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Transportes Aéreos 
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1. A CCIPD tem assumido posição pública sobre a 
necessidade de alteração do modelo de 
transportes aéreos de e para os Açores, desde 
2009. A CCIA tem feito o mesmo nos seus 
fóruns desde 2011 

2. Para além de inúmeras tomadas de posição 
publicas salientam-se 14 intervenções, 
contando com a que fizemos em 23 de junho 
de 2009 e em que dizíamos :  

“Não podemos perder no avião o que ganhamos em 
competitividade na paisagem, no ambiente, no quarto ou 
no restaurante, por exemplo. Estamos disponíveis para 
apoiar novos modelos e novas políticas que impliquem 
transportes mais amigos da nossa competitividade e, 
consequentemente, dos Açores” 
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3. Em Dezembro de 2009 dizíamos:  
“Não é possível adiar mais a revisão do modelo sem 
causar mais danos no setor do turismo, um dos 
poucos em que a região ainda pode crescer e em que 
ainda tem muitas infra estruturas construídas para 
rentabilizar. Está na altura de admitir operações “low-
cost”, numa base previsível, para o principal mercado 
dos Açores.”  

4. No Forum CCIA de 2012 foi reivindicada: 
i) Uma revisão profunda dos modelos até agora 
adotados e a implementação de novas políticas que 
separem claramente a função social da função 
económica de forma a assegurar a competitividade da 
região e a coesão por via orçamental … ii) A adoção de 
um modelo de transporte aéreo que especialize, 
separadamente, a função carga da função 
passageiros. 
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5. Pelo exposto, foi com natural satisfação 
que a CCIPD encarou o anúncio de 
entendimento entre o Governo Regional e 
o Governo da república relativamente ao 
que deverá ser o futuro modelo de 
transportes aéreos de e para os Açores. 

6. Com efeito, este modelo  separa o que 
devia estar sempre separado: a dinâmica 
comercial de mercado e a salvaguarda de 
opções sociais. Adicionalmente, assume-se 
a separação de carga e passageiros, 
eliminando restrições excessivas na 
escolha das aeronaves mais adequadas 
para cada função. 

 
24 de julho de 2014 



7. Estão de parabéns todos os intervenientes 
que contribuíram para este desfecho:  

i) O Governo Regional pela flexibilidade evidenciada 
nos ajustamentos às perspetivas do Governo da 
República; 

ii) O Governo da República, pela busca do consenso e 
respeito das perspetivas regionais e pela 
continuada disponibilidade orçamental; 

iii) Aos partidos regionais da oposição que exerceram 
a sua influência junto do governo da república para 
salvaguardar os interesses regionais, funcionando 
como facilitadores; 

iv) Aos muitos cidadãos que, em intervenção cívica, 
nos jornais, nas redes sociais ou de outra forma 
foram fazendo o coro que deu conforto aos 
políticos para a mudança de paradigma.    
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8. Todos os açorianos devem agradecer 
porque são eles direta e indiretamente os 
beneficiários, seja porque vão usufruir 
diretamente dos serviços seja porque 
beneficiarão da atividade económica 
acrescida que se antevê e que gerará mis 
emprego. 
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9. A componente de liberalização do modelo 
deverá ter o efeito virtuoso que permitirá 
uma componente social que de outra 
forma poderia ser incomportável. A 
despesa atual suportada pelo Governo da 
República não deverá, segundo anunciado, 
ser agravada, podendo inclusive, em 
alguns cenários, ser reduzida. Fazemos 
votos para que se concretizem os melhores 
cenários. 
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10. Importante para o sucesso do novo 
modelo será o bom acolhimento que as 
manifestações de interesse devem ter. 
Easyjet, Transavia e Ryanair já se 
manifestaram interessados em analisar o 
novo mercado que se abre. A TAP não 
deverá ficar de parte e outros certamente 
haverá que também se interessarão pelo 
destino, até se atingir um equilíbrio que o 
mercado há de encontrar 

11. O interesse da SATA estará sempre 
garantido, estamos certos. Não podia ser 
doutra forma 
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12. Para que a SATA assuma um papel virtuoso 
neste novo contexto terá de funcionar em 
moldes competitivos, o que só pode 
acontecer se for efetivamente orientada 
para o mercado, funcionando com 
princípios de mercado 

13. Há um papel importante que pode e deve 
ser reservado para a SATA que é o de 
“price maker” ou uma espécie de 
“regulador de mercado”, se por ventura o 
mercado não funcionar bem. 
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14. A tarefa de melhoramento do modelo de 
transportes aéreos não acaba com o 
anúncio do entendimento entre os 
governos. A CCIPD continuará, por isso,  a 
acompanhar este assunto até pela 
importância perene dos transportes nas 
nossas ilhas. 
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Novas Tarifas Passageiros 
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Novas Tarifas  Carga 
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MUITO OBRIGADO 
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#1 - 23 de junho de 2009 
 

Algumas Políticas: 
 

Peça angular para a competitividade das empresas são as infra estruturas de 
apoio à atividade empresarial, onde pontuam as acessibilidades – terrestres, 
marítimas e aéreas. De nada vale aos empresários lutarem pela sua organização 
interna se as condições envolventes consumirem todas as vantagens conseguidas. 
Reivindicar boas acessibilidades em condições económicas é uma obrigação para 
quem trabalha em ilhas e tem opções limitadas quando se trata de trazer ou de 
levar mercadorias ou clientes. Durante a campanha que conduziu à eleição desta 
direção, defendemos que era preciso baixar os custos dos transportes. O 
Governo, entretanto, baixou o preço das passagens aéreas inter-ilhas. É um passo 
importante no sentido certo mas, o passo tem de ser muito maior. É 
indispensável estender esta política aos custos das passagens nacionais e 
internacionais. 
O custo das acessibilidades é um fator muito importante no traçado do perfil 
competitivo de um destino de negócio ou turístico. Não podemos perder no 
avião o que ganhamos em competitividade na paisagem, no ambiente, no quarto 
ou no restaurante, por exemplo. Estamos disponíveis para apoiar novos modelos 
e novas políticas que impliquem transportes mais amigos da nossa 
competitividade e, consequentemente, dos Açores 
  

 

Tomada de Posse 
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# 2 - dezembro de 2009 

Pedra angular neste xadrez é o modelo de transporte de 
passageiros vigentes nos Açores. O modelo atual está 
formatado em função do consumo interno, da conveniência 
dos residentes viajantes, que anula, por completo, a 
competitividade do destino turístico Açores. O fenómeno 
recente do turismo nacional é prova disto. 
  
Não é possível adiar mais a revisão do modelo sem causar 
mais danos no setor do turismo, um dos poucos em que a 
região ainda pode crescer e em que ainda tem muitas infra 
estruturas construídas para rentabilizar. Está na altura de 
admitir operações “low-cost”, numa base previsível, para o 
principal mercado dos Açores. Está em risco mais 70% da 
capacidade turística instalada nos Açores. 

 

24 de julho de 2014 



#3 - 04 de janeiro de 2010 

 

O modelo de transporte aéreo de e para 
os Açores, na ótica do turismo, foi 
analisado, tendo a Direção considerado 
que é necessário repensá-lo e adequá-lo à 
nova realidade em que vivemos, que exige 
competitividade dos Açores como destino 
turístico, nomeadamente no que se refere 
à captação de turistas nacionais. 
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# 4 - 20 de janeiro de 2010 

Rever o modelo de transportes aéreos, no 
sentido de melhor contribuir para a 
competitividade do destino Açores.  

  
#5 -17 de dezembro de 2010 

Esta Câmara tem vindo a defender a 
alteração do modelo de transporte aéreo de 
e para os Açores, por considerar que o que 
vigorou até agora não responde aos desafios 
que hoje se colocam, nomeadamente ao 
turismo regional e à sua competitividade. 
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# 6 - 30 de dezembro de 2010 

Esta Câmara de Comércio havia, face a um turismo 
que evoluía sistematicamente num sentido 
negativo e face a múltiplas reclamações de 
associados, reivindicado uma revisão do modelo 
de transportes aéreos. A revisão anunciada pelo 
governo no princípio do segundo trimestre acabou 
por se concretizar neste final de ano. A CCIPD já se 
congratulou com as alterações introduzidas 
embora muito do que vier a acontecer neste 
campo dependa da postura comercial dos 
intervenientes nos mercados com obrigações de 
serviço público. Esta é uma matéria que continuará 
a merecer, em 2011, toda a atenção desta 
associação. 
 

Transportes Aéreos 
Comunicados 
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# 7 - 21 de julho de 2011 
Um novo modelo de transporte aéreo revela-se um 
imperativo, que esta associação empresarial tem defendido e 
que continuará a defender, como via para um melhor 
desempenho económico, de interesse para todos os 
açorianos. Recorde-se que o próprio memorando de 
entendimento celebrado entre o Governo português e a 
denominada troika (FMI/BCE/EU), aponta no sentido de uma 
maior liberalização do sector dos transportes aéreos, com a 
referência explícita à facilitação de entrada de empresas de 
baixo custo (low-cost).  

  
#8 - 14 de fevereiro de 2013 

Os transportes aéreos não satisfazem as necessidades do 
setor do turismo, apesar dos custos elevados que têm para a 
Região. É necessário reequacionar o modelo, que está muito 
focado nos residentes, descurando o turismo. 
 

Transportes Aéreos 
Comunicados 
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#9 - 22 de agosto de 2013 

A questão das acessibilidades de e para a Região 
continua sem ter um modelo adequado às 
necessidades das atividades empresariais, 
constituindo um custo de contexto extraordinário 
ao desenvolvimento regional, nomeadamente do 
setor do turismo. 
  
A Câmara entende que é premente alterar o atual 
modelo, que comprovadamente continua a não 
servir a Região, questionando-se também se o 
modelo empresarial existente na SATA é o mais 
adequado à atual realidade. 
  
 

Transportes Aéreos 
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# 10 - 19 de dezembro de 2013 

As acessibilidades mantiveram-se como um tema 
central, pois o sistema de transporte de mercadorias 
e de passageiros continuou a merecer uma especial 
reflexão e intervenção por se tratar de um vetor 
central, estruturante, transversal e condicionador do 
desenvolvimento regional. 
  
Na componente área, a Câmara continuou a 
defender a necessidade de alteração do modelo 
atual, por um que seja mais liberalizado, que permita 
boas acessibilidades aos residentes e também seja 
um instrumento de competitividade para o sector do 
turismo. 
 

Transportes Aéreos 
Comunicados 
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# 11 - 27 de fevereiro de 2014 

 
O atavismo na condução da política de transportes aéreos e 
marítimos é sintoma claro de uma postura no mínimo tímida, 
provavelmente de temor perante os riscos e os desafios da 
mudança. A política aérea, centrada nas obrigações de serviço 
público caminha mais uma vez para o deslizamento para o futuro, 
prisioneira de agendas políticas dos principais intervenientes que 
se vão deleitando com a criação de problemas cada vez maiores, 
que só eles podem resolver a seguir, certamente com mais 
recursos públicos. 
  
A CCIPD exige soluções rápidas para o problema dos transportes e 
que se adotem modelos transparentes que acabem com os 
impostos ocultos que nos impedem de ver claramente o grau de 
subsidiação dos modelos e, sobretudo, os custos acrescidos que 
recaem sobre as empresas e consumidores de S. Miguel. Se não 
houver coragem para se adotar modelos transparentes então está 
na altura de se adotarem modelos duais com soluções 
diferenciadas para S. Miguel.  

Transportes Aéreos 
Comunicados 
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FÓRUNS CCIA 
2011 

 
#12 - Mobilidade de Pessoas  

Os transportes aéreos têm sido organizados segundo um 
modelo que não permite separar claramente a 
competitividade comercial dos objetivos sociais e políticos. 
O modelo está construído para perpetuar a predominância e a 
colusão das empresas públicas, em prejuízo da eficiência e da 
racionalidade, afastando quaisquer hipóteses de soluções 
alternativas.  
Justifica-se a alteração profunda do modelo de transportes de 
pessoas, no sentido de garantir maior competitividade das 
atividades privadas clarificando os interesses de serviço 
público. 
A preocupação com o transporte aéreo reflete-se não só nas 
acessibilidades à região como no sistema inter-ilhas. 



FÓRUNS CCIA 
# 13 - Fórum CCIA 2012: 20, 21 julho 2012 

  
 Construir um sistema de transportes integrado e competitivo  

Foi reiterado e unanimemente considerado como fulcral para o 
progresso dos Açores o sistema de transporte de pessoas e 
mercadorias, dada a sua importância para a mobilidade interna e 
externa e os recursos financeiros que tem vindo a absorver.  
Assim impõe-se: 
• Uma revisão profunda dos modelos até agora adotados e a 

implementação de novas políticas que separem claramente a 
função social da função económica de forma a assegurar a 
competitividade da região e a coesão por via orçamental.  

• Um novo modelo que assegure a integração dos diversos 
sistemas – aéreo e marítimo – incluindo o modelo de gestão das 
infraestruturas portuárias e aeroportuárias. 

• A adoção de um modelo de transporte aéreo que especialize, 
separadamente, a função carga da função passageiros. 

• A redefinição do papel das empresas públicas do setor dos 
transportes, particularmente o transporte aéreo, para que sejam 
agentes ativos da eficiência e competitividade. 
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FÓRUNS CCIA 

#14 - Fórum CCIA 2014: 30 e 31 maio 
Sistema de Transportes Aéreos 

Foi reafirmada e sublinhada a necessidade de, rapidamente, rever o 
modelo de transportes aéreos de e para dentro dos Açores. 
 
O FORUM subscreveu uma estratégia que considere:  
• A revisão das obrigações de serviço público inter-ilhas, no 

sentido de rever serviços e custos para uma melhoria do serviço 
interno e da sua integração com as ligações externas; 

• A revisão das obrigações de serviço público com o exterior no 
sentido da adoção de um modelo mais aberto à concorrência de 
forma a garantir o contributo de novas soluções designadamente 
a de companhias aéreas que possam trazer novas mais-valias, 
sem o constrangimento de restrições de carga e de “gateways”; 

• O estudo da revisão das “gateways” para assegurar que se 
aproveita todos os benefícios que podem resultar da conjugação 
do sistema inter-ilhas e do sistema de ligação ao exterior; 

• A reafirmação da necessidade de se assegurar a acessibilidade e 
economicidade das ligações para todas as ilhas, com soluções 
regionais. 
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