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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 2017, questionámos o Governo sobre os investimentos na pista do aeródromo da ilha de

Flores, uma das quatro infraestruturas que se encontram sob a gestão da ANA – Aeroportos de

Portugal, SA (Aeroporto de Santa Maria, Aeroporto João Paulo II, Aeroporto da Horta e a pista

do Aeródromo das Flores).

No seguimento desta iniciativa foi efetuada a repavimentação da pista e a colocação da

respetiva iluminação. No entanto, após o pôr-do-sol, continuam a não poder operar voos civis,

dado que apesar do Aeródromo estar dotado de sistema de iluminação na pista, falta a última

fase da certificação da iluminação de aproximação.

Tendo em conta o cumprimento dos princípios da solidariedade e da coesão territorial, o

Governo da República deve garantir junto da ANA – Aeroportos de Portugal SA, o cumprimento

desta última fase, a certificação da iluminação de aproximação da pista do Aeródromo das

Flores para a operação comercial noturna, definindo claramente como horizonte temporal para a

concretização dessa mesma certificação esta legislatura. A concretização desta certificação será

uma importante melhoria, quer em situações urgentes, como transportes de doentes ou

catástrofes naturais, bem como em dias de cancelamento dos voos inter-ilhas operados pela

SATA Air Açores por motivos de mau tempo.

Nestes termos, vêm os Deputados eleitos por esta Região Autónoma, questionar o Sr. Ministro

das Infraestruturas e Habitação o seguinte:

1 - Que diligências já desenvolveu o Governo junto da ANA – Aeroportos de Portugal, SA no

sentido de que se proceda à última fase da certificação da iluminação de aproximação da pista

da ilha de Flores?

2 - Quando prevê o Governo da República que a última fase da certificação da iluminação de

aproximação do Aeródromo da ilha de Flores esteja concluída?

Palácio de São Bento, 19 de junho de 2019

Deputado(a)s

CARLOS CÉSAR(PS)

LARA MARTINHO(PS)



Deputado(a)s

JOÃO AZEVEDO CASTRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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