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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

A Comissao Permanente de Economia reuniu nos dias 8 e 9 de Junho de 2009,

na delegacao da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, na

cidade de Ponta Delgada, a fim de apreciar e dar parecer sobre o Projecto de

Resolucao — "Resolve recomendar ao Governo Regional dos Acores que

promova as iniciativas de sua competéncia no sentido de garantir que pelo

menos urn dos aviOes da nova frota da SATA Air Acores fique estacionado na

ilha Terceira".

CAPITULO I

ENQUADRAMENTO JURIDIC°

A apreciacao do presente projecto de Resolucao enquadra-se no disposto no

adigo 31. 0, n.° 1, al. d) do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma

dos Acores — Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro e corn o que estipula o artigo

145° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos

Acores.

CAPITULO II

APRECIACAO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

0 presente Projecto de Resolucao pretende que a Assembleia Legislativa

da Regiao Aut6noma dos Acores recomende ao Governo Regional dos

Acores que promova as iniciativas de sua competdricia no sentido de

garantir que pelo menos urn dos aviOes da nova frota da SATA Air Acores

fique baseado na ilha Terceira.

Alegam os proponentes que uma regiao arquipelagica como os Acores,

constituida por nove parcelas territoriais espalhadas por uma area de cerca
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de dois mil e trezentos quilOmetros quadrados, nao pode ser gerida corn

base numa filosofia centralista e economicista e que a opcão de manter urn

aviao estacionado na ilha Terceira acarretaria significativas melhorias no

planeamento de voos entre os grupos Central e Ocidental, bem como

facilitaria a deslocacao de e para o exterior a qualquer acoriano, ou carga,

de uma ilha sem ligacao aêrea directa ao exterior.

A Comissao deliberou ouvir o Secretario Regional da Economia sobre esta

mataria.

A Comissao procedeu a audicao do Secretario Regional da Economia, na

delegagao da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores, na

cidade de Ponta delgada, no dia 8 de Junho de 2009.

No lnicio da reuniao foi dada a palavra ao Deputado do CDS/PP, Pedro

Medina, para que fizesse a apresentacao do Projecto a comissao. 0

Deputado comecou por referir que tern vindo a pUblico noticias que referem

a intencao da SATA de alterar a gestao das suas frotas nos Acores. Referiu

que o projecto de resolucao do CDS/PP pretende garantir que urn dos

aviOes fique estacionado na Ilha Terceira. Ern prinneiro lugar, invocou o

motivo da tradicao.

0 Deputado acrescentou ainda, que uma empresa que presta urn Servico

PrIblico nao pode ter por base unna filosofia centralista e economicista.

Referiu que entre as muitas vantagens da nnanutencao de estacionamento

de urn aviao na Ilha Terceira, pode contribuir para uma melhor

operacionalidade, para uma melhor gestao de rotas. Afirmou tambarn que

pode contribuir para urn melhor planeamento de voos entre os Grupos

Central e Ocidental, bem como, pode facilitar a deslocacao para o exterior

de pessoas e carga. Por fim apresentou outro argumento, que tern a ver

corn condicOes climataricas adversas ou outros fenOnnenos da natureza que
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possam tornar inoperacional o aeroporto de PDL, colocando em causa a

operacionalidade dos voos SATA.

A necessidade de promover a coesão econOmica e social das nossas ilhas

e de promover urn melhor servigo pUblico de transporte aereo de

passageiros e de carga, sao na opinido do Deputado do CDS/PP, raz6es

que se devem sobrepor ao argumento recorrente do Governo de poupanga

de custos da SATA.

Para finalizar a sua intervengao, o proponente da proposta de resolugao, fez

questa() salientar que as empresas de servigo pOblico como a SATA tern

como principal fungao promover do desenvolvimento da nossa regiao e nao

fazer economias a custa do servigo que prestam aos agorianos.

o Secretario Regional da Economia comegou por agradecer a oportunidade

que the tinha sido dada pela Comissao para esclarecer o ponto de vista do

Governo sobre esta materia.

o Secretkio da Economia comegou por esclarecer que a Unica aeronave

da SATA que tern base na Ilha Terceira 6 o Dornier e que este apenas faz

Terceira — Corvo — Terceira. Salientou, que ern virtude da entrada ao

servigo da nova frota da SATA, dois Q200 e quatro Q400, a existëncia de

urn aviao corn as caracteristicas do Dornier, na frota, deixa de fazer sentido,

pois deixa de ser necessario ter uma aeronave que apenas voe para a ilha

do Corvo. Sobre esta matêria, ainda, concluiu que na prática, não se estava

a falar de transferir o Dornier para outro local, mas sim abate-lo do sentigo

da SATA Air Acores.

Ern relagao aos novos aviOes Q200, referiu que estes passardo a fazer

rotas ern praticannente todas as ilhas da regiao e que terao necessidades de

manutengão diferentes do Dornier, quer ao nivel da estrutura logistica, quer

ao nivel de certificagao tecnica. Salientou que na ilha de sao Miguel já

existem todas estas condigOes e que uma segunda base para a ilha

Terceira implicaria uma duplicagao de toda uma estrutura, a este nivel, da
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SATA que seria incomportavel para a empresa e para todos os contribuintes

agorianos.

Par outro lado, o Secretario da Economia garantiu que o nova quadro de

gestäo da frota nä° vai implicar despedinnentos, diminuicao de actividade au

encerramento de servicos na ilha Terceira. Tendo esta preocupacao ja sido

transmitida e reiterada junto do Conselho de Adnninistracao da SATA.

Na sequéncia disso, transmitido que a tripulacao do Dornier esta a fazer as

certificacOes para voar no DASH.

Em relacao a cancelamento de voos par razOes meteorolOgicas, o

Secretario da Economia forneceu os seguintes dados a Comissao de

Economia:

Cancelamento de voos por raztles meteorolOgicas em 2008

• 12800 Voos realizados,

• Cancelados 263 voos

o 12 Tam a ver cam Ponta Delgada

o 14 Tern a ver corn o aeroporto das Lajes e outros aeroportos

de ilhas de destino.

Sao raros as cancelamentos por razdes meteorolOgicas nestes dais

aeroportos. 0 principal problema esta nos aeroportos de destino (Flores,

Sao Jorge) que condiciona as voos.

Referiu ainda, o responsavel do Governo, "que do ponto de vista do

movimento, e se considerarmos que o que interessa é o movimento

(partida/chegada), supondo urn voo baseado em Ponta Delgada. PDUTER;

TER/GRAC/TER; TER/PICO/TER. Ha trés toques na Terceira. Alterando a

base, as toques sao os nnesmos. Se fizermos o exercicio corn a aeronave

em Ponta Delgada ou na Terceira, o movimento obtido e idéntico.

A ilha Terceira tern um papal central em relacao as ligacOes aêreas, dada a

sua localizacdo e tende a reforcar-se. Mas se falarmos da localizacao da
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frota e diferente da centralidade em termos de ligacOes, enquanto place

girat6ria. As duas centralidades nao säo sinOnimas. Neste ultimo aspecto, a

tendencia do papel da ilha Terceira tende a reforcar-se. 0 custo que

representa o estacionamento de uma aeronave não parece adequado. A

centralidade em termos de ligacOes aereas sere reforcada no futuro."

0 Deputado do CDS/PP, Pedro Medina quis que fossenn dados

esclarecimentos tambem sobre a possibilidade de deixar de existir a

pernoita na Ilha Terceira de urn avid°. Esclarecendo que o ATP já tinha

ficado estacionado na ilha Terceira, precisando tambern a SATA, nessa

altura, de garantir as servicos de manutenceo nesta ilha (cam o sistema

antigo — pernoita do ATP e estacionannento do Dornier). Ainda sabre esta

materia, questionou o Secreted° da Economia, pelo facto de este dado par

em causa toda a argumentacdo apresentada pelo Governo em relaceo ao

problema da duplicagäo de custos.

0 Secreted° da Economia respondeu, referindo que existia uma diferenca

entre pernoita ou estacionannento e base de aeronave, e que o Deputado do

CDS/PP estava a fazer uma enorme confuse() entre as dois termos. Em

relacäo a situacão de pernoita na ilha Terceira, a situacão verificada com os

ATP's( 2 pernoitas por semana), manter-se-e conn o nova Dash Q200.

Sendo que par este motivo neo havere necessidade de duplicacäo de

meios.

0 deputado do PSD, Jorge Macedo, concordou corn as pressupostos da

proposta do CDS/ PP e referiu que o PSD já tinha colocado esta questa° na

ALRAA, porque estao em causa questOes ideolOgicas. Relativamente

questdo da proteccäo civil, afirmou que "6 interessante notar que a mesma

Secretaria usa argumentaceo diferente nos barcos e nos aviees. Para as

barcos falam de camarotes, necesserios para as catestrofes e corn as

aviOes não se fala das catestrofes."
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Salientou que, quer por motivos de Proteccao Civil ou por motivos

meteorolOgicos, o PSD acha necessario a base de urn dos avities na ilha

Terceira. Tendo ressaltado o facto, de a meio do dia, aviOes da SATA virem

a Ponta Delgada para trocarem de tripulacties, pelo que o estacionamento

de urn aviao na Terceira representa tambam urn ganho de

operacionalidade.

0 Deputado do PSD, terminou a sua intervencao associando a posicao do

PSD a proposta do CDS/PP.

0 Secretario da Economia questionou o Deputado do PSD sobre a

existéncia de alguma posicao do servigo de Proteccao Civil sobre as

situagOes de catastrofe relativas a avitles da SATA. Tendo de seguida

afirmando que nao tinha conhecimento de nenhuma.

Ainda em resposta ao Deputado do PSD, afirmou que as caracteristicas dos

barcos e dos avities nao sao comparaveis em termos de manutengfio e que

a afirmagao de que os avites vém a nneio do dia a Sao Miguel para mudar

de tripulagao ndo é correcta, pois na "SATA os aviees nao viajam de

propOsito".

0 Deputado do PS, Francisco Casar comentou a proposta do CDS/PP

reafirmando os custos que esta acarretaria para a SATA sem corn isso

trazer qualquer beneficio, quer para o servigo pilblico de passageiros, quer

para a prOpria ilha Terceira. 0 Deputado deu como exemplos o facto dos

hangares, das ferramentas e peps e dos recursos humanos terem de ser

certificados implicando custos muito elevados e longos, ao nivel da compra

e de tempo de formacao profissional

Relativamente a saida do Dornier, o deputado afirmou que Terceira ficara

beneficiada, pois este aviao nem sequer tinha capacidade para transportar

um doente ern maca.
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0 deputado concluiu a sua intervencão questionando o Secretaio da

Economia sobre as vantagens, em termos de movimento de passageiros,

que os novos aviaes podem vir a trazer para a Terceira

0 Secretaio da Economia respondeu afirmando que "Ha efectivamente

uma melhoria da posicão das Lajes corn as novas aeronaves, em termos de

movimento de passageiros."

0 Deputado do BE, Josè Cascalho interveio, tendo colocado trés questäes

ao Secretario da Economia:

A primeira, relativa ao conceito do Governo de duplicacão de despesas rid°

comportâveis. Na segunda questa), questionou o Secretdrio Regional se os

exemplos incluiam apenas o movimento de urn aviäo ou se incluiam mais

do que um avia), permitindo assim avaliar a interaccdo entre aviees

(localizados ern diferentes ilhas, por exemplo).

Na terceira, o Deputado do BE, chamou 5 atencâo que nao devemos

considerar apenas os toques, mas sim os horthios, ou seja, a hora a que

cada aeronave toca uma determinada ilha, e questionou se este aspect°

tinha sido levado em conta nos estudos efectuados? E que considerar este

aspecto pode traduzir-se na melhoria da qualidade dos servicos prestados.

0 Deputado do BE, chamou a atencão que não devemos considerar apenas

os toques, mas sim os horkios, ou seja, a hora a que cada aeronave toca

uma determinada ilha. Dando primazia a qualidade dos servicos prestados
sobre a questa) dos custos.

E acresceu que faltam dados para podermos avaliar o custo-beneficio de

qualquer das solucees preconizadas.

Relativamente a questäo das tripulactles sedeadas na ilha Terceira, o

Deputado, questionou o Secrethrio sobre se existire reconversão destas do

Dornier para o Q200.
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0 SecretArlo da Economia referiu que, a razdo da actual tripulagdo do

Dornier ainda não ter sido transferida para as novas aeronaves prende-se

corn o facto de se terem recusado a faze-b. Mas explicitou, que uma vez

encerrada a actividade do Dornier, ndo terdo outra alternativa.

Pormenorizou, que ha tripulagOes na Terceira, mas em situagdo de pernoita

e ndo de base. Sendo situagees distintas. "Uma situagdo de pernoita, a

tripulagdo que chega para a pernoita volta a sair no dia seguinte. Os avitles

nä° se deslocam de propOsito para trocar tripulagOes".

Acresceu que a decisdo tomada foi baseada ern trabalhos realizados em

departamentos da connpanhia que sac, a base de toda a infornnagdo ate

transmitida pelo Governo.

O Deputado do BE afirmou que a informagdo ate agora fornecida

Comissdo de economia era manifestamente insuficiente.

O Deputado do PSD concordou corn essa afirmagdo e referiu que os

argumentos do Secrethrio Regional da Economia, relativamente A

duplicagdo de estrutura e custos, não estdo sustentados em nenhunn estudo

tecnico e econOmico e acrescentou, serem "argumentos sem pipe's".

O Secrethrio da Economia replicou afirmando que toda a informagdo

prestada pelo Governo, ate agora, e baseada na informagdo disponivel e

que na sua opinido, o problenna para os partidos da oposigdo estava ern

ndo querem perceber o que jà !hes foi transmitido.

0 Deputado do PS, Jose San-Bento questionou o SecretArlo da Economia

sobre a possibilidade jd veiculada na comunicagdo social de no ambito da

restruturagdo da SATA, ser verificado no futuro uma descida significativa

das tarifas aereas inter-ilhas.
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O Secretario da Economia respondeu que já foi anunciado pelo Sr.

Presidente do Governo urn abaixamento na ordem de 15% nas tarifas inter-

ilhas. Pormenorizou que, as novas obrigacOes de servico p(iblico implicam a

criacao de novas tarifas para novas condicOes, sejam estas, familias

numerosas ou estudantes, que irao facilitar o transporte aereo na Regiao.

Referindo que esta reestruturacao tern encargos ao nivel da companhia e

para a Regiao na satisfacao do servico

0 Deputado do CDS/PP, referiu que os argumentos apresentados pelo

Governo tern a ver corn uma contencao de custos e sao argumentos de

caracter econonnicista e que nao tern a ver corn uma melhor

operacionalidade e gestao de rotas.

O Deputado deu o seguinte exemplo:

• Ligacao TER/Graciosa - poderia ser feito corn urn aviao estacionado

na Terceira.

Mas que em todo o debate, o Governo, ainda nao tinha conseguido provar

Comissao de Economia que o estacionamento de uma nova aeronave na

ilha Terceira traduzir-se-ia em custos incomportaveis para a SATA.

O Secretario da Economia replicou salientando que os objectivos da

Proposta de Resoluck) do PP são prosseguidos pelo Governo,

nomeadannente ao nivel das obrigacOes do Servico POblico. A diferenca que

verificava, é que ao contrario do que o COS /PP propOe, considerava que

nao se alcanca esses objectivos corn o estacionannento de uma aeronave

na Terceira, mas por via, por exemplo, da alteraceo de horarios.

No entender do Secretario da Economia ha outros nneios para atingir os

objectivos incluidos na proposta do CDS/PP. Salientando que nao é por

raz6es economicistas que o Governo estaciona os aviOes em S. Miguel, se

assim fosse, neo propunha reducao de tarifas. Por outro lado, acresceu,
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que se a companhia for a falancia, näo ha condicties de injectar dinheiro.

"As obrigacOes de servico pablico nao sao pretext° para injectar dinheiro.

Nat) podemos aceitar o argumento das raztles economicistas."

O Deputado do PS, José Gaspar, defendeu que a sua preocupagao é

sempre os interesses da ilha Terceira, mas que o modelo que temos de

aeronaves est5 ultrapassado. Referiu, que corn as novas, podemos

melhorar todos os toques, mesmo ao nivel do grupo central. "Ter ou nao urn

aviao no aeroporto é suparfluo, porque o Q200 estara estacionado."

Referindo a inutilidade do Dornier para transporte de carga, referiu que o

que nos deviamos preocupar era corn o transporte de carga de e para as

chamadas ilhas da Coesao. Salientando que se formos por este caminho,

as outras ilhas tambêm irão, em breve, pedir uma aeronave estacionada na

sua ilha.

O Deputado do PS, Francisco Cesar, justificou o voto contra o projecto do

CDS/PP, pelo facto da base de urn aviao na Ilha terceira implicar uma

duplicacao de encargos que nao são acompanhados por uma mais-valia em

termos de servicos para a ilha e para todos os acorianos. Entende que a

introducao dos novos aviOes ira beneficiar a ilha Terceira como centro de

ligacao para todas restantes ilhas. E que na opiniao do PS, por ern risco a

viabilidade da SATA, como preconiza o CDS/PP, apenas por razOes

populistas, sem trazer uma Onica vantagem para os acorianos é uma

irresponsabilidade corn a qual nunca concordara.

O Deputado Jorge Macedo justificou o apoio do PSD a este projecto de

resolucao CDS/PP pelo facto, concordar corn a base ou pernoita todos os

dias. A preocupacao do PSD, disse, "tern a ver com condicties

meteorolOgicas, situacties de catastrofes e poder beneficiar a

operacionalidade da operacao". Considerou importante conhecer o custo de

urn aviao base na Terceira versus os custos da concentracao de todos os

avities em S. Miguel, onde tem que vir trocar de tripulacao, a meio do dia.
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"Se a meio do dia tern quo trocar de tripulacao isso implica quo os quatro

avitles tenham de vir a meio do dia a S. Miguel, podendo urn doles

continuar a voar no grupo central e ocidental. E innportante conhecer esta

reducao de custos".

0 Deputado Jose Cascalho, justificou a abstencao do BE, polo facto de nao

dispor de dados fornecidos pelo Governo dos Acores que permitam

perceber quais as vantagens do estacionamento do avid° na Terceira.

Referiu quo a proposta tom o merito de permitir a avaliacdo de diferentes

opcOes, quo deveria existir uma discussao de como a frota e utilizada no

servico pOblico e quo era importante fazer urn estudo e perceber quais as

melhores opcOes para os Acores.

Por Ultimo, mencionou que a Proteccao Civil ern caso de catestrofe utilize

todos os meios que estao disponiveis. Por essa razao nao podemos partir

do principio quo é indiferente para a Proteccao Civil ter urn avid()

estacionado na Terceira.

A Comissao decidiu por maioria dar parecer desfavorevel A presente

proposta corn os votos a favor do PS, a abstencao do BE, e os votos contra

do PSD e do CDS/PP.
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0 Relator

Francisco V. Cesar

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente

Jose de Sousa Rego
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