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AEROPORTO INTERNACIONAL DE BEJA
Inicio da operação aérea em julho

«O Aeroporto Internacional de Beja, que se previa estar operacional em Setembro deste ano, deverá
receber a certificação do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) para a realização de voos civis sem
tráfego, ou seja, sem passageiros e carga, nas próximas semanas.
Ou seja, segundo apurou o Expresso, num espaço de um mês, as companhias aéreas já poderão
estacionar as suas aeronaves nos 10 lugares que o aeroporto alentejano deverá ter previstos para
esse efeito: quatro posições para aviões grandes (wide-body) no aeroporto e seis na base aérea.
Esta decisão significa mais uma alternativa de estacionamento para as empresas que têm aviões
parados no Aeroporto de Lisboa. Desde Julho do ano passado que a ANA - Aeroportos de Portugal
passou a cobrar uma sobretaxa pelas paragens prolongadas (acima das 18 horas), o que tem levado à
transferência de algumas aeronaves para outros aeroportos nacionais e internacionais.
Euroatlantic, White, Hifly e Luzair podem ser clientes
A maioria das empresas de voos não regulares tem optado por parar os seus aviões
noutros aeroportos nacionais, como Porto e Faro. A Euroatlantic, por exemplo, companhia aérea cuja
dívida à ANA relativa à taxa extra ascende a €2,4 milhões, deslocou oito das suas aeronaves para o
aeroporto de Faro, e um cargueiro para Châteauroux, em França.
Também a White, com sete aeronaves Airbus, teve de transferir um avião executivo para o
aeroporto do Porto por falta de espaço em Lisboa, manter um no aeroporto de Hamburgo,
Alemanha, e ir estacionando outro em vários aeroportos, consoante os destinos de voo. A Hifly
terá deslocado algumas aeronaves para o aeroporto Francisco Sá Carneiro e para os arredores
de Paris, e a Luzair também optou por estacionar o Boeing 767-300ER com que opera no Porto.
Apesar da menor capacidade de resposta e dos custos acrescidos com a deslocação das tripulações
para outros aeroportos, esta certificação do INAC é mais uma solução que as companhias passam a
ter para responder à falta de espaço no aeroporto da capital.»
Margarida Fiuza, artigo publicado no jornal "Exame/Expresso"
(18 Junho 2010)
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