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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa
da Regiäo AutOnoma dos Acores
9901-858 Horta

REQUERIMENTO

Aeroporto das Flores: Que futuro?

Considerando as recentes declaraglies do Senhor Presidente do Governo Regional em que admitiu que a
ANA, S.A. podera deixar a gestao do aeroporto das Flores, vindo esta a ser "assumida par camp/eta pelo
Governo Regional";

Considerando que o aeroporto das Flores e uma infra-estrutura deficitaria, que neste momento
assumida pela ANA, S.A., sem encargos para a Reek;

Considerando que o cenario admitido pelo responsävel governativo contempla apenas o aeroporto das
Flores e nenhum outro da nossa Regiäo;

Considerando que o Senhor Presidente do Governo Regional assumiu tambem que a questa .° da
certificack da iluminagão da pista do aeroporto das Flores teve "urn desenvolvimento muito positivo".

Ao abrigo das disposigees estatutarias e regimentais aplicaveis requeiro, com caracter de urgéncia, que
o Governo Regional dos Acores me envie os seguintes esclarecimentos:

1. Qual o interesse do Governo Regional em assumir a gestäo de uma infra-estrutura deficitaria
que neste momento no representa qualquer encargo para a Região?

2. De que forma e em que condiceies se fara a transferència da gestào? Juntar cOpia dos
documentos subscritos entre a empresa ANA, S.A. e o Governo Regional sobre esta matOria.

3. Porque razäo se contempla o cenario de transferéncia de gesao exclusivamente no que
respeita ao aeroporto das Flores?
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4. Pode o Governo Regional assegurar a manutengäo dos postos de trabalho dos profissionais da
ANA, S.A., ICTS, NAV Portugal EPE e bombeiros da Associagäo de Bombeiros Volunthrios de
Santa Cruz das Flores que exercem fungOes presentemente no aeroporto das Flores?

5. Que investimentos pretende efectuar o Governo Regional nesta infra-estrutura caso se venha a
confirmar a transferencia de gestho?

0 Deputado Regional

Paulo Rosa
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