A Deputada Ana Espínola, por sua vez, afirmou que nenhum modelo devia ser fechado, mas sim 

aberto a alterações que melhorassem as condições do atual. 

 

O Secretário Regional, em resposta, afirmou que o modelo atual e que defende, previa toques em 

todas as ilhas e a um preço igual também em todas as ilhas. 

 

Segundo o Membro do Governo, no atual quadro legal os operadores definiam as variantes para 

reduzir custos e aumentar a eficiência e não refletir no cidadão. 

 

Ainda segundo o Governante, os operadores privados procuravam a maneira de tornar a operação 

mais eficaz e ao Governo competia defender os Açorianos e cumprir o planeado, dando uma 

resposta adequada nas ligações com o continente. Em 2015 esses resultados apareceram com o 

aumento de 15% das exportações. 

 

O Deputado Miguel Costa perguntou se, no atual quadro legal, seria possível introduzir melhorias, 

considerando ser uma medida justa os operadores levarem um contentor ao mesmo preço para 

todas as ilhas. 

 

Ressalvou que a própria Transinsular tinha afirmado que estudava todos os dias cenários 

alternativos e que este era o melhor. 

 

O Deputado afirmou ainda que o atual modelo garantia os princípios da igualdade, da regularidade 

e que estes, na opinião do Partido Socialista, não eram negociáveis. 

 

Perguntou ao Governante se as alternativas estudadas e avaliadas pelo Governo aumentavam os 

custos e se punham em risco aqueles princípios referidos. 
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O Secretário Regional informou que o modelo da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo 

previa a injeção de 8 ou 9 milhões de euros e que implicaria que o Governo abdicasse dos princípios 

que não estava disponível para o fazer. 

 

Informou a Comissão que o Executivo trabalhava para cumprir os objetivos definidos. 

 

No dia 28 de janeiro de 2016 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, a Câmara 

de Comércio e Industria de Angra do Heroísmo, representada por Sandro Paim 

(Presidente), José Parreira e José Montes. 

 

Sandro Paim afirmou que o modelo atual necessitava de ser revisto, a nível da operação, da 

governação e de supervisão. 

 

Referiu ainda que, entre 2009-2016, o sistema evoluiu de forma depressiva, com a redução da 

atividade económica, houve -26% de toques e -35% de espaço em contentor, portanto uma redução 

do serviço. 

 

A título de exemplo referiu que algumas empresas arranjaram centros de distribuição em Lisboa, 

facto que retira valor à Região. 

 

Segundo o Presidente da Câmara do Comércio, era necessário simular um modelo que traduzisse 

em números e desempenho, criado por oficiais de navegação e outros especialistas. 

 

A proposta de duas gateways estimulava a concorrência. O princípio das Obrigações de Serviço 

Público devia consagrar as ligações com as ilhas, a partir das duas gateways com dois toques semanais 

e um toque semanal. Este modelo, segundo o Dirigente, levaria a uma poupança de 11 milhões de 

euros. 

 

Referiu ainda que o custo do modelo atual era suportado pelo tecido económico de S. Miguel e 

também, em menor dimensão, da Terceira, por isso dever-se-ia optar por um modelo que no 

simulador se revelasse mais económico, porque a economia estava em primeiro lugar. 

 

Segundo o Dirigente da Câmara do Comércio era diferente ter stocks para 15 dias ou para 1 semana. 

“Estamos a falar de custos consideráveis que originaram o falhanço de muitos projetos de 

investimento”, concluiu. 
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O Deputado Miguel Costa perguntou, tendo em conta a lei em vigor, os princípios assegurados, os 

toques e os custos, o que impedia os atuais operadores de introduzir melhoramentos. 

 

O Presidente respondeu que nada impedia os operadores, porque já era feito á medida da análise 

económica deles. “Não impede nem incentiva”, referiu. 

 

O Deputado Miguel Costa perguntou se para adotar este modelo era preciso investimento dos 

armadores ou subsidiação da Região. 

 

O Dirigente respondeu negativamente, afirmando que pensava que aquele modelo seria o que 

melhor serviria a Região, mas que deveria ser simulado. 

 

O Deputado Jorge Macedo afirmou que o PSD defendia que um modelo sem subsidiação era 

virtuoso “mas se um modelo com financiamento público se revelar objetivamente reprodutivo, 

porque não. É para isso que servem os estudos credíveis e independentes”, acrescentou. 

 

A Deputada Ana Espínola afirmou que o modelo atual era frágil e por isso era importante avaliar 

2005 e 2015. 

 

O Dirigente afirmou que em 2009 existiam 8 navios com 2579 TEU, enquanto em 2015 existiam 

6 navios com 1679 TEU, menos 35%. 

 

O Deputado Francisco César começou por dizer que era preciso saber qual o modelo de transporte 

de mercadorias que melhor servia a Região e se era ou não necessário fazer um estudo para se saber 

se este era ou não um bom modelo. 

 

Entende que a conceção do Projeto de Resolução não era feliz e pergunta se não achava que podia 

ser melhorada. 

 

O Dirigente afirmou que o projeto era bastante positivo, mas queria realçar que deveria ser um 

modelo simulado e consensualizado. 

 

O Deputado Luís Rendeiro afirmou ser necessário reconhecer que existia um problema e que o 

simulador era uma forma de estudo. 

 

Referiu ainda que numa audição tinha falado no cumprimento do que estava previsto, 

nomeadamente no PROTA e no PREIT, mas o Secretário falou com o trabalho e 3 toques que, 

refira-se, não eram ligações diretas ao exterior. 
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Afirmou ainda que a pressão da oferta criava a procura e que a criação da oferta estimulava o 

mercado. 

 

O Dirigente confirmou que relativamente às 2 ligações tinha testemunhado o esforço que o 

Secretário da tutela tinha feito para as implementar. 

 

No final dos trabalhos de audição dos parceiros na área dos transportes, a Comissão 

rejeitou, por maioria, com os votos contra do PS, a abstenção do BE e votos a favor do PSD 

e CDS-PP, a proposta do CDS-PP destinada a ouvir mais especialistas sobre esta matéria. 

 

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o voto a favor do CDS-

PP e as abstenções, com reserva de posição para plenário, do PS, PSD e BE, dar parecer 

favorável ao Projeto de Resolução em análise. 

 

                 O Relator 

 

                                                                               

                                                                                            _____________________________    

                       José Ávila                              

   

 

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                       O Presidente 

          

                                                                                                

              _____________________________ 

                             Francisco Vale César  

   

 

 


