


 

Projeto de Resolução 

 

Recomenda ao Governo Regional a contratação de aeronaves em regime 

ACMI para integrar a operação da SATA Air Açores no verão IATA 2018 

 

A SATA Air Açores, empresa pública cujo capital social é detido na totalidade 

pela Região, constitui um instrumento essencial e insubstituível para 

garantir a mobilidade dos Açorianos e para promover a nossa economia.  

O aumento de turismo que se tem verificado na Região nos últimos dois 

anos, com crescimentos globais acima dos dois dígitos, é resultado do novo 

modelo de transporte aéreo implementado entre aos Açores e o 

continente. 

Perante a afluência considerável de turistas em algumas ilhas, com especial 

incidência em São Miguel e Terceira, os Açores necessitam de uma 

operação dos voos inter-ilhas capaz de fazer uma distribuição eficaz e 

equitativa dos turistas pelas diversas ilhas, sem, no entanto, deixar de servir 

cabalmente os Açorianos. 

São inúmeros os doentes, especialmente das ilhas sem hospital, que 

necessitam de se deslocar a consultas de especialidade ou a urgências e que 

não conseguem lugar disponível em tempo útil, ou mesmo conseguindo 

viagem de ida, têm de ficar períodos mais longos à espera para regressar à 

sua ilha. 



 

Apesar do número de dormidas, no primeiro trimestre deste ano, ter 

aumentado a nível global na Região, verifica-se que em algumas ilhas esse 

indicador baixou, em especial por não haver lugares disponíveis para os 

turistas que quisessem visitar as ilhas sem gateways. 

O grande crescimento do Turismo torna urgente que a Região tenha uma 

operação de transporte aéreo inter-ilhas capaz de dar uma resposta 

atempada e com uma oferta de lugares adequada aos operadores 

turísticos, a quem nos visita individualmente e aos Açorianos. 

Sabe-se que a atual operação da SATA Air Açores está planeada para este 

verão, à semelhança do verão de 2017, no limite da oferta, condicionada 

pelo número limitado de aeronaves e claramente incapaz de satisfazer a 

procura. É urgente arranjar soluções. 

Face à grande sazonalidade, não seria sensato recomendar, no imediato, a 

compra de mais aviões para a operação inter-ilhas. É, por isso, que se deve 

considerar o aluguer em regime de ACMI (Avião, Tripulação, Manutenção e 

Seguro), à semelhança do que a Azores Airlines fez recentemente com o 

aluguer de dois novos equipamentos nestes moldes. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do PSD propõe que a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores aprove a seguinte Resolução: 

 

1. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda 

ao Governo Regional que dê instruções à SATA Air Açores para a 

contratação do número de aviões necessários, em regime de ACMI, 



 

para garantir no verão de 2018 uma operação inter-ilhas estável e 

capaz de dar resposta adequada às necessidades dos Açorianos e à 

procura do Turismo, bem como, fazer uma distribuição eficaz e 

equitativa dos turistas por todas as ilhas da Região. 

Horta, 11 de junho de 2018 

Os Deputados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


