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O Presidente executivo da ANA 
Aeroportos alertou Terça-feira que os 
voos nocturnos no aeroporto de San-
ta Maria, nos Açores, “só produzem 
custos” e um prejuízo adicional de 
180 mil euros, realçando que aquela 
infraestrutura já é deficitária.

“Para a natureza da regulação eco-
nómica aplicada à nossa empresa, es-
ses voos não produzem receitas e só 
produzem custos”, afirmou Thierry 
Ligonnière.

O gestor falava na Comissão de 
Economia, Obras Públicas, Planea-
mento e Habitação da Assembleia da 
República, devido ao encerramento 
do aeroporto de Santa Maria entre as 
00h00 e as 06h00.

Thierry Ligonnière realçou que a 
margem operacional do aeroporto 
de Santa Maria para 2022 é negati-
va em cerca de 1,5 milhões de euros, 
alegando que os voos nocturnos têm 
um impacto “irrelevante” na econo-
mia da ilha.

“As operações realizadas em 2019, 
entre as 21h30 e as 06h30, criaram 
nos nossos cálculos um prejuízo adi-
cional de quase 180 mil euros para 
um aeroporto que já perde 1,5 mi-
lhões de euros”, destacou.

O Presidente da ANA lembrou que 
os operadores têm a “alternativa” do 
aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, 
que está aberto durante a noite, mas 
admitiu que a alteração nas taxas da-
quele tipo de voos nocturnos poderá 
permitir à empresa “avaliar” a deci-
são.

“Os voos que pedem reabertura 
durante a noite têm um motivo que 
é o reabastecimento. Não embarca, 
nem desembarca nenhum passagei-
ro”, vincou.

O Presidente da ANA reforçou que 
o serviço nocturno foi assegurado até 
ao Verão com recurso a horas extra-
ordinárias dos funcionários do aero-

porto, o que “causou um grande des-
gaste” nas equipas.

O gestor afirmou que o encerra-
mento durante o período nocturno é 
permitido pelo contrato de concessão 
e que o aeroporto continua “sempre 
disponível” para reabrir em situações 
de emergência.

Thierry Ligonnière recordou que 
em 2006 foi acordado que a ANA 
(à altura uma empresa pública) iria 
receber uma “compensação” por par-
te do Governo dos Açores devido ao 
período adicional de abertura do ae-
roporto, um apoio que “não chegou a 
ser operacionalizado”.

 “Houve facturas que foram emi-
tidas, mas não foram pagas”, assina-
lou.

O deputado do PS Francisco César 
evocou os 303 milhões de euros de 
lucro que a ANA Aeroportos registou 
em 2019 para apelar à “responsabili-
dade social” da empresa, lembrando 
a “importância” do aeroporto para a 
economia de Santa Maria.

César alertou que a decisão de en-
cerrar o aeroporto durante a noite 
pode levar a despedimentos, advo-
gando que em 2016 foram realizados 

335 pedidos de reabertura durante 
a noite, com uma receita acima dos 
dois milhões de euros.

“Estamos disponíveis para analisar 
os documentos que o senhor deputa-
do tem em termos de impacto sobre a 
economia da ilha porque o nosso en-
tendimento é diferente”, retorquiu o 
Presidente da ANA.

Paulo Moniz, do PSD, também 
alertou para os impactos da decisão 
na economia da ilha, realçando que 
não se “trata de uma análise de con-
tabilidade analítica restrita”, refor-
çando a importância história de San-
ta Maria na aviação.

O deputado do Chega, Filipe 
Melo, defendeu que “não se pode pe-
dir a uma empresa privada que assu-
ma prejuízos por causa do desenvol-
vimento de uma ilha”, defendendo 
que tal deveria ter sido assegurado 
aquando da concessão.

A 9 de Agosto, a autarquia de Vila 
de Porto, a única de Santa Maria, 
questionou a ANA Aeroportos para 
“perceber qual é o horário do aero-
porto” de Santa Maria, lembrando a 
importância da ilha no acolhimento 
destas escalas técnicas.

ANA afirma que voos nocturnos 
no aeroporto de Santa Maria 
“só dão prejuízos”

Mota Amaral homenageado na 
Casa do Povo do Pico da Pedra

A Direcção da Casa do Povo do 
Pico da Pedra vai homenagear o an-
tigo Presidente do Governo Regio-
nal dos Açores, João Bosco Mota 
Amaral, como Sócio Honorário, 
numa cerimónia comemorativa dos 
45 anos da fundação daquela insti-
tuição.

A festa decorrerá amanhã, pelas 
20h30m, contando ainda com ou-
tros eventos para assinalar a data, 
nomeadamente a actuação de gru-
pos musicais e a intervenção do Pre-
sidente da Casa do Povo, José Maria 
Cardoso Jorge, o orador convidado, 

Osvaldo Cabral, e outras individua-
lidades.

Ainda no âmbito dos 45 anos da 
instituição, no dia seguinte haverá 
um concerto pela filarmónica local, 
a Aliança dos Prazeres, no salão da 
Casa do Povo, às 20h, e no dia 4 uma 
missa de Acção de Graças por alma 
dos dirigentes e utentes da institui-
ção, na Igreja local. 

A Casa do Povo do Pico da Pedra 
é uma das maiores instituições do 
género na ilha de São Miguel, com 
várias valências de apoio social à 
freguesia.

        

E dos 
lucros, não 
reclamam?

O Presidente da ANA, como se 
lê na notícia aqui ao lado, veio todo 
pesaroso queixar-se de que os voos 
nocturnos no aeroporto de Santa 
Maria dão prejuízo.

Vai daí, a solução radical: fe-
char os voos  nocturnos e esperar 
que alguém avance com algum 
subsídio para esta “pobre” empre-
sa equilibrar as contas.

A ANA, quando ganhou a con-
cessão dos aeroportos dos Açores, 
já devia saber ao que vinha, senão 
não tinha concorrido.

Veio toda esperta à procura do 
lucro fácil, como tem acontecido 
no apetecido aeroporto de Ponta 
Delgada, o tal que já nem respon-
de às necessidades da procura e 
que suas excelências negligencia-
ram nos obras de ampliação da 
aerogare, sobretudo em tempo de 
pandemia, para responder, agora, 
ao elevado movimento no maior 
aeroporto dos Açores.

Em menos de uma década o 
aeroporto de Ponta Delgada prati-
camente triplicou o movimento de 
passageiros e a ANA já tinha sido 
vendida, em 2012, aos actuais do-
nos.

A ANA gosta de reclamar quan-
do a contabilidade não lhe favore-
ce, mas nunca se queixa quando 
os lucros lhe caem no bolso, para 
distribuir pelos accionistas, sem se 
preocupar em manter os aeropor-
tos que lhe estão concessionados 
em perfeitas condições para o mo-
vimento de passageiros. 

No ano passado, através da sua 
concessionária Vinci Airports, que 
gere os aeroportos portugueses, 
a ANA lucrou 2.597 milhões de 
euros, mais do dobro do que em 
2020, quando registou 1.242 mi-
lhões de euros.

Muitos destes milhões foram à 
custa dos Açores.

Vir, agora, queixar-se de ape-
nas um aeroporto, ainda por cima 
com a importância estratégica que 
é o de Santa Maria, só por causa de 
185 mil euros, é não ter vergonha 
na cara e espezinhar o desenvolvi-
mento de uma ilha, como tenta fa-
zer em S. Miguel ao negligenciar as 
obras fundamentais (e atrasadas) 
no aeroporto de Ponta Delgada.
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