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NOTA DE IMPRENSA  

SATA: CDS diz que dinheiro dos açorianos não é para ser esbanjado 

Em sede da Comissão de Inquérito ao Setor Público Empresarial e Associações Sem Fins Lucrativos 

Públicas, e no decorrer da audição do Presidente do Conselho de Administração da SATA, o 

deputado Alonso Miguel afirmou que o CDS ficou surpreendido pelo facto do Governo Socialista ter 

nomeado um conselho de administração cujo presidente, na sua primeira intervenção pública, veio 

dizer que não percebia nada do negócio. Isso não era o que a SATA precisava neste momento e não 

era seguramente o que os açorianos mereciam”. 

Neste seguimento, o deputado centrista questionou António Teixeira sobre a credibilidade da 

empresa, em virtude dos constrangimentos causados pela SATA nos aeroportos açorianos este 

verão. O deputado do CDS perguntou ainda se o presidente da SATA tinha “visto o 

descontentamento dos açorianos motivado pelos sucessivos cancelamentos, bem como a 

indignação de todos aqueles clientes a quem não foi dada uma atenção, uma resposta e um apoio 

por parte da SATA”, tendo lamentado que “ninguém da administração da SATA tenha dado a cara e 

que não tivesse havido uma única palavra para todos aqueles que viram as suas vidas transtornadas 

pelo mau serviço prestado” pela companhia aérea.  

Alonso Miguel destacou o passivo do Grupo SATA, que em 2017 atingiu os 286 milhões de euros, ou 

seja, mais 31,4 milhões de euros do que em 2016. Neste sentido, o deputado centrista quis saber 

de que forma o novo conselho de administração da empresa irá “resolver o problema financeiro do 

Grupo e torná-la viável”.  

Relativamente ao facto da SATA ter sido acusada de criar dificuldades à instalação e 

operacionalidade de um avião cargueiro no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, e tendo em 

conta a “importância da carga aérea para a economia açoriana”, Alonso Miguel quis saber ainda se 

o “plano de gestão do novo conselho de administração prevê alguma harmonização de interesses 

que permita que os nossos empresários consigam finalmente ter esta mais valia para a sua 

atividade, como o CDS sempre defendeu ao propor a aquisição de um avião cargueiro pela Região”.  

Para o PS, “parece que a SATA começou de novo e é uma nova empresa. Para trás nada se passou e 

ninguém tem responsabilidade nos erros estratégicos acumulados. Era bom que assim fosse, mas 

não é. São mais de 200M€ de dívida que afundam cada vez mais a SATA. Mais tarde ou mais cedo 

serão os açorianos a pagar, caso não haja uma mudança de políticas. Este dinheiro é dos açorianos 

e o dinheiro dos açorianos não é para ser esbanjado”, afirmou Alonso Miguel. 
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