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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Tal como os signatários já anteriormente alertaram, a ligação de fibra ótica CAM (Continente-

Açores-Madeira) assegura, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, um conjunto de

serviços essenciais, de cuja prestação ininterrupta e segura depende o curso normal da vida dos

cidadãos e das instituições e a resposta a situações de crise como a que se vive por efeito da

pandemia da COVID 19, ou outras decorrentes, por exemplo, de catástrofes naturais.

O sistema de cabos submarinos que assegura aquela ligação é, ainda, fundamental, para

assegurar o princípio da continuidade territorial, constitucionalmente consagrado, quer

diretamente, por via das comunicações que assegura, quer indiretamente, como é caso da

gestão do tráfego aéreo, que tem como origem ou destino a Região.

Acresce que o Centro de Controlo Oceânico de Santa Maria gere o tráfego aéreo numa área de

5,18 milhões de quilómetros quadrados do Atlântico Norte, na qual viajam anualmente mais de

166 mil aviões.

Como é do conhecimento público, o sistema de cabos submarinos atualmente em

funcionamento tem uma vida útil estimada até 2025 e calcula-se que a implementação de um

novo sistema, durará, pelo menos, cerca de três a quatro anos, sendo certo que o momento que

o mundo atravessa, com perturbações graves na disponibilidade de matérias primas e nas

cadeias de abastecimento, suscita acrescida preocupação, uma vez que, e meramente a título

de exemplo, serão necessárias enormes quantidades de cabos de fibra ótica.

Face ao que antecede, entende-se que o tempo útil para o início da execução deste

investimento está a esgotar-se.

O Orçamento do Estado para 2021, aprovado pela Lei n.º Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro,

no seu artigo 102.º, determina que, em 2021, o Governo prossegue as ações necessárias para

assegurar a substituição das interligações por cabo submarino entre o continente e as regiões

autónomas, bem como entre as respetivas ilhas, de modo a que as regiões autónomas sejam

servidas por boas infraestruturas de telecomunicações e que, para o efeito, o Governo elabora

um estudo económico-financeiro, um modelo de contratação da construção e da exploração, e o

respetivo plano de desenvolvimento do projeto.

Assim, atendendo ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais

aplicáveis, os Deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores vêm por



este meio dirigir ao Governo, através do Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, as

seguintes perguntas:

1 – Qual o ponto de situação da execução do disposto no artigo 102.º do Orçamento do Estado

para 2021?

2 - Quando pensa o Governo dar início ao procedimento contratual com vista à substituição das

interligações por cabo submarino entre o continente e as regiões autónomas, bem como entre

as respetivas ilhas?

Palácio de São Bento, 14 de dezembro de 2021

Deputado(a)s

ISABEL RODRIGUES(PS)

LARA MARTINHO(PS)

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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