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Exmo. Senhor 

Sua Excelência O Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores Rua Marcelino Lima 9901- 858 

Horta 

 

 

S/Referência    S/Comunicação  N/Referência     Data 

S/1780/2022      09/06/2022            Sai-AP/2022/58        29/06/2022 

  

ASSUNTO: Requerimento n.º 389/XII – “Santa Maria a ficar para trás nos transportes 

marítimos e aéreos”, apresentado pela Senhora Deputada Joana Pombo e pelo Senhor 

Deputado João Vasco Costa, do Grupo Parlamentar do PS 

 

 

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, apresentado pelos Senhores Deputados 

Joana Pombo e João Vasco Costa, do Grupo Parlamentar do Partuido Socialista, sem prescindir 

quanto ao teor dos considerandos, informo V. Exa. do seguinte: 

 

 

1 - Para quando a disponibilização em sistema de reserva e consequentemente, disponível 

para marcação de viagens para turistas e residentes, do quarto voo diário, entre os dias 

de 21 de junho a 27 de setembro, conforme divulgado para época alta? 

No seu Plano de Exploração do verão IATA 2022, a SATA Air Açores incluiu a realização de 

4 rotações diárias entre Ponta Delgada e Santa Maria, no período de 20 de junho a 30 de 

setembro. 

A concessionária tem efetuado uma gestão criteriosa da sua capacidade, disponibilizando para 

vendas a 4ª rotação diária, desde que a procura para as restantes três rotações do dia o 

justifiquem, garantindo assim uma boa gestão dos recursos públicos. 

Como se pode verificar pelo gráfico abaixo, ao dia de hoje, existem várias datas com 4 ou mais 

rotações diárias na rota em apreço. A manter-se os níveis de procura registados nas últimas 

semanas, a 4ª rotação diária, será disponibilizada para venda em muitas mais datas de julho a 

setembro. 

E/1966/2022 Proc.º 054.02.01/8/XII 30/06/2022  
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Gráfico 1 - distribuição do número de rotações diárias entre PDL e SMA disponibilizados para 

venda entre 21jun22 e 27set22. 

 

2 - Qual a razão da discrepância de valor aplicado à carga aérea para as rotas de LIS-

SMA, LIS-PIX e LIS-HOR, em relação às rotas LIS-PDL e LIS-TER? O que é que o 

Governo já fez ou pretende fazer no sentido de regularizar esta situação? 

Tendo em conta que as rotas LIS-SMA, LIS-PIX e LIS-HOR são rotas de Obrigações de 

Serviço Público, a SATA Internacional – Azores Airlines tem vindo a atualizar a taxa de 

combustível de acordo com os ofícios da ANAC, onde se estabelece o valor máximo a aplicar 

no transporte de Passageiros, e consequentemente para Carga, para cada período. 

De acordo com a comunicação da ANAC, com Ref. 1147-2022/VCA/DRE/DRT, o valor 

máximo de Sobretaxa de Combustível para Carga é de 0,61€/kg, tendo sido atualizado nestas 

rotas, com efeitos a 1 de maio de 2022. 

Quanto às rotas LIS-PDL e LIS-TER, e estando em causa rotas liberalizadas, a sobretaxa, foi 

também atualizada de 0,15€/kg para 0,35€/kg, com efeitos 1 de março de 2022. 

 

3 - Qual a razão do elevado valor de aquisição de passagens aéreas aplicadas à rota LIS-

SMA-LIS, que se apresenta uma das principais razões de cancelamento de reservas, com 

maior destaque nas empresas marítimo-turísticas? O que é que o Governo já fez ou 

pretende fazer no sentido de regularizar esta situação? 

A rota LIS-SMA-LIS apresenta a menor tarifa média de entre as 3 rotas de obrigações de serviço 

público entre o Continente e os Açores, como se pode verificar pelo Quadro n.º 1, abaixo.  
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Do quadro acima resulta que não só a tarifa média praticada na rota LIS-SMA-LIS é inferior às 

restantes rotas OSP, assim como se apresenta com valores inferiores aos anos anteriores. 

 

4 - O Governo já avaliou a possibilidade de operação de um navio disponível na Região, 

que permitisse transporte de passageiros e de carga durante as semanas de eventos de 

maior destaque na ilha de Santa Maria, com ligação entre o Grupo Central, nos meses de 

julho e agosto? 

As embarcações ROPAX que ligam as ilhas do Grupo Central, não possuem certificação nem 

condições para poderem operar entre Grupos.  

 

5 - No seguimento do aumento de custos verificados na organização dos eventos 

promovidos pelas associações marienses, haverá aumento nos apoios do Governo para 

fazer face ao aumento das passagens aéreas verificadas para os não residentes, e para o 

aumento de custo dos transportes da carga contentorizada? 

O Governo Regional desconhece qualquer custo acrescido por via do transporte de carga 

contentorizada, porquanto o frete base é idêntico para todas as ilhas e o preçário dos armadores 

não tem sofrido qualquer evolução. 

Quanto às tarifas aéreas interilhas para não residentes, as mesmas também não sofreram 

alterações de preço em relação às OSP de 2015.  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 
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