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Reunião entre CCAH-NESJ e SRE 

Incomportável a actual situação dos transportes marítimos 

 
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Núcleo Empresarial da 
Ilha de São Jorge (CCAH-NESJ) reuniram ontem com o Secretário Regional 
da Economia. Este encontro teve como principal objectivo demonstrar as 
preocupações dos empresários em relação a várias questões estruturantes 
para o desenvolvimento económico dos Açores. 
 
Os transportes marítimos foram um dos principais temas debatidos. De 
salientar que os problemas prendem-se com a Transmaçor, que assegura 
as ligações principalmente do triângulo, mas também com a chegada 
tardia do Viking à Região. Os empresários reivindicaram que é urgente a 
resolução deste problema para que não se prejudique ainda mais o 
turismo este ano. As consequências dos atrasos e não cumprimentos dos 
horários previamente anunciados têm se feito sentir e a prova disso foi 
por exemplo a quebra de turistas vindos das outras ilhas para as Festas 
das Velas.  
 
Outra das preocupações prende-se com a necessidade do Governo 
Regional investir na melhoria dos portos adaptando-os para a recepção 
das novas embarcações, pois neste momento o leque de escolha da 
Região vê se extremamente restringido devido às características dos 
nossos portos, não permitindo a adopção de outras alternativas. 
 
Foi igualmente salientada a necessidade de uma orientação estratégica 
para o turismo na ilha de São Jorge, uma vez que a situação actual é 
crítica. É constatado pelos empresários investimentos duplicados por 
diferentes instituições, demonstrando que não existe um planeamento 
turístico. 
 
Por fim, os empresários salientaram a importância de se concretizar a 
aposta no Ecomuseu de São Jorge, um projecto estratégico para a ilha. 


