
Assunto: Seminário T&N – Transporte Aéreo 
 
A liberalização do transporte de passageiros para a Madeira, irá provocar um aumento na 
ocupação hoteleira e no turismo na região. Como consequência, determinados bens  de consumo 
e restantes mercadorias de importação irão registar acréscimos acentuados de procura. 
Com a participação das companhias de baixo custo neste mercado, é expectável uma diminuição 
na oferta de espaço para transporte de carga. 
 A existência, pela primeira vez, de um cargueiro diário para a Madeira, é não só uma janela de 
oportunidade bem como o princípio de uma solução integradora para os  diversos problemas 
existentes relacionados com a importação e a exportação das mercadorias. 
A Portway, iniciou no dia 01 de Outubro de 2007, em colaboração com a empresa de transporte 
aéreo Agroar, um voo diário, regular, de carga aérea, entre Lisboa e Funchal. 
A Portway aceitou fazer parte deste projecto, porque o mesmo contêm desafios e propósitos que 
estão de acordo com o nosso pensamento e linha de actuação. 
A existência deste voo diário, visa regularizar  o transporte aéreo de mercadorias para esta região, 
que á data era deficitário, originando queixas por parte dos residentes, nomeadamente 
particulares e empresas. 
Este voo apresenta como pontos fortes, a disponibilidade,  pontualidade e assiduidade. 
Disponibilidade, porque é um voo de carga, não está condicionado por haver mais passageiros 
e/ou bagagem, o que regra geral implica a secundarização da carga.  
Assiduidade, porque voa 365 dias no ano e permitirá normalizar as trocas comerciais entre o 
Continente e a Madeira, relativamente aos perecíveis, correios e imprensa escrita e possibilitará 
ás empresas a  programação atempada no escoamento dos seus produtos. 
Pontualidade, porque é uma característica do nosso trabalho e se traduz em ganhos de confiança 
acrescida. 
Em Lisboa tem o ETD ás 06h00 e transporta regra geral, correio, jornais, revistas e carga geral . 
No Funchal tem o ETD ás 13h00 e transporta flores, frutos, peixe e carga geral. 
Quer no Funchal, quer em Lisboa, devido á simplicidade dos processos utilizados estamos em 
condições de garantir a entrega da carga aos clientes, 30 minutos após o ATA do avião. 
Entidades houve que beneficiaram imenso com este projecto, tais como os CTT e as empresas 
distribuidoras de publicações, porque tinham imensa dificuldade em  distribuir os seus produtos 
dentro dos prazos acordados. 
Uma palavra , para o Governo Regional da Madeira, pelo seu propósito de propiciar aos 
produtores locais( peixe, fruta e flores), as condições para desenvolverem a sua actividade na 
exportação. 
A taxa de ocupação do avião encontra-se preenchida a 100% á saída de Lisboa e a 30% á saída 
do Funchal.  
O trade Inbound- Outbound é de 20Ton/dia. 
O sucesso que se tem verificado desde o início, leva-nos a acreditar que a aposta foi correcta e 
que os clientes compreenderam a importância deste projecto. 
Aos nosso parceiros, Agroar, Abreu, CTT ,LogisMadeira e Vasp , o nosso obrigado pela sua 
comparticipação e sintonia com os objectivos traçados. 
 
 
 


