
 

 

N/Ref. 34/17                                            Angra do Heroísmo, março de 2017 

 
Assunto: Reunião da CCAH com o Diretor Regional dos Transportes  
 
Caro Associado, 

A Direção e Comissão da Indústria e Internacionalização da CCAH reuniu, na quinta-feira, 23 de 

março, com o Sr. Diretor Regional dos Transportes, Dr. Luís Melo. Em agenda estavam os 

constrangimentos que as empresas vêm dando conta à Direção, relativamente ao transporte 

de carga marítima e aérea.  

 

No que concerne à carga marítima, a Direção e 

Comissão manifestaram a preocupação acerca 

da necessidade de cumprimento das escalas 

dos navios no porto da Praia da Vitória, dando 

conta da primeira reclamação já apresentada à 

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 

(AMT), entidade responsável pela regulação e 

supervisão da atividade da cabotagem insular, 

pelo incumprimento. Alertou, ainda, que as 

reclamações continuarão a ser enviadas todos 

os meses, caso a gravidade da situação se 

mantenha, e solicitaram o auxílio do Governo Regional no reforço destas reclamações. De 

acordo com o Sr. Diretor Regional dos Transportes, o Governo Regional está a estudar a 

revisão do atual modelo de transporte de carga, tendo mostrado abertura para criação do 

grupo de trabalho, que a CCAH defende que seja criado, composto por várias entidades, desde 

câmaras do comércio aos armadores, para acompanhar o estudo do novo modelo. 

 

Já no que diz respeito à carga aérea, a Direção e Comissão da CCAH manifestaram apreensão 

pelas elevadas tarifas praticadas pela SATA para o transporte de carga, sobretudo nos voos 

interilhas, e pela discrepância de valores nos tarifários. A CCAH procurou, ainda, saber qual o 

ponto de situação do concurso internacional do transporte aéreo de carga, e foi informada, 

pelo Sr. Diretor Regional dos Transportes que este estará a decorrer de acordo com os 

trâmites legais, com a apresentação de propostas, que decorrerá até à primeira semana de 

abril. 

 

A Direção e Comissão da Indústria e Internacionalização irão continuar a acompanhar os 

processos, de forma a assegurar uma efetiva melhoria no transporte de carga na Região.    

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


