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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A ampliação da pista do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, Açores, é uma obra há muito

necessária, mas que tem vindo a ser sistematicamente adiada. A privatização da ANA, empresa

responsável pela gestão aeroportuária, não salvaguardou a obrigação do concessionário privado

realizar esta obra, no âmbito das suas obrigações de serviço público.

Todavia, persiste a necessidade de a pista do Aeroporto da Horta receber as melhorias

necessárias para garantir a sua segurança e a ampliação da sua operacionalidade, sendo esta

uma obra fundamental para o desenvolvimento da ilha. No OE para 2020,artigo 90º 1, as obras

foramnovamente introduzidas, visando as áreas de segurança (RESA) recomendadas para

melhor operacionalidade do aeroporto do Horta.

Relembramos que já a ANA tinha inscrito no seu plano estratégico 2018-2022 um valor de 10,5

milhões de euros para repavimentar a pista e construir/aumentar, em 90 metros para cada

cabeceira da pista, as áreas RESA do Aeroporto da Horta. É de conhecimento público que nos

últimos dois anos já foram realizadas diversas renegociações entre a ANA e o Governo, mas

que este assunto nunca foi tratado.

No passado dia 14 de junho, através do Despacho nº 5819/2021 do Gabinete do Secretário de

Estado Adjunto e das Comunicações, foi criado um grupo de trabalho para o estudo e avaliação

da melhoria da pista do Aeroporto da Horta, tendo o mesmo o prazo de seis meses

(prorrogáveis por mais seis) para terminar a sua tarefa, que é a de monitorizar, avaliar e estudar

o assunto, como referido no despacho em questão. Este grupo, iniciativa tardia, vem ainda

prolongar os tempos de execução de algo que já há muito deveria estar feito. O Grupo

Parlamentar do PCP considera inconcebível existir tal inércia, com descaradas passagens de

grupo de trabalho para estudo, de estudo para grupo de trabalho, etc.

É um fato inegável que está em causa a segurança e operacionalidade da estrutura

aeroportuária de uma das Gateways da Região Autónoma dos Açores, tão dependente do

transporte aéreo.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos

ao Governo, por intermédio do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que nos

sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
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Quais foram as ações que já foram devidamente realizadas para concretizar a ampliação da

Pista do Aeroporto da Horta?

1.

Qual a calendarização de ações que vão ser efetuadas pelo grupo de trabalho?2.

Após as conclusões do grupo de trabalho, o que está previsto?3.

Qual a entidade que tem a obrigação legal de realizar esta ampliação?4.

Palácio de São Bento, 22 de junho de 2021

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)
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