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Título 

 

Ampliação da pista do Aeroporto do Pico 

Resumo 

O presente Projeto de Resolução tem por 

objeto que a ALRAA resolva recomendar 

ao Governo Regional dos Açores que 

desenvolva as diligências necessárias à 

materialização dos seguintes objetivos: 

“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 
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outras, em particular com a UNESCO, com 

vista à salvaguarda da viabilidade plena do 

projeto”. 

Comissão competente em razão da matéria 

e eventuais conexões 

Comissão de Economia 

(transportes) 

Existem iniciativas, até ao momento da 

admissibilidade, sobre a mesma matéria 

para apreciação nos termos do artigo 126.º 

do Regimento? 

Não 

Histórico de iniciativas sobre a mesma 

matéria 

- Projeto de Resolução n.º 63/XII: 

Divulgação dos custos reais da ampliação 

da pista do Aeroporto da Horta 

- Projeto de Resolução n.º 94/XI: Pronúncia 

por iniciativa própria da ALRAA: inclusão do 

imprescindível investimento para 

ampliação do aeroporto da Horta na 

renegociação do contrato de concessão de 

Serviço Público Aeroportuário nos 

aeroportos situados em Portugal 

Continental e Região Autónoma dos 

Açores 

- Projeto de Resolução n.º 83/XI: Pronúncia 

por iniciativa própria da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores: Inclusão do investimento de 

ampliação da pista do aeroporto da Horta 

na renegociação do Contrato de 

Concessão de Serviço Público 

Aeroportuário nos Aeroportos situados em 

Portugal continental e na Região Autónoma 

dos Açores 
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Existem iniciativas com o mesmo objeto 

definitivamente rejeitadas na presente 

sessão legislativa (n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 45.º do 

EPARAA)? 

Não 

Outras considerações  Não Aplicável 

 

Data: 06 de julho de 2021 

A Técnica Superior, 

Sónia Nunes 


