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A transportadora americana Uni-
ted Airlines anunciou que ligará Nova 
Iorque aos Açores, a partir de 14 de 
Maio do próximo ano.

A operadora aérea norte america-
na dará início aos voos directos de 
Nova Iorque para Ponta Delgada, 
estando já planeados voos diários a 
partir do Aeroporto Internacional 
Newark Liberty (Nova Iorque) para 
Ponta Delgada (São Miguel), a partir 
daquela data. 

A United Airlines será a única ope-
radora aérea americana a voar entre 
os dois locais e irá operar com um 
novo avião Boeing 737 MAX 8, com 
interior exclusivo da United, com en-
tretenimento melhorado nos encostos 
dos assentos, com ligação Bluetooth e 
espaço nos compartimentos superio-
res para todos os passageiros.

“Parceria” com bom desfecho 
para a ATA

Para Luís Capdeville Botelho, Di-
rector Executivo da Associação Turis-
mo dos Açores (ATA), “é com enorme 
satisfação que fomos formalmente in-
formados, pela United, desta movi-
mentação. Estamos com o sentimento 
de dever cumprido pois ultimamente 
temos estado muito próximos da di-
recção da United, bem como a ANA 
Aeroportos, partilhando argumentos, 
dados e evidências que sustentassem 
e motivassem a este desfecho. Esta 
é, no entanto, uma “parceria” que 
não acaba aqui, muito pelo contrá-
rio: iniciam-se agora os trabalhos de 
comunicação e promoção ainda mais 
assertivos neste mercado, alinhando 
as estratégias entre a ATA e a United 
Airlines”.

O segundo melhor mercado 
internacional

O mercado dos Estados Unidos da 

América está no 2º lugar no ranking 
dos mercados internacionais emisso-
res de turistas para a Região Autóno-
ma dos Açores, com um número de 
dormidas de 85.658, em 2019.

 A ATA estima que esta operação 

da United Airlines, com potencial 
para transportar 18.758 passageiros, 
gere um volume de receitas de cerca 
de 7.370.000 euros para a Região.

“É com grande expetativa que 
vemos reforçada as acessibilidades 

para a Região neste mercado que é 
tão importante para nós e que será 
fundamental na consolidação da re-
toma turística em 2022”, reforça o 
Director Executivo da Associação Tu-
rismo dos Açores.

“United Airlines” poderá trazer aos Açores 
mais de 18 mil passageiros gerando receitas 
de sete milhões de euros

 O Governo dos Açores decidiu 
autorizar a celebração de um con-
trato-programa entre a Região Au-
tónoma dos Açores e a Portos dos 
Açores, S.A., destinado a regular a 
promoção, por esta última, da aqui-
sição de uma bomba de dragagem 
para limpeza do fundo do porto ve-
lho da Madalena, assim como a co-
operação entre as partes no âmbito 
dessa promoção. 

O Governo Regional justifica 
a aquisição considerando que as 

infraestruturas portuárias são fun-
damentais para o desenvolvimento 
económico da Região e que a Por-
tos dos Açores, S.A., enquanto em-
presa pública encarregue da gestão 
de serviços de interesse económico 
geral, tem por missão promover as 
necessárias melhorias no setor por-
tuário regional, por forma o possi-
bilitar o acesso da generalidade dos 
cidadãos, em condições financeiras 
equilibradas, a bens e serviços es-
senciais.

Considera ainda que tais ativi-
dades se enquadram nas alíneas b), 
c), d) e e) do artigo 30.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 7/2008/A, 
de 24 de março, que estabelece o 
Regime Jurídico do Setor Público 
Empresarial da Região Autónoma 
dos Açores.

Considerando que o artigo 31.º 
do regime jurídico anteriormente 
referido prevê a possibilidade da 
celebração de contratos entre a Re-
gião e as empresas públicas encar-

regadas da gestão de serviços de in-
teresse económico geral, com vista à 
realização de tais atividades e con-
siderando ainda a necessidade de 
proceder à aquisição de uma bomba 
de dragagem para limpeza do fun-
do do porto velho da Madalena, que 
desde de 2015 tem sido fortemente 
fustigado por algas invasivas, o que 
obriga a Portos dos Açores. S.A. a 
efetuar operações de limpeza regu-
lares, o Governo celebrou o referido 
contrato com a Portos dos Açores.

Director da ATA, Luís Capdeville Botelho, 
diz que esta é uma parceria que não acaba aqui

Portos dos Açores vai adquirir bomba de 
dragagem para limpar porto da Madalena


