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Assunto: TAP

Destinatário: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Segundo, recentes noticias publicadas na Ilha Terceira, a TAP irá encerrar a sua loja comercial
em Angra do Heroísmo.
Tudo indica que a transportadora aérea, pretende passar a ter apenas uma presença no
aeroporto sem a componente comercial, exclusivamente de apoio aos passageiros.
Também, desde o passado dia 1 de outubro que a TAP retirou a possibilidade aos jovens que
estudam fora dos Açores de transportarem um extra de 10 Kg de bagagem. Na prática
correspondia a um segundo volume de porão com o peso máximo de 10Kg.
Temos recebido várias queixas de estudantes universitários que se sentem prejudicados.
Tratava-se efetivamente de uma campanha especial da TAP, mas tinha uma ação social
importante para os jovens estudantes dos Açores.
Importa, neste sentido, perceber se o Governo, detentor de 50% da TAP, vai atuar, isto é, se vai
diligenciar para que a TAP mantenha o nível de presença que hoje tem na Ilha terceira e se vai
dar continuidade à campanha de atribuir um extra de bagagem de 10 Kg para os estudantes.
Mais uma vez se verifica que as vastas promessas do Governo são muito diferentes da prática.
Ou seja, a dimensão dos anúncios deste Governo para os Açores não é equiparável à sua
realização.
Este é um Governo que cria a ilusão, faz de conta e alimenta expetativas aos Açorianos que não
se concretizam.
No inicio do mandato tudo era fácil, exequível e rápido de implementar. Agora, e passados dez
meses de governação, a realidade é outra. Tudo espera, se analisa e se atira para a frente, na
tentativa de ganhar tempo.
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Assim, vimos através do Senhor Presidente da Assembleia da República, solicitar que o Ministro
do Planeamento e das Infraestruturas, responda às seguintes perguntas:
1. Confirma o Governo que é intenção da TAP o fecho da sua loja comercial existente na
Cidade de Angra do Heroísmo? Se sim, vai o Governo diligenciar para impedir esta ação?
2. Pretende o Governo diligenciar para poderem continuar a ter os estudantes que estudam fora
da Região Autónoma dos Açores um extra de 10 Kg de bagagem?

Palácio de São Bento, terça-feira, 29 de Novembro de 2016
Deputado(a)s
ANTÓNIO VENTURA(PSD)
BERTA CABRAL(PSD)
ÁLVARO BATISTA(PSD)
ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)
EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)
FÁTIMA RAMOS(PSD)
JOSÉ SILVANO(PSD)
SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos VicePresidentes da Assembleia da República.

