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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 67/XII – 

“Ampliação da pista do Aeroporto do Pico”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo Parlamentar 

do PS, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 

(Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 

27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o qual é 

aplicável por remissão do artigo 145.º do mesmo diploma. 

 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à 

respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente 

relatório sobre a presente iniciativa.  

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Economia, nos termos da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pelas 

Resoluções da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 49/2021/A, 

de 11 de agosto, e n.º 52/2021/A, de 25 de outubro, que aprova as competências das 

comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  E ESPECIALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “Ao longo dos seus 39 anos 

de existência, o Aeroporto da ilha do Pico tem desempenhado um papel cada vez mais 

importante no contexto socioeconómico da ilha montanha; 

O crescimento neste aeroporto em termos de passageiros movimentados tem sido 

progressivo, tendo inclusivamente registado, nos últimos anos, crescimentos 

percentuais acima da média regional, estando igualmente em linha com a elevada e 

crescente procura pelo Pico em termos turísticos; 

Fruto dos investimentos públicos realizados na década passada, desde 2005 que é 

possível efetuar ligações aéreas diretas entre a ilha do Pico e o Continente, sendo que o 

número total anual de viagens na rota Lisboa/Pico/Lisboa tem vindo a aumentar a cada 

ano que passa, registando-se inclusivamente mais voos nesta rota nesta fase atual de 

retoma da normalidade face ao cenário pré-COVID; 

Apesar dos resultados notáveis mencionados anteriormente, e considerando a 

manutenção da gateway do Pico, este Aeroporto apresenta alguns condicionalismos ao 

nível da operacionalidade dos aviões, os quais o tornam não só menos atrativo, mas 

também mais propenso a que existam cancelamentos de voos que, para além dos 

problemas que acarreta para as ligações regulares, afasta operações que tinham tudo 

para terem continuidade e consolidação, apenas por falta de melhores condições de 

operacionalidade, como aconteceu há relativamente pouco tempo com a TUI; 

Devido ao atual comprimento da pista, a maioria das aeronaves de médio curso, tais 

como as das famílias do Airbus A320 ou do Boeing 737, não conseguem descolar com o 

peso máximo permitido, o que implica o transporte de menos passageiros e/ou menos 

carga e/ou redução do alcance, reduzindo igualmente a rentabilidade das operações; 

Com o aumento da pista, esta Infraestrutura aeroportuária ficará também mais bem 

preparada para enfrentar algumas condições meteorológicas adversas, aumentando 

assim as condições de operacionalidade e, consequentemente, fazendo baixar o número 

de voos cancelados, bem como os prejuízos associados, sobretudo os económicos; 
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Um prolongamento da pista em aproximadamente 700 metros para oeste, como resulta 

dos estudos já efetuados, permite resolver as questões elencadas anteriormente, 

designadamente, uma operacionalidade sem restrições neste aeroporto para a 

esmagadora maioria das aeronaves de médio-curso utilizadas no mundo, onde se inclui, 

por exemplo, a totalidade da frota da SATA/Azores Airlines; 

O Aeroporto da ilha do Pico é a maior infraestrutura aeroportuária totalmente detida e 

gerida pela Região, e a única com estas características no chamado "Triângulo", pelo que 

tirar o máximo proveito desta estrutura aeroportuária é, direta ou indiretamente, 

benéfico para todos os Açorianos; 

Com este investimento estratégico, não apenas o Pico, mas sim todo o "Triângulo", 

beneficiaria diretamente com o aumento da pista da infraestrutura aeroportuária da 

ilha montanha;” e propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomende ao Governo Regional dos Açores “1. Avançar com todos os trabalhos 

preparatórios para a concretização do projeto de execução da ampliação da pista do 

Aeroporto da ilha do Pico, designadamente, com um prolongamento para oeste na 

ordem dos 700 metros, por ser a solução técnica que garante a operacionalidade sem 

limitações para as aeronaves de médio curso, inclusive toda a frota atual da SATA Azores 

Airlines; 2. Garantir a inclusão dos valores necessários à elaboração deste projeto de 

ampliação da pista do Aeroporto da ilha do Pico, no Plano Regional Anual para 2022; e 

3. Promover, durante e após a conclusão do projeto, os contactos necessários com as 

diversas entidades aeronáuticas e outras, em particular com a UNESCO, com vista à 

salvaguarda da viabilidade plena do projeto”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder às audições do Secretário Regional 

dos Transportes, Turismo e Energia, dos Coordenadores do Grupo Aeroporto do Pico e da 

Petição, à Associação Comercial e Industrial da ilha do Pico, à Associação de Municípios da Ilha 

do Pico e ao IPMA - Meteorologia Aeronáutica, bem como solicitar pareceres escritos ao 

Conselho de Ilha do Pico, ao Departamento de Operações de Voo da SATA e à SATA - Gestão de 

Aeródromos (infraestruturas). 
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As audições da Associação de Municípios da Ilha do Pico, da Associação Comercial e Industrial 

da ilha do Pico, dos Coordenadores do Grupo Aeroporto do Pico e da Petição e do IPMA - 

Meteorologia Aeronáutica decorreram no dia 15 de fevereiro de 2022, pelas 10h00, 11h00, 

15h00 e 16h00, respetivamente; a audição do Secretário Regional dos Transportes, Turismo e 

Energia decorreu no dia 4 de março de 2022, pelas 17h00. 

• Audição da Associação de Municípios da Ilha do Pico: 

O Presidente da Associação de Municípios da ilha do Pico iniciou a sua participação afirmando 

que, no que se refere aos municípios, a questão do aumento da pista do Aeroporto da ilha do 

Pico não pode continuar num limbo de decisão e exemplificou que, no caso da Câmara Municipal 

da Madalena, têm sido indeferidos projetos de investimentos em terrenos adjacentes àquela 

infraestrutura. 

Lembrou compromisso do Presidente do Governo para se avançar com a obra e destacou a 

mesma como fundamental para o desenvolvimento do Pico e do Triângulo. 

O deputado Miguel Costa frisou que a ampliação do Aeroporto do Pico reúne total consenso em 

toda a ilha. Disse que a operação da TUI foi cancelada por falta de condições operacionais e 

lembrou que houve uma decisão política do Governo anterior de mandar fazer um estudo para 

a ampliação da pista. 

Apontou ainda para um aumento da pista em 700 metros como solução mais adequada, tendo 

igualmente alertado para necessidade de acautelar sensibilidades de várias entidades. 

Por fim, perguntou se a AMIP conhece o estudo e se concorda com uma ampliação de 700 

metros. 

O Presidente da AMIP, José António Soares, insistiu que é fundamental a definição de uma 

calendarização para a realização da obra por parte do Governo Regional. 

Reforçou também que a AMIP sempre defendeu e se empenhou pela concretização deste 

projeto, lembrando que a execução da obra é da exclusiva responsabilidade da Região. 

Defendeu que a pista deve ser aumentada o mais rapidamente possível e que é urgente definir 

as áreas de proteção. 
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Realçou ter havido vontade política do anterior Governo e do atual para se avançar com a obra. 

O deputado Miguel Costa questionou o Presidente da AMIP sobre a sua concordância com o 

projeto de resolução. 

O Presidente da AMIP disse que concorda com todas as iniciativas que contribuam para a 

concretização daquele investimento. 

O deputado Marco Costa enalteceu a participação da sociedade civil em torno de um objetivo 

consensual para a ilha do Pico. Solicitou uma análise sobre a dinâmica da ilha em termos de 

investimentos nomeadamente na área do turismo. 

O Presidente da AMIP disse que a ampliação da pista não é um capricho do Pico e dos Picoenses, 

lembrando que existem uma série de projetos em curso na área da hotelaria e da restauração 

que é extraordinário e que vai continuar a aumentar a oferta turística do Pico. 

Frisou que o aumento a pista é fundamental para dar resposta ao crescimento económico e às 

solicitações. 

O deputado Rui Martins saudou a evidenciação por parte da AMIP sobre a importância da obra 

para toda a Região. 

Defendeu a importância da complementaridade entre aeroportos. 

Aludindo à Paisagem da Cultura da Vinha da ilha do Pico e à sua classificação pela UNESCO, 

questionou se seria mais importante manter a classificação da UNESCO ou ampliar a pista, caso 

essa situação se colocasse. 

O Presidente da AMIP respondeu que não podem ser dissociadas as duas questões, mas acredita 

que o crescimento da pista para o lado oeste não prejudicará a paisagem da vinha. 

Entende que deve ser salvaguardada a questão da UNESCO, mas que tal não poderá impedir a 

realização da obra. 

O Deputado Pedro Neves questionou se, com o aumento da pista, haverão ganhos nos voos 

territoriais ou apenas nos interilhas. 
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José António Soares respondeu que a penalização no aeroporto do Pico deve-se à localização da 

pista, mas também pelo facto da dimensão ser reduzida. Entende que o aumento trará mais 

valias a todos os níveis.  

O Deputado Carlos Furtado questionou se existem investimentos para a ilha do Pico que não 

serão concretizados, caso a ampliação não avance. 

O Presidente da AMIP disse que os potenciais projetos que estão a ser tratados poderão ser 

desencorajados se não se verificar o crescimento da pista. 

O Deputado Carlos Furtado replicou, perguntando se a AMIP tem conhecimento de voos para o 

Pico que foram inviabilizados devido aos ventos especificamente sentidos no Aeroporto do Pico. 

José António Soares respondeu afirmativamente, alegando que a obra irá atenuar essas 

dificuldades operacionais. 

O Deputado António Vasco Viveiros disse que, ao contrário do Aeroporto da Horta e de Ponta 

Delgada, o Aeroporto do Pico tem a vantagem de estar localizado num local que permite mais 

facilmente a ampliação da pista. 

O Deputado Mário Tomé enumerou um conjunto de investimentos que foram realizados no 

Aeroporto do Pico nomeadamente a primeira ampliação em 2003 e à instalação do grooving na 

pista. 

Lembrou o aumento do número de voos diretos com Lisboa nos últimos anos devido à dinâmica 

empresarial da ilha, mas também ao empenhamento dos anteriores Governos para que assim 

fosse. 

Perguntou se as alterações climáticas têm sido favoráveis à localização do Aeroporto do Pico. 

O Presidente da AMIP respondeu que a ampliação da pista terá sempre algum impacto na 

paisagem, mas que será diminuto e que os ganhos serão maiores com a ampliação a todos os 

níveis. 

Finalizou dizendo que a ilha tem capacidade para receber pessoas e que a obra também 

potenciará a fixação de pessoas. 
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• Audição da Associação Comercial e Industrial da ilha do Pico: 

O Presidente da ACIP, Rui Lima, iniciou a sua participação dizendo que a ampliação da pista do 

Aeroporto do Pico é uma obra fundamental o desenvolvimento dos Açores e para resolver os 

constrangimentos para operacionais para as aeronaves da tipologia A320 e superior. 

O Deputado Miguel Costa perguntou se existem muitas reclamações dos empresários pelos 

cancelamentos no Aeroporto do Pico e de que forma isso afeta a dinâmica empresarial. 

Rui Lima respondeu que os constrangimentos operacionais no aeroporto causam muitos 

problemas e incertezas ao nível de carga e bagagens. 

O Deputado Miguel Costa perguntou se concorda com a ampliação da pista em 700 metros, 

conforme o projeto de resolução. 

O Presidente da ACIP disse que o importante é que se avance para a componente prática e que 

se eliminem os constrangimentos. 

O Deputado Marco Costa questionou de forma esta ampliação poderá potenciar o pacote 

Triângulo. 

Rui Lima disse que as obras no Aeroporto do Pico beneficiarão o Pico, o Triângulo e os Açores. 

O Deputado Rui Martins perguntou se a ACIP considera que os empresários já procuram novas 

meios de transporte devido à falta de fiabilidade no transporte aéreo. 

Questionou também se a ACIP entende preferível aumentar a pista ou salvaguardar a 

classificação da UNESCO da paisagem da cultura, caso se verifique esse conflito. 

O Presidente da ACIP respondeu a obra do Porto Comercial é tão prioritária como a do 

aeroporto, lembrando que a sua ampliação é uma questão estratégica para o futuro e para a 

viabilização dos investimentos que têm sido feitos no Pico. 

Rui Lima disse que a reivindicação parte de um conjunto de problemas que estão identificados. 

Disse ainda que os benefícios da ampliação são superiores ao da classificação da paisagem. 
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• Audição dos Coordenadores do Grupo Aeroporto do Pico e da Petição: 

O Grupo Aeroporto do Pico, representado por Ivo Sousa e Bruno Rodrigues, iniciou a sua 

participação com uma apresentação, a qual se anexa ao presente relatório. 

O Deputado Miguel Costa perguntou qual a opinião sobre o parecer da SATA dado a este projeto 

de resolução. 

Questionou igualmente sobre a predominância dos ventos no Aeroporto do Pico e qual a porção 

de cancelamentos verificados nos últimos anos devido às penalizações da pista. 

Ivo Sousa respondeu que o GAP concorda com a opção de ampliar a pista em 700 metros. Disse 

ainda que o parecer da SATA é muito bom tecnicamente e que corrobora a análise feita pelo 

GAP. 

Esclareceu que, com a ampliação, as aeronaves poderão aterrar com vento de cauda, no caso 

das condições meteorológicas estarem mais adversas no concelho da Madalena. 

Salientou a importância da NAV para se implementar no Aeroporto do Pico o mecanismo de 

aproximação RNP que permitirá melhorar a operação nomeadamente as aterragens com tetos 

baixos. 

Disse que a ampliação da pista melhora as condições de segurança e diminui as penalizações. 

Exemplificou que, com a ampliação feita em 2003, o cancelamento de voos interilhas diminuiu 

drasticamente.  

O Deputado Marco Costa questionou sobre a notoriedade da ilha e a sua evolução ao longo dos 

anos, bem como sobre os valores previstos para as várias soluções e a sua razoabilidade. 

Ivo Sousa respondeu que o Pico foi mencionado mais que uma vez pela New York Times e na 

Revista Forbes e que isso exemplifica a notoriedade da ilha. 

Disse ainda que ilhas do Triângulo permitem uma noção arquipelágica e que se complementam 

muito bem também no transporte aéreo e que qualquer melhoria nos três aeroportos será 

benéfica para as três ilhas. 
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Disse que, de acordo com a avaliação do GAP, o valor da obra deverá situar-se entre os 20 e os 

30 milhões de euros para a opção de ampliar em 700 metros. 

O Deputado Rui Martins elogiou a ideia do GAP sobre o Triângulo e a complementaridade e 

questionou sobre os valores apresentados e a sua fiabilidade. 

Ivo Sousa respondeu que o valor de 30 milhões não foi alcançado pelo GAP, mas sim pelo estudo 

encomendado pelo anterior governo e acredita que o valor está sobreavaliado para gestão de 

expetativas. 

• Audição do IPMA - Meteorologia Aeronáutica: 

O Deputado Miguel Costa perguntou se os recursos humanos do IPMA no Pico são adequados e 

se existe alguma razão para o Aeroporto do Pico não dispor de um equipamento TAF. 

O Doutor Ricardo Tavares respondeu que o número de recursos humanos é adequado face às 

horas de funcionamento do Aeroporto do Pico. 

Relativamente ao Auto Metar, esclareceu que os TAF são para aeroportos classificados como 

“internacionais” pela ANAC, o que não se verifica no caso do Pico. 

O Deputado Marco Costa perguntou se existem ganhos de operacionalidade com uma 

ampliação de 700 metros para o Oeste. 

O Doutor Ricardo Tavares esclareceu que o IPMA não está habilitado para opinar sobre questões 

de aerodinâmica aeronáutica.  

O Deputado Rui Martins questionou quais os ventos predominantes na pista do Pico e se o 

aumento da infraestrutura poderá atenuar os efeitos desses ventos. 

O Doutor Ricardo Tavares esclareceu que os eventos predominantes são sudoeste e que não 

sabe esclarecer se existirão ganhos ou não com o aumento da pista. 

• Audição do Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia: 
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O Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia começou por dizer que a informação 

disponível sobre esta matéria era a mesma que tinha sido veiculada na discussão do Plano e 

Orçamento para 2022 e na última visita estatutária à ilha do Pico. 

Ressalvou duas medidas importantes já tomadas: o estabelecimento de medidas preventivas 

para inviabilizar a valorização patrimonial e o início do processo negocial relativamente à área 

de vinha que envolve o aeroporto do Pico. 

Lembrou ainda que seria necessário revisitar o PDM das autarquias envolvidas e ressalvou o 

empenho do Grupo de Trabalho criado no seio da Secretaria para desenvolver este processo. 

O Deputado Mário Tomé admirou-se pelo facto de o Governante falar em “hipotética 

ampliação” e perguntou que medidas já tinham avançado, o que tinha feito o Grupo de 

Trabalho, se já houve negociações com a ANAC para a possibilidade de ampliação de 700 metros 

para oeste, se houve negociações com os proprietários para a venda dos terrenos em causa e 

para quando se prevê o início deste investimento. 

O Secretário Regional, a propósito, referiu que existe a intenção de fazer o investimento, 

faltando apenas saber qual a configuração e extensão. 

O Deputado Mário Tomé, perguntou para quando a decisão da decisão do cenário máximo e 

qual o volume financeiro envolvido. 

O Deputado Marco Costa lembrou os presentes que o Grupo de Trabalho tinha de negociar com 

várias entidades, nomeadamente de âmbito regional, nacional e mesmo internacional. 

Perguntou se tinha encontrado na Secretaria que dirige, aquando do início das suas funções, 

algum rascunho para a ampliação da pista ou se em sede do Conselho de Governo havia alguma 

decisão relativa às medidas preventivas. 

O Secretário Regional afirmou que a resposta era negativa para as duas perguntas. Afirmou que 

o investimento é de 60 milhões de euros. 

O Deputado Rui Martins começou por dizer que neste último ano tinham sido dados mais passos 

do que nos anos anteriores. Perguntou se o Governo antevia lançar este investimento com apoio 

do próximo quadro de apoio comunitário, não se referindo apenas ao aumento da pista. 

Perguntou, ainda, se o investimento no Pico e no Faial podem ser complementares. 
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O Secretário Regional esclareceu que esta questão começou a ser preparada lá mais atrás e que 

contava com o enquadramento no PO 2030. Relativamente à complementaridade, afirmou que 

isso não era o fator mais importante na linha da frente desta discussão.   

A Deputada Andreia Cardoso referiu que o recurso dos 60 milhões de euros do FEDER não seria 

possível porque estavam excluídos investimentos aeroportuários e disse ainda que no Objetivo 

Específico 3.2 só tinha 50 milhões de euros e mesmo assim para áreas aeroportuárias, portuárias 

e rodoviárias. 

O Secretário Regional disse que essa verba estaria no Fundo de Coesão, lembrando que os 60 

milhões de euros seria para a extensão máxima, ou seja, mais 700 metros. 

O Deputado Mário Tomé, referindo-se ao que tinha sido dito pelo Deputado Marco Costa, 

afirmou que este queria dar a ideia que nada tinha sido feito, mas lembrou a última ampliação, 

os tanques de combustível para abastecimento de aeronaves e o grooving. Depois referiu que o 

estudo previa 29 milhões de euros para a sua ampliação e não aquele que foi referido. 

O Governante, depois deste alerta, confirmou que os 700 metros da ampliação da pista estavam, 

afinal, avaliados em cerca de 30 milhões de euros, conforme já foi dito.  

O Deputado Marco Costa perguntou se a área sujeita a medidas preventivas previa os 700 

metros de ampliação ao que o Secretário Regional respondeu afirmativamente. 

A Deputada Andreia Cardoso disse que a diferença entre 60 milhões e 30 milhões era 

considerável, assinalando que as exclusões do regulamento do FEDER e do Fundo de Coesão 

eram as mesmas, perguntando se o Secretário Regional estaria a esperar alguma exceção. 

O Secretário reconheceu algumas limitações, mas o Governo tinha expetativas de usufruir de 

exceções com base no estatuto de Região Ultraperiférica (RUP). 

Acrescentou que até ao final do ano contava ficar a saber qual a configuração da ampliação e, 

ao longo do ano, conta também esclarecer o financiamento para a primeira fase dos projetos. 

 

A Comissão Permanente de Economia rececionou os pareceres escritos que abaixo se elencam: 
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-  Conselho de Ilha do Pico 

- Departamento de Operações de Voo da SATA – pilotos 

- SATA Gestão de Aeródromos no que diz respeito às infraestruturas 

 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS DEPUTADOS  

 

PS: O GP do PS vota favoravelmente a iniciativa e aprova o relatório. 

PSD: O GP do PSD aprova o relatório e emite parecer de reserva para Plenário. 

CDS-PP: O GP do CDS-PP vota favoravelmente o relatório e reserva a sua posição, quanto 

à iniciativa, para o plenário, abstendo-se. 

CH: Não emitiu posição. 

PPM: Não emitiu posição. 

IL: Não emitiu posição. 

PAN: A representação parlamentar do PAN emite parecer de abstenção com reserva 

para plenário ao Projeto de Resolução n.º 67/XII – “Ampliação da pista do Aeroporto do 

Pico”. 

O DEPUTADO INDEPENDENTE: Não emitiu posição. 

 

VOTAÇÃO DOS DEPUTADOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

o plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição 

para o plenário, relativamente à presente iniciativa. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|14 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com os votos a favor do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP, com reserva de posição para 

Plenário, emitir parecer favorável, relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Horta, 8 de março de 2022. 

 

O Relator 
 
 
 

      
      (José Ávila) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres escritos e a apresentação do Grupo Aeroporto do 

Pico. 

 

 

 

O Presidente 

 
 

(Sérgio Ávila) 
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Fátima Santos

De: Rui Lima <rui.lima@picoacip.pt>
Enviado: 25 de novembro de 2021 23:43
Para: Assuntos Parlamentares
Assunto: Pedido parecer

PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 67/XII ‐ “AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DO 
PICO” 
 
 
Exmo Sr, 
 
Considerando as posições públicas, que o Conselho de Ilha do Pico tem tomado sobre as condições de 
operacionalidade do aeroporto do Pico, bem como as reivindicações assinaladas nos sucessivos memorandos, 
remetidos ao Governo dos Açores, ao longo dos últimos anos, a mesa deste conselho de ilha, entende mostrar 
concordância, com todas as iniciativas que visem a melhoria da operacionalidade do aeroporto do Pico, emitido 
portanto, parecer positivo, ao projeto apresentado. 
 
Rui Lima 
Presidente Conselho de Ilha do Pico 

E/3394/2021 Proc.º 109/67/XII 26/11/2021  





























Grupo ‘Aeroporto do Pico’



Introdução



E depois da petição...
22 julho 2017 -  submetida petição pública "Pelo aumento das condições de 
operacionalidade do Aeroporto da ilha do Pico" [2351 assinaturas - “Montanha Apoio”].

8 novembro 2017 - Comissão de Economia (ALRA) conduz audições sobre petição.

3 abril 2018 - consignação empreitada de "grooving".

19 abril 2018 - petição apresentada e debatida na ALRA.

1 agosto 2018 - concluída empreitada de "grooving".

13 setembro 2018 - primeira utilização em operação comercial regular de aproximação 
por ILS.

21 fevereiro 2019 - Governo dos Açores encomenda estudo para ampliação da pista.

Final de 2021 - Plano Regional Anual 2022 menciona ampliação da pista.



Enquadramento: PAX @ PIX



Enquadramento: PIX / Açores



Notoriedade Pico

● New York Times
● Bloomberg
● Forbes
● Condé Nast Traveler
● National Geographic
● Financial Times



Notoriedade Pico
Pico entre os 50 melhores destinos do mundo para visitar em 2022



Capacidade Alojamento Pico



Nacionalidades Turismo Pico



Localização PIX



Constrangimentos PIX



Alcance A320 (PIX atual)



Vento SW: Aterragem Q200



Vento SW: “Borregos” A320



Contexto PIX
● Maior infraestrutura aeroportuária totalmente detida e gerida pela Região
● SATA (100% regional) é a única companhia a operar no Pico e quem 

gere o aeroporto
● Grande maioria dos passageiros movimentados no Pico são açorianos
● Qualquer voo cancelado para o Aeroporto da ilha do Pico causa, direta 

ou indiretamente, um prejuízo a qualquer açoriano!
● Tirar o máximo proveito desta estrutura aeroportuária é, direta ou 

indiretamente, benéfico para todos os açorianos!



Soluções para a pista do 
Aeroporto da ilha do Pico

















Situação atual PIX



Situação atual PIX



Solução S1



Solução S2



Solução SP



Solução SA

















● Prolongamento da pista em +/- 700 
metros (solução S2 ou SP)

● 14 das 17 aeronaves operariam sem 
restrições (e também à noite)

● Restrições em 3 aeronaves apenas à 
descolagem

● Implica expropriação pouco significativa 
de área de vinha

● Com financiamento a 85% por Fundos 
Comunitários, custo da solução S2 para 
erário público regional inferior a 4,5 M€

Escolha
Acertada



Escolha Acertada

S2

SP



Alcance A320 
(PIX sem restrições)



Plano Regional Anual 2022

2.225.000 €



Paisagem Protegida



Paisagem Protegida



Paisagem Protegida



Dúvidas?
Questões? 


