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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPITULO I

INTRODUCAO

A Comissao de Assuntos Sociais reuniu nos dias 3 e 4 de Junho, na delegacdo da

Assembleia Legislativa da Regik AutOnoma dos Acores, na Cidade de Angra do

Heroismo, para analisar, relatar e emitir parecer sobre o Projecto de Resoluck —

"Implementack do "Passe Social" na Regido AutOnoma dos Acores".

Na referida reunik a Comissk ouviu o Deputado Alexandre Pascoal em representack

do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, procedeu a audick da Secretaria Regional

do Trabalho e Solidariedade Social, assim como a andlise e emissk de parecer

referentes ao Projecto de Resoluck em apreciacdo.

A iniciativa em analise deu entrada na Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma dos

Acores no dia 21 de Abril de 2009 e foi submetido a apreciack das ComissOes de

Economia e de Assuntos Sociais, per despacho do Presidente da Assembleia, datado do

dia 22 do mesmo mes, para apreciacão e emissão de parecer ate ao dia 22 de Maio de

2009.

Na impossibilidade de se proceder a audicao do membro do Govern° Regional corn

competéncia em materia de seguranca social dentro do limite temporal estabelecido foi

solicitada a prorrogack do prazo para emissk de parecer por trinta dias, tendo a

mesma side autorizada.
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CAPITULO II

ENQUADRAMENTO JURIDICO

0 Projecto de Resolucao em apreciacâo foi apresentado por iniciativa do Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, exercida nos termos do estatuido na alinea d) do n.° 1

artigo 31.0 do Estatuto Politico Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores

aprovado pela Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro, em conjugacao com o disposto no artigo

114.° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores que

aborda o poder de iniciativa.

Nos termos do artigo 145.° do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-se aos

projectos de Resolucao, corn as devidas adaptacifies, as disposicees regimentais relativas

ao processo legislativo comum, com excepcao das enumeradas no n.° 1 do mesmo

artigo. 0 debate das iniciativas ern plenkio é precedido da sua apreciacâo pelas

comissiies especializadas permanentes, em razao da matdria, cabendo a estas elaborar os

correspondentes relatOrios, nos termos do disposto na alinea a) do artigo 42.° do

Regimento da Assembleia.

Nos termos da Resolucao da Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores

n.° 3/2009/A, de 14 de Janeiro, as matdrias relativas a "solidariedade e seguranca social"

sac) competencia da Comissdo de Assuntos Sociais.

A analise efectuada no ambito da Comissao de Assuntos Sociais incidiu exclusivamente

sobre o impacto social da medida proposta porquanto apenas este aspecto se inclui no

ambito da area de competencia desta Comissào.
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CAPiTULO III
PROCESSO DE ANALISE

A Comissao deliberou ouvir o Grupo Parlamentar proponente da iniciativa e a

Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social.

A Comissao reuniu nos dias 3 e 4 de Junho de 2009, na delegacao da Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, na Cidade de Angra do Heroismo, para

proceder As audicOes, a analise do Projecto de Resoluck, e a emissAo de parecer.

Apresentacão da iniciativa pelo Proponente:

0 Deputado Alexandre Pascoal, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, procedeu

apresentacao da iniciativa salientando que a mesma assenta no trabalho que tern vindo a

ser desenvolvido pelos governos do Partido Socialista no ambito da renovacao da frota e

da revisao de percursos e horarios de funcionamento da rede de transportes viarios.

Em seu entender trata-se de mais uma iniciativa que visa mudar mentalidades quanto

utilizacao dos transportes pablicos permitindo, a par da maior qualidade e melhores

condicaes de utilizacao, uma maior equidade na sua utilizacao atravës da reducão do

custo ao utilizador.

A introducao do "Passe Social" visa estimular uma maior utilizacao dos transportes

ptiblicos atravds da reducao de custos, adequacao de horarios e de percursos as

exigencias de novas profisseies e novos habitos de vida, e disponibilizacao de

informacao adequada dirigida ao utilizador.
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Finda a apresentacao seguiu-se urn periodo para esclarecimentos no qual intervieram os

Deputados Rui Ramos, Artur Lima e Jose Manuel Bolieiro e Jose Cascalho.

0 Deputado Rui Ramos afirmou que a introducao do "Passe Social", por si sO, frac,

tomara a utilizacao dos transportes pablicos mais apetecivel, sem que se proceda a

revisào de horarios, percursos e frequancias.

Considerou tambem desejavel proceder a uma alteracao da iniciativa por forma a

contemplar uma diferenciacao do preco do "Passe", em fun* dos rendimentos do

agregado familiar.

0 Deputado Artur Lima afirmou que "nä° se pode falar ern transporte pablico nos

Acores" uma vez que existem realidades muito distintas nas diferentes ilhas.

Questionou tambem o proponente sobre a operacionalizacao da iniciativa,

designadamente quem tera acesso ao "Passe Social", e como se preva que o mesmo

venha a estimular uma maior utilizacao dos transportes pablicos.

0 Deputado Jose Manuel Bolieiro subscreveu o pressuposto da iniciativa em apreco

mas questiona a forma proposta uma vez que o servico prestado a populacao decorre de

uma concessao, sendo que o preco cobrado ao utilizador nao corresponde ao custo real

do servico prestado mas sim a um preco administrativo e negociado. Assim, questiona

se o objectivo pretendido nao seria mais facilmente alcancado no 'ambito do processo

negocial que decorre entre o Govern° e os concessionarios. A finalizar considerou que a

iniciativa em analise frac, prevé a criacao de um passe social mas sim de um passe

universal.

0 Deputado Jose Cascalho salientou a importancia do passe social como forma de

reduzir os encargos da populacao corn transportes, pelo que merece o apoio do Bloco de

Esquerda. No entanto alertou para o facto de esta medida nao conseguir, por si s6,

contribuir para o aumento da utilizacao dos transportes pablicos em detrimento do

automOvel particular, devendo ser acompanhada por modificac'Oes na rede de
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transportes assim como nos horarios. Referiu ainda que o passe social pode e deve ser

utilizado em todos os transportes que suportam o movimento pendular casa-trabalho, no

qual se inclui, por exemplo, o transporte entre as ilhas Pico e Faial.

Em resposta as questOes colocadas o Deputado Alexandre Pascoal reafirmou que o

"Passe Social" complementard as medidas de renovacào da frota e de revisdo de

percursos e de horarios que o Govern° tern já em curso. 0 "Passe" estara disponivel

para todos os utentes dos transportes pablicos numa lOgica de oferta de precos

diferenciados para quem utiliza o servico diariamente. Uma vez que a designacdo de

"Passe Social" pode gerar alguma confusäo sobre a natureza da medida proposta assume

a possibilidade de alteracao da designacdo para "Passe Intermodal".

A finalizar afirmou que o preco do passe sera determinado em funcao do trajecto, sendo

expectavel que a reducào do preco associada a criacao do "Passe" tome a utilizacào dos

transportes priblicos mais atractivos.

Audi** da Secretiria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social:

A Secretaria Regional circunscreveu a sua apreciacOo do Projecto de Resolucäo ao

impacto social que este podera ter, em particular junto de pessoas corn maiores

dificuldades econOmicas.

Neste contexto, considerou tratar-se de uma iniciativa ütil e oportuna porquanto podera

contribuir para o aumento da empregabilidade de pablicos mais desfavorecidos e em

particular da taxa de actividade feminina, designadamente actuando como factor de

correccão em situacOes de dificuldade de aceitacao de emprego em funcdo de limitacOes

de mobilidade que se colocam pelo custo, frequéncia, hordrios e percursos dos

transportes pablicos.
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Finda a apreciacao da iniciativa, a Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade

Social disponibilizou-se para responder as questOes que os Senhores Deputados

entendessem colocar.

Nao houve qualquer pedido de esclarecimento.

CAPiTULO IV

APRECIACAO NA GENERALIDADE

0 Projecto de Resolucao em apreciacao prop& que a Assembleia Legislativa da Regiao

AutOnoma dos Acores recomende ao Govern° Regional que desencadeie os

mecanismos necessarios a implementacao de um "Passe Social" agregado ao transporte

colectivo de passageiros, de abrangOncia regional.

A iniciativa tern em linha de conta o incentivo a utilizacao de meios de transporte,

equipamentos e energias menos poluentes, por intermedio da concessao de incentivos

financeiros ao abrigo do Sistema de Incentivos a Reducao do Impacto Ambiental e

Renovacao das Frotas no Transporte Colectivo Regular de Passageiros (SIRIART).

ainda tomada ern consideracao a importancia do sector dos transportes pithlicos no

incremento da competitividade econOmica regional, atravès do atunento dos niveis de

empregabilidade das populaciaes deslocadas, por intermedio da introducao de horarios

alargados e novos percursos.

A criacao deste passe social assenta numa lOgica de justica social que se traduzira num

atunento do rendimento disponivel das familias e dos agregados familiares mais

carenciados que sao, por regra, aqueles que mais utilizam a rede de transportes ptIblicos

regional e numa promocao da mobilidade de forma ambientalmente sustentavel, atraves
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do fomento da utilizacao alargada do transporte püblico em detriment° do uso do

automOvel particular.

CAPITULO V

PARECER

A Comissao deliberou, por unanimidade, emitir parecer favordvel a aprovacao, pelo

Plenario da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, do Projecto de

Resolucao — "Implementacao do "Passe Social" na Regiao Aut6noma dos Acores".

Angra do Heroism°, 4 de Junho de 2009.

A Relatora,

kr;

(NOlia Amaral)

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

(Claudia Cardoso)
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