
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1 – O turismo tem sido um forte parceiro do país no que diz respeito ao combate às dificuldades,

bem como na ajuda ao equilíbrio de uma balança comercial que há muitos anos vinha a perder

peso do lado das exportações;

2 – A região do Algarve é, sem sombra de dúvidas, das que mais exposta está a eventuais

acontecimentos cujas externalidades possam ter impacto no setor do turismo;

3 – A aviação civil, e a operacionalidade do aeroporto de Faro, são determinantes para que o

contributo da região possa continuar a fazer crescer o turismo em Portugal e para ajudar à

recuperação económica do país;

4 – A operação de privatização da ANA aeroportos determinada pelo decreto-lei nº 232/2012, de

29 de outubro, tem implicações sobre a operação no aeroporto de Faro, sendo, contudo certo

que há garantias de serviço público presentes no contrato de concessão na cláusula número 8;

5 – Embora os serviços se mantenham, têm sido levantadas dúvidas sobre a manutenção do

número de passageiros. Essas dúvidas têm lugar dado que alegadamente existe a possibilidade

de as taxas aeroportuárias serem alteradas.

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 requerer ao Ministro da

Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Qual o número de passageiros que passou pelo aeroporto de faro no primeiro

semestre deste ano ?

2 – Têm conhecimento de algum fator específico que possa ter causado um impacto

negativo no turismo do Algarve, durante os primeiros seis meses do ano de 2014 ?

3 – É verdade que o processo de privatização da ANA aeroportos, que passa pela

concessão dos serviços aeroportuários, pode prejudicar de alguma forma os passageiros

ou o número de voos habitualmente feitos em Faro ?

4 – Houve aumento do número de companhias aéreas com voos para o aeroporto de Faro,

nomeadamente na designada época baixa e também de voos diretos do aeroporto de Faro

para destinos fora de Portugal e destes para o aeroporto de Faro?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 18 de Julho de 2014

Deputado(a)s

ARTUR RÊGO(CDS-PP)

RUI BARRETO(CDS-PP)

FERNANDO BARBOSA(CDS-PP)

JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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