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A EMIRATES SKYCARGO INCLUIU LOS ANGELES (LAX) NA
REDE AMERICANA DE TRANSPORTE DE CARGA
A Emirates SkyCargo, divisão de carga da Emirates, acrescentou Los Angeles à sua rede de
transporte de carga nos Estados Unidos, com o início de um voo semanal para a cidade. Los
Angeles juntou-se recentemente a Chicago, Atlanta e Houston na rede americana de transporte
de carga Emirates SkyCargo. Para além dos voos de carga, a Emirates SkyCargo tem também
serviços de transporte de carga no porão (avião comercial/passageiros) Houston Nova Yorque,
São Francisco, Seattle, Washington D.C., Boston e Dalas. "Temos uma rede de dez cidades-chave
por todo o território dos Estado Unidos, o que nos permite garantir o acesso à maior
economia mundial, a todos os empresários na nossa rede, bem como aos empresários
americanos com negócios noutras partes do mundo. A Economia americana está a recuperar e
já vemos uma subida na procura de serviços de transporte de carga", refere Hiran Perera,
Vice-Presidente Sénior de Planeamento de Carga da Emirates. "Los Angeles é a 14ª cidade no
mundo e a 5ª nos Estados Unidos no que respeita à quantidade de carga aérea transportada,
e processou mais de 1,9 milhões de toneladas, avaliada em aproximadamente 87 mil milhões
de dólares americanos em 2012, o que é um indicador da sua importância como plataforma de
carga. Antecipamos um bom crescimento a partir de Los Angeles", acrescenta. Gina Marie
Lindsey, Directora Executiva de Aeroportos Mundiais de Los Angeles, o departamento da
cidade que detém e opera o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) e dois aeroportos
adicionais, refere, "O Aeroporto Internacional de Los Angeles é o principal aeroporto de carga
para a Califórnia do Sul. Damos as boas-vindas à Emirates SkyCargo na vasta rede de
companhias aéreas, transitários, despachantes aduaneiros e instalações de carga da região.
Estamos ansiosos por ver os benefícios económicos que o serviço da Emirates Skycargo irá
trazer." A nova rota da Emirates SkyCargo será operada por um Boeing 777F com capacidade
para transportar 103 toneladas de carga. Devido ao tamanho da porta do deck principal, este
avião tem capacidade para elevar e transportar carga com maior volume e dimensão, a maior
entre os aviões de carga. As principais exportações feitas a partir de Los Angeles são
essencialmente perecíveis, que vão desde frutas, vegetais frescos e congelados, a carnes e
peixes refrigerados e congelados, entre outros produtos alimentares, bem como objectos
pessoais, equipamentos de construção e produtos eléctricos. As principais importações variam
entre têxteis, produtos perecíveis, produtos electrónicos e objectos pessoais. Em 2013, a
Emirates SkyCargo transportou um total de 49 000 toneladas a partir dos Estados Unidos, o
equivalente a 134 toneladas diárias, enquanto transporta mais de 940 toneladas de carga,
todas as semanas, a partir dos vários pontos no mundo. As três principais exportações dos
Estados Unidos são maquinaria, equipamento de construção e produtos eléctricos e as três
principais importações são vestuário, alimentos e produtos farmacêuticos. O percurso do voo
será: Dubai - Zaragoza - Mexico City - Los Angeles - Copenhagen - Dubai EK9919 Wednesday
Dubai (DWC) 1130hrs Zaragoza 1715hrs EK9919 Wednesday Zaragoza 2020hrs Mexico City
0040hrs (next day) EK9920 Thursday Mexico City 0420hrs Los Angeles 0600hrs EK9920
Thursday Los Angeles 0900hrs Copenhagen 0440hrs (next day) EK9920 Friday Copenhagen 0540hrs
Dubai (DWC) 1410hrs
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