
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – Em Portugal, nomeadamente na região centro, existem várias bases aéreas militares, como

por exemplo Monte Real, vários aeródromos militares, como por exemplo Tancos, e Centros de

Formação Militar e Técnica, como por exemplo a OTA;

2 – A zona centro do país é das que está pior servida em termos de infraestruturas de aviação

civil;

3 –A região centro do país tem um forte potencial de crescimento do turismo, em parte

influenciado pelo turismo religioso, mas não só, como também é o exemplo do turismo da

natureza, ambiental, agroturismo gastronómico ou cultural;

4 – Existem diversas opiniões publicadas nos mais variados sentidos. Umas defendem que

algumas das bases ou aeródromos militares podem ser abertos á aviação civil sem que isso

signifique a desafetação da vertente militar. Outras defendem que para passarem a ser

utilizadas pela aviação civil tem de deixar de ser militares.;

5 – É importante que, mais do que as opiniões publicadas, o Ministério da Defesa Nacional, em

colaboração com os Chefes dos Estados-Maiores indiquem se têm algum estudo fundamentado

sobre a abertura à aviação civil das bases aéreas e aeródromos militares da zona centro e quais

os seus impactos, quer sejam financeiros, militares ou outros.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio perguntar ao Ministro da

Defesa Nacional, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem:

1 – Tem o Ministério tutelado por Vossa Excelência algum estudo sobre a abertura à aviação

civil de bases aéreas, de aeródromos militares, ou centros de formação militar e técnica da zona

centro do pais?

2 – Se sim, que impactos (financeiros, militares, logísticos ou outros) resultariam desse facto?

3 – A existirem esses estudos, solicitamos que nos sejam remetidos.

4 – Não obstante o acima perguntado, considerando o estado em que se encontram essas

bases aéreas, aeródromos militares, ou centros de formação militar e técnica, os mesmos

dispõem de capacidade para acomodar trafego civil ou se será necessário fazer um

investimento muito grande?

Palácio de São Bento, 25 de março de 2019

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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