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Petigäo Nth) a Concentragão da Frota da SATA Air Agores no
Aeroporto de Ponta Delgada

Para:Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores

Nos termos do artigo 52 0 da Constituigdo da RepOblica Portuguese, da Lei n. 0 43/90, de 10 de Agosto
(exercicio do direito de peticdo), alterada pelas Leis n os 6/93, de 1 de Margo, 15/2003, de 4 de Junho, e
45/2007, de 24 de Agosto e do artigo 189 0 do Regimento da Assembleia Legislativa do Regiao AutOnoma
dos Acores, os peticionarios abaixo identificados yam expOr e requerer o seguinte:

1. Como consequencia do actual processo de renovagâo da frota da SATA Air Acores, jé em curso -
substituigäo dos aviOes ATP e Dornier por DASH 8-400 e DASH 8-200, respectivamente - a SATA Air
Acores conflrmou a sua decisdo de concentrar a totalidade do sua frota na Ilha de Sdo Miguel, de acordo
corn a noticia publicada a 18 de Fevereiro de 2009 no jornal "A Unid'o".

2. Esta decisdo pifie em causa a eficacia do servico pOblico necessariamente prestado pela SATA e o
conceito de Regido que deve orientar as politicos nos Ayores.

3. Urn conjunto de factores fundamentam e esclarecem o que é afirmado no ponto anterior, a saber:
• condicOes meteorológicas das nossas Ilhas;
• possibilidade de catestrofes naturals;
• questOes operacionais.

4. Coda um destes factores confere urn alcance nefasto a decisào do Empresa POblica de Transportes
Aêreos no Regido:

a) As condicOes meteorolegicas nas nossas ilhas podem ser muito complicadas e o agravamento do estado
do tempo, coma já aconteceu par diversas vezes, podere inviabilizar todo e qualquer voo de/para o
aeroporto de Ponta Delgada, devido a nevoeiros ou ventos fortes do quadrante Norte. Isso mesmo, par
exemplo, aconteceu no dia 12 de Margo ou no dia 3 de Julho. Efectivamente, por razOes climatericas
(nevoeiro no pista), o Aeroporto de Ponta Delgada ficou encerrado a partir do final do manhd do dia 12 de
Marco e durante a manila no dia 3 de Julho (tendo neste caso "aprisionado" toda a frota do SATA baseada
neste aeroporto), flcando, em ambos as casos, compromebdas as operagOes com as restantes ilhas do
arquipelago, bem coma os voos de ligagdo para o exterior. Tendo apenas operado dentro da normalidade
o Dornier, par ter base num aeroporto alternativo ao de Ponta Delgada (neste caso o das Lajes, na Ilha
Terceira), que par sua vez rid() estava a ser afectado pelas condigOes climatericas que apenas atingiram a
Ilha de Sdo Miguel.

b) A probabilidade de catestrofes naturals, embora, felizmente, pouco frequentes, ndo podere ficar
excluida de qualquer decisdo desta natureza pelas caracteristicas peculiares dos nossas ilhas. Os
transtornos causados, par exemplo, par um abalo sismico nocturno que racha a pista - de salientar que o



aeroporto de Sgo Miguel tern apenas uma piste - que inviabilize toda a operagao aerea, podem ser
reduzidos, quer atraves de urn servigo minimo, ou mesmo de emergencia, corn uma aeronave estacionada
num aeroporto alternativo: Uma segunda base de operagao.

c) Do ponto de vista tecnico/operacional, a questeo coloca-se ao nivel de melhores e mais ligacOes que se
podern efectuar nos Grupos Central e Ocidental.
Pela SATA foi anunciado que, para alern da melhoria de qualidade no servico pare a Ilha do Corvo, o Q200
apresenta uma inegavel mais-valia pare a operagfio em ilhas como Graciosa, Flores e SS° Jorge, o que
permit?* inclusive, adicionar frequencies pare estas ilhas". (in "Memorando renovacfio da froth de SATA
Air Acores")
De acordo corn esta afirmageo, nao fara qualquer sentido colocar esta aeronave no extremidade oposta do
arquipelago.

Para alern disso, os voos de recolocagao des aeronaves e os voos para mudanga de tripulagees a meio do
dia (para Teo Miguel) sao voos corn uma ocupaga'o baixa - que apenas servem para "queimar" o Periodic?
de Servigo de Voo das tripulaybes e pare gastos desnecesserios - que deviam ser substituidos por mais e
melhores ligacees - ern termos de horarlos - entre o Grupo Central e Ocidental, a partir de urn aeroporto
central a geografia do Arquipalago dos Acores.

Pelo exposto, nä° subsistem clUvidas quanto a falta de coerencia e de razoabilidade da decisào da SATA,
tornando-se premente a necessidade de reequacionar a situaggo. Pois, os habitantes destas ilhas apenas
pretender urn servico pablico eficaz e que de resposta a nossa condicao de regifio ern territário
descontinuo.

E da responsabilidade de todos exigir ao Governo Regional que actue junto de Administragào da SATA
(Empresa PUblica de transporte aereo) no sentido de manter, pelo menos, urn dos seus avieies
estacionado permanentemente num dos aeroportos do Grupo Central.

Pelas raziies expostas requeremos que sejam tomadas as diligencias adequadas ao estacionamento
permanente de, pelo menos, uma aeronave e respectivas tripulacees no aeroporto do Grupo Central que
retina melhores condigOes para se assumir como base alternative a base de Ponta Delgada, possibilitando
rnais e melhores ligagees - em termos de frequencia e horados - dentro do Grupo Central e pare o Grupo
Ocidental, evitando paralelamente os problemas supramencionados resultantes da centralizacao dos
frotas.

Desta forma, requeremos que nos termos dos artigos 191 0 e 1920 do Regimento do Assembleia
Legislative da Regiao AutOnoma dos Acores, a presente petigfio seja para os devidos efeitos apreciada
pela Comissão competente em razâo da materia e pelo Plenario da Assembleia.

Para efeitos de admissfio de presente petigg o informa-se que os primeiros subscritores do mesma sào os
seguintes:
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