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~;:~::,:h~~~ssembleia Legisla:i~a vir Y' c( 
da Regi§o Aut6noma dos A,ores ~ 

Assunto: Substitui~ao Integral do Projeto de Resolu~ao n2 153/XI - "Recomenda ao Governo 

Regional que promova as diligencias necessarias, junto do Governo da Republica, no sentido de ~~ 
operacionalizar o regresso daquela transportadora a efetiva~ao da liga~ao aerea entre a ilha do 'V~ 

Faial e Lisboa, bern como entre a ·ilha do Pice e Lisboa", com Pedido de Urgencia e Dispensa de· 

Exame em Comissao. 

0 Grupo Parlamentar do CDS entrega a Mesa da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos 

A~ores e a V. Exa., nos termos regimentais aplicaveis, subsitui~ao integral do Projeto de Resolu~ao 

n2 153/XI - "Recomenda ao Governo Regional que promova as diligencias necessarias, junto do 

Governo da Republica, no sentido de operacionalizar o regresso daquela transportadora a 
efetiva~ao da liga~ao aerea entre a ilha do Faial e Lisboa, bern como entre a ilha do Pica e Lisboa". 

Solicita-se, ainda, a delibera~ao de urgencia e dispensa de exame em comissao, atendendo. a. 
premencia da analise do presente Projeto de Resolu~ao, tendo em conta os efeitos que se 

pretendem atingir. 

Horta, 1 de julho de 2019 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, 

Artur Lima 
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Grupo Parlamentar 

CDS-PP 
A<;ORES 

PROJETO DE RESOLUc;AO 

Recomenda ao Governo Regional que promova as diligencias necessarias, junto do Governo da 

Republica, no sentido de operacionalizar o regresso da TAP a efetiva~ao da liga~ao aerea entre a 

ilha do Faial e Lisboa, bern como entre a ilha do Pico e Lisboa 

Considerando que devido as caracterfsticas e constrangimentos pr6prios da nossa Regiao, o 

transporte aereo, quer na'mobilidade interna como na liga<;ao ao exterior, assume uma importancia 

central; 

Considerando assim que as condi<;oes disponfveis no quadro da mobilidade tern correspondencia 

na mel haria da qualidade de vida dos A<;orianos, no refor<;o da nossa economia e na competitividade 

das nossas ilhas; 

Considerando que as soluc;:oes de mobilidade s6 contribuem positivamente na competitividade da 

economia das nossas ilhas e na qualidade de vida das nossas populac;:oes se garantirem uma 

resposta capaz na operac;:ao; 

Considerando que as ligac;:oes aereas Faiai/Lisboa e Pico/Lisboa - de particular importancia na 

mobilidade dos Faialenses e Picoenses e de todos os que tern como destino o Faial e o Pica -tern 

vindo, tendencialmente, ao Iongo dos ultimos anos, a deixar de corresponder a procura, 

aumentando a incerteza e a imprevisibilidade na capacidade de resposta da oferta disponfvel; 

Considerando-se que o retomar da opera<;ao pela TAP Air Portugal vern repor aos Faialenses e aos 

Picoenses, e a quem os visita, a fiabilidade na ligac;:ao ao continente que legitimamente reivindicam; 

Considerando ainda que o retomar da opera<;ao pela TAP Air Portugal tornara mais acessfvel o 

destino Faial eo destino Pica no mercado turfstico internacional, com consequentes vantagens para 

a economia das ilhas e para a sua competitividade; 

Considerando que, na sequencia da reversao do processo de privatizac;:ao, o Governo da Republica 

e, atualmente, acionista de 50% da TAP Air Portugal. 
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Vern o Grupo Parlamentar do CDS-PP, nos termos da alfnea d) do n.2 1 do art.2 31.2 do Estatuto 

Polftico-Administrativo da Regiao Aut6noma dos A!;:ores e do art.2 145.2 do Regimento, propor 
que, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A!;:ores, a prove a seguinte Resolu!;:ao: 

A Assembleia Legislativa Regional dos Ac;:ores, recomenda ao Governo Regional que promova as 

diligencias necessarias, junto do Governo da Republica, no sentido de operacionalizar o regresso da · 

TAP a efetivac;:ao da ligac;:ao aerea entre a ilha do Faial e Lisboa, bern como entre a ilha do Pica e 

Lis boa. 

0 Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, 

Artur Lima 
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