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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia analisou e emitiu parecer, no dia 7 de 

novembro de 2018, sobre o “Projeto de Resolução n.º 1841/XIII/4.ª (PEV) – Pela garantia de 

mobilidade aérea na ilha do Faial”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apreciação do presente Projeto de Resolução, cuja autoria pertence ao Grupo Parlamentar 

“Os Verdes”, enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da Constituição da República 

Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

2º.  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENERA LIDADE  

O proponente começa por salientar que “o aeroporto da Horta, na ilha do Faial, se tem 

revelado incapaz de garantir as condições de segurança e operacionalidade exigidas a esta 

infraestrutura, obrigando muitas vezes a atrasos, desvios de aviões para outras ilhas ou 

mesmo cancelamento de voos. Uma tendência, aliás, que se tem vindo a agravar, sobretudo 

desde 2016.” 

Especificando-se, em seguida, que “Atualmente, a sua pista com cerca de 1.700 metros não 

oferece as condições de segurança suficientes para que, em determinadas situações, permita 

a sua utilização, como de resto mostra o facto de ser frequente o cancelamento de voos ou o 

seu desvio para outros aeroportos devido, exatamente, à falta de condições de segurança que 

a pista oferece, como de resto sucedeu com uma delegação dos Verdes, em julho de 2016, 

que se viu confrontada com a necessidade de, estando no Faial com destino a Lisboa, ter de 

apanhar o voo a partir da Ilha do Pico.” 

Neste contexto, sustenta-se que “As intervenções para que a pista do Aeroporto da Horta 

reúna as devidas condições de funcionalidade e segurança para aeronaves maiores, como o 

AirBus A320, implicam o seu alargamento em cerca 240 metros para cada lado e a sua 
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ampliação para 2.050 metros, permitindo assim uma maior regularidade e segurança dos voos 

de longa distância.” 

Por fim, defende o proponente que “cabe ao Estado e à administração pública assegurar os 

direitos dos seus cidadãos, assegurar a coesão territorial e assegurar a não discriminação dos 

seus cidadãos e territórios.” 

Assim, em concreto, recomenda-se “ao Governo que: 

1. Desenvolva as diligências necessárias, para que o mais rapidamente possível se proceda 

à requalificação do aeroporto da Horta, no Faial, Açores, no sentido de este ser dotado das 

condições de segurança necessárias e suficientes para os voos de longa distância, incluindo 

nomeadamente o alargamento da pista de aterragem em pelo menos 240 metros para cada 

lado e o seu prolongamento até aos 2.050 metros. 

2. Neste processo sejam envolvidos o Governo Regional dos Açores e a Câmara Municipal 

da Horta e que o concessionário atual detentor da gestão do Aeroporto – ANA/Vinci, assuma 

as responsabilidades técnicas e financeiras que permitam essa ampliação. 

3. No processo de revisão do contrato de concessão desta infraestrutura e em defesa do 

interesse público, se equacione o seu regresso à gestão pública.” 

 

3º.  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Nada a registar. 

 

4º.  CAPÍTULO – S ÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável à presente iniciativa. 

 O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção em relação à iniciativa. 
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O Relator 
 

 
Carlos Silva 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer favorável à presente iniciativa. 

 

4º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER  

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos 

a favor do PS, PSD e BE e a abstenção do CDS, dar parecer favorável ao presente Projeto de 

Resolução. 

 

Ponta Delgada, 7 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

_________________________________ 

Bárbara Torres Chaves 

 

 

 


