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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que estão passados mais de dois anos sobre a entrada em vigor do atual modelo

de Obrigações de Serviço Público (OSP) e da liberalização das rotas de ligação entre o

continente e as ilhas de S. Miguel e Terceira;

Considerando que um dos pressupostos associados ao modelo das novas OSP e da

liberalização das referidas rotas se ancorava na eventual manutenção ou, quiçá diminuição dos

fundos públicos alocados ao pagamento do agora designado subsídio social de mobilidade;

Considerando que foi anunciado, no âmbito do Orçamento de Estado para 2018, um aumento

do montante global do subsídio social de mobilidade, no quadro das OSP e do atual modelo de

transporte aéreo para a RAA;

Considerando que a alteração ao modelo de transportes aéreos teve profundas, mas nem

sempre benéficas, transformações. Os transportes aéreos interilhas devido, entre outros fatores,

aos designados encaminhamentos gratuitos perdeu capacidade de oferta o que prejudicou a

mobilidade dos residentes;

Considerando ainda que o novo modelo de transportes aéreos demonstra, de forma clara, a

necessidade de encontrar soluções para diminuir o custo do transporte aéreo interilhas pois, é

completamente anacrónico que o valor pago por um residente nos Açores para viajar entre duas

ilhas da Região seja superior ao que, o mesmo residente, paga para se deslocar dos Açores á

capital do país;

Considerando, por fim, que a Inspeção Geral de Finanças (IGF) e a Autoridade Nacional da

Aviação Civil (ANAC) estão na posse de dados, estudos e relatórios, designadamente sobre o

valor realmente despendido com o novo modelo de transportes aéreos para a Região Autónoma

dos Açores;

Assim, e ao abrigo da alínea e) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º do

Regimento da Assembleia da República, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar

do PCP vêm solicitar ao Governo que lhes sejam remetidos os estudos/relatórios, produzidos

pela IGF e pela ANAC, sobre o novo modelo de transportes, em vigor desde 2015,

designadamente o impacto financeiro nas despesas do Estado.



Palácio de São Bento, 9 de novembro de 2017

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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