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Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 3 de novembro de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro
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REQUERIMENTO

Greve dos tripulantes dos navios de investigação

"Arquipélago" e "Águas-Vivas"

As tripulações que prestam funções a bordo do Navio de Investigação

"Arquipélago" e da Lancha de Investigação "Águas Vivas" encontram-se a

exercer o direito de greve, nomeadamente ao trabalho noturno, desde o dia 7 de

junho de 2021, por tempo indeterminado.

Como é do conhecimento do Governo Regional, aqueles trabalhadores, que

exercem funções para o Instituto do Mar (IMAR), reivindicam, perante a

Segurança Social, a sua integração na categoria de marítimos, tal como

acontece na marinha mercante, e com outros trabalhadores que desempenham

idênticas funções em empresas públicas regionais como a Atlânticoline ou a

Portos dos Açores.

Tendo presente que a resolução deste assunto passa por legislação e normas

nacionais da competência do Governo da República, é fundamental que o

Governo Regional dos Açores desenvolva as diligências necessárias, junto deste

e do Instituto da Segurança Social, IP., com vista ao alcance de uma solução

que corresponda às expetativas dos tripulantes daquelas embarcações de

investigação, ambas proprietárias da Região Autônoma dos Açores.
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Recorde-se que o navio "Arquipélago" e a lancha "Âguas-Vivas" são

equipamentos fundamentais para o cumprimento dos objetivos da Região na

área da investigação marinha e da gestão de recursos pesqueiros, como são

exemplo as campanhas de monitorizaçào das espécies demersais e o projeto

CONDOR.

Perante o exposto, e com vista à manutenção dos índices de motivação das

equipas, torna-se imperativo que o Governo Regional, na qualidade de

proprietário das embarcações e na defesa dos projetos de investigação levados

a cabo pelo IMAR, envide todos os esforços junto das entidades nacionais para

que os profissionais tripulantes desses navios vejam as suas justas aspirações

reconhecidas e atendidas.

Assim, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através dos

deputados abaixo indicados, ao abrigo das disposições regimentais

aplicáveis, solicitar ao Governo Regional o seguinte esclarecimento:

1. Desde o pré-aviso de greve, anunciado a 26 de maio de 2021, que

diligências tem desencadeado o Governo Regional junto do Governo da

República e do Instituto da Segurança Social, IP. com vista à resolução

deste assunto?

2. Que comunicações escritas foram dirigidas, sobre este assunto, ao

Governo da República e ao Instituto da Segurança Social, IP. e que

respostas foram obtidas?

Solicita-se cópia da correspondência trocada.

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9901-858 Horta

Tel. 292 207 640 • Fax 292 391 086 • email gpps@>aira.pt
www.psacores.pt • www.jsacores.pt



GRUPO
PARLAMENTAR

Partido Socialista
AÇORES

3. Em que medida é que esta greve das tripulações coloca em risco as

campanhas de investigação e monitorização das espécies demersais dos

Açores, assim como, a monitorização da área protegida do monte

submarino CONDOR?

Horta, 3 de novembro de 2021.

Os deputados,

Tiago Branco

Ana Luís

José Ávila

Mário Tomé
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