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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Aeródromo Municipal de Tires é uma infraestrutura aeroportuária relevante no quadro da

aviação civil nacional sendo, segundo dados da autarquia, o quarto aeroporto de Portugal

Continental com maior movimento depois de Lisboa, Porto e Faro.

O Aeródromo Municipal de Tires dispõe de uma pista de 1.700 metros de comprimento por 30

metros de largura e cinco placas de estacionamento, que dão acesso aos hangares. Situam-se

ainda neste Aeródromo Municipal sete escolas de aviação responsáveis pela formação de

quase 400 alunos por ano (30% deles estrangeiros) e mais de duas dezenas de empresas que

empregam cerca de 500 trabalhadores.

Chegou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista denúncias de que, nos últimos exercícios-

teste, as entidades competentes entenderam que este Aeródromo não cumpriam padrões

mínimos de segurança, registando-se falta de capacidade de intervenção externa e, no plano

interno, ausência de dispositivo de proteção contra incêndios.

Soube, ainda, este Grupo Parlamentar que os Serviços de Socorros do Aeródromo Municipal

dispensaram recentemente o seu único quadro que dispunha de formação certificada para

socorros em aeródromos e aeroportos, estando a restante equipa comprometida em termos dos

demais requisitos de preparação.

Nos termos da lei, cabe à Autoridade Nacional de Aviação Civil fiscalizar e supervisionar o setor

da aviação civil, designadamente na área da segurança.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regulamentares aplicáveis, com vista a esclarecer as

dúvidas suscitadas em torno da segurança no Aeródromo Municipal de Tires, os Deputados

abaixo assinados vêm requerer à Autoridade Nacional de Aviação Civil os seguintes elementos

e informações:

Relatórios das últimas 3 inspeções ao Aeródromo Municipal de Tires;•

Informação sobre a certificação dos Serviços de Socorro deste aeródromo;•



Palácio de São Bento, 21 de maio de 2020

Deputado(a)s

MIGUEL MATOS(PS)

RICARDO LEÃO(PS)

FERNANDO PAULO FERREIRA(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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