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Projeto de Resolução 
 
 

Modelo alternativo de Transporte Marítimo de Mercadoria nos Açores 
 
 
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.  
 
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. Ora, por falta de capacidade de carga, ora porque os horários não 
estão devidamente articulados, ora porque simplesmente o navio não escala e os produtos 
perecíveis ficam a apodrecer em cima do cais ou nos terminais de carga.  
 
Assim, não sobram quaisquer dúvidas de que um modelo de transportes marítimos que resolva 
as questões logísticas das mercadorias inter-ilhas e entre estas e o Continente Português é 
seguramente o investimento com maior retorno para a economia da Região. 
 
O tempo das ilhas quererem que o mesmo navio que sai de Lisboa vá diretamente ao porto de 
destino, acabou. 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. 
 
O Governo Regional dos Açores afirma que o atual modelo, em que a cabotagem insular é 
realizada por três operadores (a Transinsular, a Mutualista e a Boxline) que, supostamente, 
fazem o transporte direto do Continente à ilha de destino é economicamente viável, uma vez 
que não é subsidiado. 
 
A verdade é 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. 
 
Neste momento, a carga trazida por estas empresas, não vai diretamente a todos os portos de 
destino, sendo parte desta descarregada no Porto de Ponta Delgada e é distribuída por um dos 
operadores que é subcontratado pelos outros. 
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