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Exmo. Senhor

Presidente da Comissão de Economia

Deputado Sérgio Ávila

Horta, 10 de agosto de 2021

Assunto: REQUERIMENTO / AUDIÇÃO PARLAMENTAR

Considerando o ponto 23 do Comunicado do Conselho do Governo do passado dia 6

de agosto, onde se lê "Aprovar as obrigações de serviço público e autorizar o

lançamento do concurso público, com publicidade internacional, com vista à

celebração do contrato de fornecimento do serviço público de transporte marítimo

regular de passageiros e de viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge e de

passageiros entre as ilhas das Flores e Corvo, bem como do serviço de transporte

marítimo sazonal de passageiros e de viaturas entre as ilhas do Grupo Central, pelo

prazo de dois anos, com possibilidade de prorrogação por um período máximo de 12

meses, e com o preço base de 18.000.000,00 euros."

Considerando as alterações significativas e prolongadas que esta decisão implica na

vida dos Açohanos nos próximos 2 anos, com a possibilidade de extensão a 3 anos;

Considerando que a ilha das Flores e o Grupo Orientai, designadamente as ilhas de

São Miguel e de Santa Maria, ficarão de fora das novas Obrigações de Serviço Público

de ligações marítimas sazonais de passageiros e viaturas durante esse mesmo

período;

Considerando que esta medida, na perspetiva do Partido Socialista, poderá atentar

contra o fundamental princípio da coesão territorial do arquipélago dos Açores;

Considerando, por último, e na seqüência do acima exposto, que podem estar em

causa fluxos turísticos significativos e abastecimentos regulares de mercadorias e

bens às ilhas de Santa Maria, São Miguel e Flores, pelo que importa que sejam

prestados todos os esclarecimentos, materializando-se, por essa via, a transparência
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necessária e a oportuna fiscalização da Assembléia Legislativa da Região Autônoma

dos Açores a todos os atos de governação;

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através dos Deputados

abaixo assinados, requer, ao abrigo da alínea f), do n.^ 1, do artigo 105.° do

Regimento desta Assembléia, e com caráter de urgência, a audição parlamentar

do Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia, para prestar

esclarecimentos sobre as Obrigações de Serviço Público do Transporte

Marítimo de Passageiros e Viaturas, agora determinados pelo Conselho do

Governo e comunicadas através do Comunicado do Conselho do Governo de 6

de agosto de 2021.

Com os melhores cumprimentos,

Os Deputados

Miguel Costa

José Ávila

Francisco César

(1J<K ii.
Carlos Silva
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