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 Exma. Sra. 

Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores 

 

Requerimento 

(Grupo de trabalho responsável pela revisão do subsídio social de 

mobilidade vigente) 

 

 No âmbito da Resolução aprovada pela Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores na reunião plenária realizada no dia 17 

de outubro de 2019, referente ao “Acompanhamento pela Comissão 

Permanente de Economia do processo de revisão do subsídio social de 

mobilidade em curso entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da 

República”, é referido o seguinte: 

 O modelo atualmente vigente de acessibilidades aéreas no 

território nacional de e para os Açores integra, como peça central, a 

agenda do grupo de trabalho estabelecido entre o Governo da República e 

o Governo Regional dos Açores. No estudo do referido grupo de trabalho, 

o qual se encontra ainda em curso e, por consequência, sem conclusões 

ou resultados, consta, necessariamente, a questão do subsídio social de 

mobilidade. 

 A esta referência constante na Resolução já citada é 

necessário juntar uma citação das afirmações produzidas, no dia 12 de 

junho de 2018, pela Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas 

na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores: “A questão do 

subsídio social de mobilidade foi devidamente colocada no último plenário 

em abril, naquilo que era o seu ponto de situação. Conforme se disse na 

altura, e sem algum desenvolvimento a esta data, o Governo dos Açores 

aguarda pela conclusão dos trabalhos que estão sendo levado a cabo por 

um grupo de trabalho interdepartamental em que a presença do Governo 

dos Açores é feita através do Diretor Regional dos Transportes. Esse 

grupo de trabalho é constituído de forma anual para, no âmbito do 

diploma do subsídio social de mobilidade, efetuar uma avaliação em 
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conjunto com a Inspeção-Geral de Finanças e com a ANAC, sobre o 

comportamento do modelo, sobre as medidas retificativas a propor e 

sobre, no caso concreto, a sua revisão”. 

 Ora, não se vê como pode ser analisado o modelo do subsídio 

social de mobilidade ao abrigo do grupo de trabalho anual referido, uma 

vez que a legislação que enquadra o seu funcionamento e competências, 

que é o Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de março, apenas estabelece o 

seguinte no artigo 13.º: 

“Revisão anual do subsídio social de mobilidade 

1 - Para efeitos do disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 4.º, o valor do 

subsídio social de mobilidade é revisto anualmente, ouvidos os 

órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores, com base 

numa avaliação das condições de preço, procura e oferta nas ligações 

aéreas abrangidas pelo presente decreto-lei e da respetiva utilização pelos 

passageiros beneficiários. 

2 - A avaliação referida no número anterior deve ser efetuada em 

conjunto pela IGF e pelo INAC, I. P., no decurso dos primeiros três meses 

de cada ano, a fim de habilitar os membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e do transporte aéreo a decidir sobre o valor a 

atribuir aos beneficiários a partir do início do mês de abril de cada ano”. 

De tudo isto resulta que o grupo de trabalho existente à luz do 

Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de março, não tem competência legal, 

nem o propósito, para estudar e propor alterações ao subsídio social de 

mobilidade. Teria de existir um grupo de trabalho especificamente 

nomeado e indigitado para o efeito. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais 

aplicáveis, requeiro que me sejam prestadas as seguintes informações: 

1- Enumeração das datas e dos locais em que reuniu o grupo de 

trabalho responsável pela apresentação de um novo modelo 

referente ao subsídio social de mobilidade. 

2- Identificação nominal dos membros que integram o referido 

grupo de trabalho desde março de 2017. 




