ID: 72871152

29-12-2017

Meio: Imprensa

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 19,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Entrada de mercadorias por via marítima
é cinco vezes mais do que a exportada
A entrada de mercadorias (em toneladas) na Região Autónoma dos
Açores, em 2016, correspondeu aproximadamente a cinco vezes o volume
exportado, sendo o Coque e produtos
petrolíferos refinados, os Produtos
alimentares, bebidas e tabaco e Produtos da agricultura, da produção
animal, da caça e da silvicultura; peixe e outros produtos da pesca responsáveis por 67,9% das entradas de mercadoria em 2016, anunciou ontem o

SREA, que pela primeira vez publica estatísticas sobre o transporte de
mercadorias por via marítima entre
os Açores e o exterior.
Relativamente às saídas de mercadoria, os Produtos alimentares,
bebidas e tabaco e Matérias-primas
secundárias; resíduos municipais
e outros resíduos são responsáveis
por 80,3% da saída de mercadorias
da Região Autónoma dos Açores em
2016.

Análise dos Primeiros
Nove Meses de 2017
Nos primeiros nove meses de
2017, a entrada de mercadorias
na R.A.A foi superior em 4,8 % ao
período homólogo de 2016, subida justificada principalmente pelas
mercadorias da categoria 19 (NST)
onde está incluído todo o tipo de
mercadorias.
Relativamente à saída de merca-

dorias por via marítima da região,
nesse período, o volume transportado diminuiu em 2,1 % face ao período homólogo de 2016.
Nos dados da entrada de mercadorias da Região Autónoma dos
Açores existe uma fracção muito significativa de mercadoria não
identificável, 16,7 %, situação a melhorar no futuro, tendo em conta um
melhor preenchimento das declarações de transporte.
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