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S/Referência   S/Comunicação   N/Referência              Data 
S/3213/2021   04/11/2021   SE/2021/1375            25/11/2021 
 
 
ASSUNTO: Requerimento ao Governo dos Açores n.º 223/XII-PS- Greve dos Tripulantes dos navios de 

investigação – Arquipélago e Águas-Vivas. 
 

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos/a Senhores/a Deputados/a Tiago 
Branco, Ana Luís, José Manuel Ávila e Mário Tomé, do grupo parlamentar do Partido PS/Açores, sem 
prescindir quanto ao teor do preâmbulo, encarrega-me o Senhor Subsecretário Regional da Presidência 
de informar a V. Exa., relativamente às questões colocadas o seguinte: 

 
1-  O pré-aviso de greve do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e 
Regiões Autónomas (STFPSSRA), de 26 de maio de 2021, teve por fundamento “(…) a integração das 

tripulações do N/I Arquipélago e da L/I Águas vivas na categoria de marítimos, idêntica à da Marinha 

Mercante, tal como acontecia até dezembro de 1999.” A competência em matéria de regulamentação 
das carreiras contributivas é do Governo da República, no exercício de funções administrativas, nos 
termos da alínea c) do artigo 199º da Constituição da República Portuguesa (CRP), consolidada na Lei 
Constitucional nº 1/2005, de 12 de agosto. O Governo dos Açores, apesar de não ser entidade 
empregadora nem ter competência na matéria em apreço, tem diligenciado no sentido de assegurar a 
concertação de diálogo entre as duas partes e de sensibilizar os membros do Governo da República 
para esta temática, nos contactos que tem tido, quer com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, quer com o Ministro do Mar. A Secretaria Regional do Mar e das Pescas tem, 
igualmente, acompanhado as comunicações efetuadas pelo Instituto do Mar (IMAR) aos organismos 
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responsáveis. Acrescenta-se que houve, ainda, diligências dos deputados do PSD na Assembleia da 
República, quando questionaram os Ministérios com relevância nesta matéria (Vide Anexo 1). 

2 - As comunicações escritas foram efetuadas entre o IMAR (entidade empregadora), a Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Secretário de Estado da Segurança Social. À data de 5 
de outubro p.p., obteve-se a seguinte resposta: “(…) foram desenvolvidos (…) esforços legislativos 

tendentes à resolução dos problemas discutidos, com a correspondente proposta de previsão de ajustes 

legais que se consideram adequados através da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2022”. 
Não obstante, em virtude dos recentes desenvolvimentos políticos, este processo não poderá avançar, 
antes da constituição de nova Assembleia da República e tomada de posse de novo Governo, após 
eleições legislativas 2022 (Vide Anexo 2). 

 
3- O Governo dos Açores, por intermédio da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, só ficará 
habilitado para responder adequadamente a esta questão quando lhes for dado conhecimento dos 
relatórios anuais por parte do IMAR. 
 
  
Com os melhores cumprimentos, 
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