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Transinsular recoloca Ponta do Sol
na rota dos Açores com capacidade
para mais 257 contentores

 A Transinsular vai recolocar, a partir do dia 
25 do corrente, o navio Ponta do Sol na rota dos 
Açores, para fazer a ligação entre Leixões e o ar-
quipélago, dado aumento crescente do movimen-
to de carga para o arquipélago.

Foi a partir de 2009 que as cargas baixaram, 
levando os armadores a retirar dois navios da rota 
dos Açores “reagindo às realidades de então”.

“Tem havido um acompanhamento constante 
e a preocupação por parte dos armadores em res-
ponder rapidamente às evoluções do mercado que 
está a crescer, aumentando desta forma a oferta e 
respondendo à procura”, disse o responsável de 
uma das empresas ao Correio dos Açores.

Em 2007 foram descarregadas nos portos 
dos Açores 2.372 mil toneladas de mercadorias 
e carregadas 677.869 toneladas. Este foi o ano 
de maior movimento de mercadorias nos portos 
açorianos.

Em 2009, foram descarregadas nos portos dos 
Açores 2.116,8 toneladas de mercadorias e carre-
gadas 664 toneladas de mercadorias.   

 Em 2014 (um dos anos mais significativos da 
crise que afectou os Açores) foram descarregadas 
em portos açorianos 1.545 toneladas de mercado-
rias e carregadas 538.66 toneladas de mercado-
rias.

 Com a redução do movimento de mercado-
rias, numa primeira fase foi retirado um navio da 
rota dos Açores e, numa fase posterior, foi retira-
do um segundo navio. 

A partir de 2015, o movimento de mercado-
rias para os Açores voltou a crescer, embora len-
tamente. Já em 2016, foram descarregadas nos 
portos açorianos 1.689 toneladas de mercadorias 
e carregadas 638 toneladas de mercadorias.

O volume de carga descarregada nos portos 
dos Açores em 2017 voltou a crescer, sendo de 
1.740 mil toneladas, embora se tenha verificado 
uma ligeira redução na carga carregada (630,3 
toneladas).

Nos primeiros seis meses deste ano, embora 
não se conheça ainda os números oficiais, mante-
ve-se a tendência de crescimento da carga movi-
mentada para os Açores por via marítima.

Este crescimento do volume de carga para 
a Região levou agora a Transinsular a recolocar 
na rota dos Açores um dos dois navios que fo-
ram retirados no pico da crise. Trata-se do navio 
Ponta do Sol, que vai passar a ligar, de quinze em 
quinze dias, o porto de Leixões à Terceira, Ponta 
Delgada, outros dois portos da Região, com uma 
segunda passagem em Ponta Delgada antes de re-
gressar a Leixões.

 Pode-se depreender, face à frota de navios 
disponíveis em 2009 e agora, a partir do dia 25 
de Julho deste ano, que em 2009 os armadores 
ofereciam uma capacidade de carga de 22.667 to-
neladas numa semana e, na seguinte, de 20.898 
toneladas. 

Já em 2018, verifica-se que, com as últimas 
alterações, os armadores oferecem uma capacida-
de de carga de 22.864 toneladas numa semana e, 
na seguinte, de 21.449 toneladas.

A média que os armadores fazem é de 14 to-
neladas de carga por contentor de 20 pés. Con-
tudo, no caso do mercado continente/Açores, os 
contentores têm, pelo tipo de carga que é usual, 
uma média um pouco superior a esta estimativa 
de peso.                                                  João Paz

 

Face ao aumento do movimento de carga para a Região

Navios a operar para os Açores da T (Transinsular); 
MA (Mutualista Açoreana); e BXL (BoxLines)

Em 2009 a Transinsular tinha a operar para os Açores os navios Monte da Guia; Monte 
Brasil; Sete Cidades (que já não faz parte da frota da empresa); e o Ponta do Sol. Ao lon-
go dos últimos anos, com a diminuição da carga, a empresa retirou da rota dos Açores o 
Monte da Guia, que está a operar para o Funchal; o Sete Cidades, que fazia ligações entre 
ilhas, e também  o Ponta do Sol. Em contrapartida, colocou, de forma regular, na rota da 
Região um navio de maiores dimensões, o Passat, que pode transportar 700 contentores.  
Até agora estava apenas a operar com o Monte Brasil e o Passat e, a partir do dia 25 do 
corrente, regressa o navio Ponta do Sol. Por sua ver, a BoxLines tinha em 2009 na rota dos 
Açores os navios S. Gabriel e S. Rafae’, ambos com capacidade para 275 contentores cada. A 
empresa substituiu a frota, passando a operar para a Região com o Laura S e o Insular cada 
qual com capacidade para 355 contentores. Assim, a BoxLines reforçou a sua capacidade 
em 160 contentores. Já a Mutualista Açoreana manteve os mesmos dois navios, o Corvo e 
o Furnas.

O navio Ponta do Sol, da ‘Transinsular, regressa à rota dos Açores
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Dê novos horizontes ao seu dinheiro.
NOVAS SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO

Fale com os nossos especialistas sobre os seus planos.

Saiba mais em novobancoacores.pt
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Detenção ocorreu após uma busca domiciliária em Vila Franca do Campo

PJ detém homem com imagens de menores 
em ficheiros informáticos de cariz pornográfico 

última

Museu Municipal 
da Ribeira Grande 
recebe exposição 
de arte piscatória
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No Dia Mundial do Transplante

Açoriano conta como vive 
depois de um transplante 
de fígado no Curry Cabral
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Carolina Torres 
é a única açoriana 
que vai estudar no 
Colégio da Europa
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Hoje assinala-se o Dia Mundial do 
Transplante. O médico açoriano pioneiro em 
transplantes, Linhares Furtado, vai ser ho-
menageado em Coimbra e o jovem açoria-

no Rui Sousa, que em 2015 foi sujeito a um 
transplante do fígado, que descreve como 
surgiu a necessidade do transplante, como 
ocorreu a operação e como se sente hoje.

O navio porta-contentores Ponta do Sol a operar no porto de Ponta Delgada

Capacidade para mais 257 contentores e 80 viaturas

Transinsular recoloca na rota dos 
Açores o navio Ponta do Sol  para 
responder ao aumento da carga
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Região elogiada 
em Paris por criar 

o Paleoparque 
de Santa Maria
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Ponta Delgada 
apontado como o 
melhor concelho
para passear na 
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