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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 8 de abril de 2015, na sede da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade Horta, a fim de analisar e dar parecer 

sobre a Projeto de Resolução — Resolve recomendar ao Governo Regional dos Açores que, na 

qualidade de único acionista, desenvolva as diligências de sua competência no sentido da SATA 

Internacional/AZORES AIRLINES transferir a sua base operacional para a ilha Terceira. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de 

janeiro – e nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento.
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2º . CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENER ALIDADE E ESPECIALIDADE 

 

O presente Projeto de Resolução visa, concretamente, “recomendar ao Governo Regional dos 

Açores que na qualidade de único acionista desenvolva as diligências de sua competência no 

sentido da SATA Internacional / AZORES AIRLINES transferir a sua base operacional para a 

Ilha Terceira.” 

 

A presente recomendação é apresentada com base, em termos genéricos, nos seguintes 

fundamentos: 

 

Na redução do efetivo militar americano estacionado na Ilha Terceira e, consequentemente, na 

redução da força laboral civil portuguesa; 

 

Na “necessidade de criar emprego qualificado na ilha Terceira”; 

 

No facto da liberalização das rotas aéreas entre o Continente e os Açores não terem suscitado, 

até à data, “interesse de qualquer companhia em explorar as rotas para as Lajes”; 

 

 No facto do plano de negócios apresentado pela SATA, para o período 2015-2020, evidenciar 

“uma aposta na reestruturação da companhia com reforço das ligações à diáspora e ao 

continente”; 

 

No facto do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, apresentado pelo Governo 

Regional, ter por objetivo “mitigar os impactos sobre a economia da ilha da decisão das 

autoridades norte-americanas em reduzir a presença militar e civil na Ilha Terceira”; 

 

Por último, no facto da “transferência para as Lajes da base operacional da SATA Internacional / 

Azores Airlines criaria centenas de postos de trabalho qualificado.”   

 

A Comissão deliberou, sobre esta matéria, proceder à audição do Secretário Regional do 

Turismo e Transportes e do Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA. 

 

No dia 19 de março de 2015 a Comissão procedeu à audição do Secretário Regional do 

Turismo e Transportes e do Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, 

Luís Parreirão. 
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O Deputado Artur Lima começou por apresentar este diploma que prevê a transferência da Base 

da SATA Internacional / Azores Airline para as Lajes, na Ilha Terceira. Esta iniciativa, segundo 

ele, surge na sequência da redução de pessoal militar estacionado nas Lajes, anunciada em 2012 

pelos Estados Unidos da Améria, e na consequente redução da força laboral ao serviço daquele 

país, com inevitáveis impactos na economia da Ilha Terceira. 

 

O Deputado afirmou que o CDS-PP entendia que no momento em que a SATA se preparava 

para reestruturar toda a sua operação na sequência do Plano de Negócios 2015-2020 estava em 

condições de tomar decisões, incluindo novas opções para o futuro, aproveitando a dispensa de 

meio milhar de trabalhadores das Feusaçores ligados à atividade aeronáutica que constituía uma 

oportunidade de recuperação e requalificação para outras funções dentro da mesma atividade. 

 

Sobre esta proposta o Secretário Regional começou por referir-se aos considerandos, 

nomeadamente ao Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, que, por si, se constituía 

num instrumento importante para mitigar os impactos negativos que advirão da redução do 

pessoal militar e civil da Base das Lajes. Referiu que a esse propósito já tinham sido reduzidas em 

50% as taxas de escala e ocupação naquele aeroporto que, neste momento, já eram as mais baixas 

da Região Autónoma dos Açores. 

 

Referiu ainda que a deslocalização proposta carecia de esclarecimentos adicionais sobre o que era 

uma base operacional, adiantando que uma base deste tipo pressupunha uma sede e contratos de 

trabalho. Tendo em conta essa realidade e para além dos recursos humanos adequados, tinha de 

concorrer para uma melhor eficiência operacional, contribuir para a prossecução da estratégia e 

garantir estabilidade na empresa. 

 

Segundo o Governante esta proposta imiscuía-se na estratégia operacional da companhia e por 

isso era fundamental ouvir o seu Presidente, já que à SATA competia acautelar os princípios 

necessários para salvaguardar os objetivos estratégicos. Afirmou ainda que esta proposta, para 

além disso, induzia mais custos e promovia a ineficiência e a instabilidade laboral. 

 

O Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA começou por afirmar que a sua 

intervenção neste debate devia ser vista como uma posição meramente empresarial, incluindo as 

melhores regras para melhorar a gestão e a rentabilidade da empresa. 

 

Referiu que uma empresa de aviação quando contrata trabalhadores para exercerem a sua 

atividade  
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indica, no contrato de trabalho, o local onde ou o local a partir do qual vão desempenhar as suas 

funções. Estas preocupações, segundo o Administrador, tinham a ver com a rentabilização dos 

seus equipamentos, do pessoal e controle de custos. 

 

O Presidente da SATA afirmou que a empresa foi contratando pessoas, nomeadamente 

tripulações, a partir de determinado local, com suporte em três critérios: 

1. Onde existisse mão-de-obra disponível qualificada; 

2. Onde partiam a maior parte dos voos da empresa; 

3. Onde existisse acesso à manutenção de aeronaves. 

 

Foi esta lógica, segundo o Administrador, que a atividade operacional tem vindo a centrar-se 

predominantemente em Lisboa e Ponta Delgada, porque, no seu entendimento, deve-se alocar os 

recursos humanos onde possam ser mais rentabilizados. A esse propósito o Gestor afirmou, a 

título exemplificativo, que dos 5.300 voos da SATA Internacional, 2.500 tiveram o seu início em 

Lisboa, 1.500 em Ponta Delgada, 800 a partir do Porto e apenas 54 com o seu início na Terceira. 

 

Referiu ainda que a manutenção pesada da companhia era feita pela TAP, que operava aviões 

semelhantes aos da SATA Internacional, e que, desta forma, tinham acesso ao armazém que era 

coletivo, neste caso, e que, por isso, não eram obrigados a ter peças suplentes em stock, evitando, 

assim, maiores custos. 

 

O Administrador afirmou que, segundo o ponto de vista da empresa, era desaconselhável, por 

motivos ligados à rentabilidade económica, mudar a base operacional. Reforçou que para além de 

muito ser muito oneroso transferir uma base, não via como podia ter algum mérito, mudar uma 

base para um aeroporto de onde não partiam a maioria dos voos. 

 

O Deputado Artur Lima começou por afirmar que de boas intenções estava o inferno cheio. 

Referindo-se ao Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, afirmou que esta era uma 

oportunidade de criar emprego qualificado mas que, pelos visto, o Governo Regional não queria. 

Segundo o Deputado esta até parecia uma grande empresa, mas grande era apenas a dívida pelas 

bases que foi criando. Depois perguntou se a base do Funchal tinha criado alguma instabilidade 

laboral. 

 

De seguida afirmou que a Ryanair e a Easyjet iam ter manutenção em Ponta Delgada mas que, 

mesmo assim, acreditava que a manutenção se pode fazer em qualquer lado, como fazia a Airbus 

por essa Europa fora. 
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Referindo-se ao início da maior parte dos voos em Lisboa, o Deputado afirmou que era por isso 

que a empresa estava da maneira que está e que a questão da falta de mão-se-obra qualificada 

nem merecia qualquer resposta. 

 

Disse ainda que as questões que tinham a ver com rentabilidade e opções empresariais seria 

tratadas noutra comissão criada para esse efeito, mas referiu que os argumentos utilizados contra 

esta proposta foram os mesmos que foram utilizados, e que eram falsos, quando o CDS-PP 

apresentou a proposta de estacionar um avião Dash 200 nas Lajes. 

 

O Presidente do Conselho de Administração começou esta sua intervenção referindo que tinha 

alguma dificuldade em responder porque não se queria colocar no domínio do comentário e 

reforçou que os argumentos utilizados decorriam de uma abordagem sem nenhuma emoção, mas 

antes tinham sido produzidos de modo o mais racional possível. 

 

Segundo o Gestor, era nessa perspetiva que a empresa caminhava, com menores custos possíveis, 

incluindo os sociais, estabilizando-a e colocando-a da forma mais rentável possível. Referindo-se 

às questões levantadas com a manutenção, o Administrador afirmou que as empresas fazem 

manutenção nos sítios para onde voavam, mas que a SATA, como empresa pequena que era e 

que voavam para poucos destinos, não tinha essa flexibilidade e, por isso, tinha contratado a 

manutenção à TAP em Lisboa. 

 

Afirmou ainda que existiam dois processos distintos de proceder à contratação de pessoas: ou se 

contratava para um determinado sítio ou se tem as pessoas contratadas para um determinado 

sítio e depois mudava-se, reforçando que, no caso da mão-de-obra qualificada, tinha impactos 

diferentes. 

 

Informou os presentes que o mercado dizia que empresas aéreas, como a TAP, estavam a ser 

objeto de grande concorrência que triplicavam a remuneração e por isso dezenas de técnicos 

tinham saído. Com os pilotos estava a passar-se o mesmo, com o recrutamento em todo o 

mundo. 

 

Referindo-se a esta proposta, o Gestor referiu que a mudança de local de trabalho iria alterar o 

equilíbrio familiar dos afetados, alargamento de problemas sociais e instabilidade laboral, que, na 

sua opinião, a SATA não precisava. Seriam dois riscos: um risco económico violento, com o 

pagamento de indemnizações, e outro com impactos a prazo, devido às disputas judiciais. Como 

estamos num mercado global, correr-se-ia ainda o risco dos mais qualificados abandonarem a 

empresa. 
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O Presidente da SATA afirmou que a realidade atual passava por uma operação específica que 

ficará muito “amarrada” a Lisboa, Ponta Delgada e América do Norte. Referiu ainda que a 

prestação de trabalho em aeronaves era uma atividade fortemente regulada que fixava regras 

específicas relativamente a horas de voo e que, por isso, não era aconselhável colocar essa 

atividade excêntrica, num local com menos voos. 

 

O Deputado Artur Lima, relativamente à questão do tempo de trabalho e horas, referiu que essas 

questões podiam-se ver bem no documento privado que foi tornado público. Disse ainda que 

discordava da ideia de criar mais postos de trabalho fora da região do que cá dentro. 

Relativamente às bases o Deputado disse que outros já as criaram ou vão criar em situações 

semelhantes e que os argumentos contra não eram muito fortes. Depois perguntou se os aviões 

de longo curso iriam ficar nos Estados Unidos da América. 

 

O Presidente da SATA começou por dizer que, em 18 de março de 2015, a SATA tinha 1320 

colaboradores (316 em Lisboa, 5 no Porto, 1 no Funchal, 736 em S. Miguel, 29 em Santa Maria, 

105 na Terceira, 20 na Graciosa, 20 em S. Jorge, 25 no Pico, 39 no Faial, 19 nas Flores, 5 no 

Corvo). 

Sobre esta matéria referiu ainda que era preocupação da companhia adequar os recursos às 

necessidades de cada um dos locais onde operavam, alocando os recursos para cada tipo de 

operação. Disse ainda que a Administração da SATA sempre se preocupou para que a operação 

fosse a mais eficiente possível, muito embora reconhecesse que a localização condicionava a 

busca da eficiência e deu como exemplo a saída de um avião de Lisboa para Ponta Delgada às 

6,30 horas que implicava trabalho noturno e penalização por horas de descanso, sendo este, 

segundo ele, um problema de várias companhias que operavam nestas faixas. 

 

O Deputado Miguel Costa começou por afirmar que as iniciativas destinadas à Ilha Terceira e 

que ajudem a mitigar os efeitos da saída dos americanos eram de louvar, desde que exequíveis. 

 

Perguntou se havia ligações do pessoal da SATA Air Açores e a SATA Internacional e qual o 

custo estimado para a mudança aqui proposta. 

 

O Secretário Regional do Turismo e Transportes afirmou que quando fizeram o Plano de 

Negócios abordaram essa questão e que entendia muito bem o que estava inerente a esta 

proposta e que compreendia o seu alcance, mas que seria penalizadora em termos financeiros, 

recordando que a redução das taxas já implementada era importante nesta fase, tal como 

aconteceu com a base de Beja, potenciando as suas capacidades sem criar danos a uma empresa 

pública. 
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O Administrador da SATA disse, por sua vez, que a SATA Internacional e da SATA Air Açores 

eram independentes por terem também operações diferentes.  

 

À pergunta de quanto custaria transferir uma base de Lisboa para as Lajes, o Gestor respondeu 

que os custos não são determináveis com justa medida por não poder antecipar o custo de cada 

ação que adviria se a empresa tomasse essa decisão, porquanto cada um dos trabalhadores só 

tinha duas hipóteses, ou aceitar a transferência ou rescindir o contrato de trabalho. No entanto 

avançou que anteviam, num cenário em que 50% dos trabalhadores recusassem a transferência, 

um custo com as indemnizações que poderia chegar aos 10 milhões de euros, valor mínimo, sem 

contar com os prejuízos provocados por uma convulsão social na empresa. No entanto, segundo 

o seu entendimento, se as rescisões acontecessem por via contenciosa, prevendo direitos às 

remunerações vencidas, o custo ultrapassaria os 20 milhões de euros. Afirmou ainda que qualquer 

situação de conflito laboral que levasse à paralisação da empresa, teria um custo de mais meio 

milhão de euros por dia. 

 

O Deputado Miguel Costa perguntou se esta medida apresentada pelo CDS-PP poderia pôr em 

causa o futuro da empresa, admirando-se que quem acusava o Governo de não pagar à SATA 

ainda se dispusesse a fazer mais esta despesa. 

 

O Deputado Jorge Macedo começou por afirmar que o PSD tinha criticado, desde sempre, a 

ingerência política e governamental na gestão da SATA e se tinha feito essa crítica no passado, 

coerentemente entende que no presente e no futuro a ingerência política é altamente prejudicial à 

SATA. Perguntou se a SATA, face ao novo modelo de acessibilidade aérea, iria desinvestir em 

Ponta Delgada e investir na Terceira e na Horta e se tinha dado conta desse facto ao Governo. 

Quis saber ainda como pretende a SATA dispensar 15 a 20% dos trabalhadores até 2020, como 

afirmou o Presidente da SATA numa entrevista. 

 

O Presidente da SATA disse que naquela entrevista não tinha dado novidade nenhuma e que 

sobre investimento e desinvestimento não havia novidades a dar. 

 

Referiu que o Plano de Negócios tinha sido apresentado e discutido na Comissão de Economia e 

que era para cumprir. Relativamente às questões de pessoal, o Presidente afirmou que a empresa 

tinha 60 trabalhadores que entre 2015 e 2020 atingiriam a idade da sua reforma e que a redução 

da frota implicará a não renovação de 15 contratos a termo, havendo ainda algumas saídas por 

limite de idade para voar. Reafirmou que não serão feitos despedimentos.  

 

No entanto ressalvou que a realidade atual era uma realidade em mudança e que o novo modelo 

de transporte aéreo iria trazer novas questões que teriam de ser avaliadas em 2016. 
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O Deputado Jorge Macedo voltou à questão da deslocalização do investimento que estava em 

execução. Referiu que tinha havido uma alteração na Horta, com a saída da TAP. Quis saber se 

está previsto o reforço do investimento no Faial por parte da SATA dado que o aumento do 

investimento, por parte da TAP, em Ponta Delgada poderá proporcionar à SATA o ajustamento 

da sua operação.  

 

O Presidente da SATA afirmou que quando foi apresentado o Plano de Negócios 2015-2020 

tiveram o cuidado de referir que não conheciam qual a posição da TAP perante esta nova 

realidade, mas disseram que assumiam como pressuposto que as companhias não Low Cost  

podiam concorrer entre si e que seria muito bom que a SATA tivesse capacidade técnica para o 

fazer. 

 

Sabe-se, disse ainda o Gestor, que a TAP não vai voar para o Faial, Pico e Santa Maria, rotas 

onde estão consagradas Obrigações de Serviço Público, e a SATA entendeu que não podia deixar 

de o fazer e por isso dimensionaram essa possibilidade para os 5 anos do Plano de Negócios, 

referindo mesmo que essas rotas podiam ser geradoras de ganhos, já que o pessoal será o mesmo, 

assim como as aeronaves. 

  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, com o voto favorável do CDS-PP e com 

as abstenções, com reserva de posição para Plenário, do PS, PSD e BE, dar parecer 

favorável à presente iniciativa. 

 

                 O Relator 

 

                                    

                    ____________________________  

                                 José Ávila   

 

         

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

                                      O Presidente 

 

         

                                                                                   ______________________________ 

                              Francisco Vale César  


