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PROJECTO DE RESOLUÇÃO

Recomenda ao Governo Regional  que desenvolva  as iniciativas necessárias com vista  à

aquisição de um navio com capacidade de transporte de passageiros, veículos e carga, para

estabelecimento de uma ligação marítima regular,  anual,  entre as ilhas de São Miguel  e

Santa Maria

O  principal  desafio  que  se  coloca  ao  desenvolvimento  económico  no  contexto

insular relaciona-se obviamente com a mobilidade de pessoas e bens. O isolamento e

pequena dimensão dos mercados insulares coloca o estabelecimento de sistemas de

transporte eficazes e competitivos como uma necessidade imperativa que compete às

autoridades públicas suprir.

O transporte aéreo, pelas suas características próprias, não consegue dar resposta

a  todas  as  necessidades  de  transporte  das  nossas  ilhas.  Os  transportes  marítimos

constituem-se,  portanto,  como  a  única  alternativa  viável  para  garantir  uma  oferta  de

transporte de pessoas e bens que reforce a capacidade de atração turística, e quebre o

isolamento e pequena dimensão dos mercados locais, estimulando a criação de circuitos

comerciais inter-ilhas criando, desta forma, sinergias no plano económico e contribuindo

para o desenvolvimento integrado e harmonioso do nosso arquipélago.

A já longa e bem-sucedida experiência de implementação de uma oferta regular e

permanente de transporte marítimo de passageiros entre as ilhas de São Jorge, Pico e

Faial  e a mais recente implementação do transporte de viaturas demonstram, na prática,

a  validade  desta  tese.  A  ampliação  dessa  oferta  para  navios  com  capacidade  de

transporte de veículos surge como uma evolução natural e positiva que importa replicar

pelo nosso arquipélago.

Faial: Rua Marcelino Lima – 9901-858 HORTA      tel: 292 207 638      fax: 292 293 536   mail: rppcpfaial@alra.pt 
São Miguel: Rua José M R Amaral, 9500 Ponta Delgada       tel: 296 204 249       fax: 296 308 421      mail: rppcpsmiguel@alra.pt 

mailto:rppcpsmiguel@alra.pt
mailto:rppcpfaial@alra.pt


2

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Representação Parlamentar

Pela sua proximidade e pela dimensão do seu mercado potencial as ilhas de São

Miguel e Santa Maria surgem como a opção óbvia para a implementação de uma nova

ligação marítima regular. 

A procura desta ligação durante os meses de verão, com um número superior a 10

mil passageiros transportados anualmente, demonstra o seu interesse turístico e a sua

sustentabilidade potencial.

De  igual  forma,  as  infraestruturas  portuárias  das  duas  ilhas  possuem  plena

capacidade e todas as condições necessárias para receber esta ligação, sem que sejam

necessários  novos  investimentos  de  dimensão  significativa.  O  esforço  financeiro

necessário à aquisição de um navio dedicado a esta ligação representa um investimento

sustentável no desenvolvimento económico sustentável e equilibrado das nossas ilhas. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve recomendar ao

Governo que efetue as diligências necessárias com vista  à aquisição de um navio,  com

capacidade de transporte de passageiros, veículos e carga, para estabelecimento de uma

ligação regular e permanente entre as ilhas de São Miguel e Santa Maria.

O Deputado do PCP Açores

(Aníbal Pires)
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