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O Porto da Praia da Vitória tem, 
desde fevereiro, ligações diretas se-
manais de navios de carga a partir 
do Porto de Leixões. A decisão está 
relacionada com as obras no Porto 
de Ponta Delgada.
“A origem desta ligação prende-se 
com a falta de cais disponível no por-
to de Ponta Delgada. Devido à obra 
que decorre, atualmente, nesse por-
to, que terá a duração de cerca de três 
anos, deixou de ser possível operar, 
em simultâneo, mais de dois navios 
de cabotagem insular de contento-
res”, avançou, numa resposta por es-
crito a DI, a Portos dos Açores.
A ligação direta de Leixões à Praia 
da Vitória arrancou na “sexta se-
mana” deste ano e está prevista 
pelo menos uma ligação semanal, 
às segundas-feiras, com reforços 

pontuais. Na próxima semana, por 
exemplo, estão previstas duas es-
calas, dos navios Ponta do Sol e 
Furnas, na outra, apenas uma do 
navio Monte da Guia, na semana 
seguinte, novamente duas, dos na-
vios Laura S e Ponta do Sol, e na 
13.º semana do ano uma escala do 
Monte da Guia.
Questionado por DI, o presidente da 
Câmara de Comércio de Angra do He-
roísmo (CCAH), Rodrigo Rodrigues, 
disse que a rota de Leixões “é uma 
vantagem na importação direta”, mas 
considerou que o “ideal” seria haver 
também uma ligação marítima direta 
da capital portuguesa.“De Lisboa não 
está a vir nenhum direto e está-nos a 
fazer falta”, apontou.
O presidente da associação empre-
sarial defende que haveria vanta-

gens na criação de uma ligação dire-
ta de Lisboa para a Terceira. “Acho 
que, principalmente nesta fase em 
que o Porto de Ponta Delgada se 
apresenta com constrangimentos, 
seria possível e se calhar desejável 
que a operação de cabotagem se ini-
ciasse na ilha Terceira”, apontou.

Tarifas mais baixas
Entrou, ontem, em vigor o novo Re-
gulamento de Tarifas da Portos dos 
Açores, que prevê uma redução de 
preços na Praia da Vitória.
“Procede-se a uma redução muito 
expressiva (30%) dos valores da ta-
rifa de movimentação de carga no 
período correspondente aos sába-
dos, domingos e feriados. Para além 
disso, e no que diz respeito ao mo-
vimento de graneis sólidos em dias 
úteis, procede-se a uma redução 
média de 15%”, lê-se na portaria 
publicada em Jornal Oficial. 
Segundo Rodrigo Rodrigues, nos úl-
timos anos, houve uma redução das 
taxas por via da aplicação do Plano 
de Revitalização de Económica da 

Ilha Terceira (PREIT) que camuflou 
a diferença de custos que existia en-
tre os portos da Praia da Vitória e 
de Ponta Delgada, mas com o fim 
dessa redução, tornou-se mais evi-
dente. “Havia uma diferenciação 
nas taxas portuárias por parte de 
uma empresa pública e isso não fa-
zia sentido nenhum”, frisou.
O presidente da CCAH destacou 
também a uniformização dos horá-
rios, lembrando o período de fun-
cionamento em horas extraordiná-
rios na Terceira era maior do que 
em São Miguel, o que “encarecia 
imenso as cargas e descargas”.
Com esta portaria igualaram-se as 
tarifas TUP carga do Porto da Praia 
da Vitória às do Porto de Ponta Del-
gada, nos casos em que se registava 
“um valor superior às do Porto de 
Ponta Delgada”. Foi introduzida 
ainda uma “uniformização de pro-
cedimentos e regras de funciona-
mento do mencionado regulamento 
de tarifas, decorrente da implemen-
tação da fatura única portuária nos 
Açores”.

POrTO Da Praia Taxas da infraestrutura foram equiparadas às cobradas em Ponta Delgada

O presidente da Câmara de Comércio de Angra do 
Heroísmo considera a ligação de Leixões vantajosa e 
defende também uma ligação direta a Lisboa.

Porto da Praia com ligação 
semanal direta de Leixões

obras no porto de ponta delgada motivaram a decisão
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proposta admite penalizações

PSD, CDS-PP e PPM querem 

uma auditoria à gestão da SATA, 

entre 2012 e 2020, para apurar 

se houve condutas ilícitas que 

possam ser penalizadas. [08]

Gestão da SATA
alvo de auditoria

recuperação e resiliência

O Governo Regional reivindica 

agora que a República cumpra 

com um total de 720 milhões. 

O assunto tinha sido levantado 

por Vasco Cordeiro.  [04 e 05]

Região quer
os 140 milhões

antónio ventura
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POSEI
vai passar
a privilegiar
a qualidade
em 2022

cONSeqUêNcIA DAS ObRAS NO pORTO De pONTA DeLGADA

POrtO da PraIa
rEcEbE navIO
dIrEtO dE lEIxõES

A prestação de cuidados no apoio ao domicílio teve de se adaptar 
à pandemia. O assunto estará em destaque no 4.º Congresso de 
Apoio Domiciliário dos Açores, conta Rodrigo Maia da Silva.  [02 e 03]

domicílios
na pandemia
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