


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 28 de Janeiro de 

2014, na Delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na 

cidade de Ponta Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo Regional — Alteração ao regime jurídico da atribuição do acréscimo regional 

à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de pensão e da 

remuneração complementar regional. (Quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional 

n.º 8/2002/A, de 10 de Abril). 

 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional foi apresentado ao abrigo do poder 

consagrado na alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores e no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido 

Regimento. 
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2º . CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENER ALIDADE E ESPECIALIDADE 

 

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional foi apresentado ao abrigo do 

poder consagrado na alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores e no artigo 114.º do Regimento 

da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e apreciado nos termos da alínea 

a) do artigo 42.º do referido Regimento. 

 

 

 

 

 Apreciação na generalidade e na especialidade  

 

 

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto – cf. artigo 1.º – alterar o artigo 

3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de Abril, alterado pelos 

Decretos Legislativos Regionais n.º 22/2007/A, de 23 de outubro, n.º 6/2010/A, 

de 23 de Fevereiro, e n.º 3/2012/A, de 13 de janeiro, o qual estabelece o regime 

jurídico da atribuição do acréscimo regional ao salário mínimo, do complemento 

regional de pensão e da remuneração complementar regional.   

 

Através da presente iniciativa, pretende-se, concretamente, que o artigo 3.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, passe a dispor que “O 

montante do salário mínimo, estabelecido ao nível nacional para os trabalhadores 

por conta de outrem, tem, na Região Autónoma dos Açores, o acréscimo de 7,5 

%.” 

 

A alteração ora preconizada justifica-se, segundo o Proponente, como forma de 

responder ao “persistente agravamento da crise económica”, a qual é caraterizada 

da seguinte forma: 

 

- “enorme incremento do desemprego e da precariedade laboral na Região”; 
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- “contenção salarial generalizada e reduções salariais”; 

 

- “grande disparidade entre os rendimentos dos trabalhadores açorianos e as do 

continente”; 

 

- “custo de vida agravado pela insularidade”; 

 

- “aumento da pobreza nos Açores”; 

 

- “percentagem de trabalhadores, com emprego a tempo inteiro, que beneficiam 

do Rendimento Social de Inserção”; 

 

- “agravamento das condições de vida”; 

 

- “elevada percentagem de trabalhadores com baixos rendimentos”; 

 

- “proporção de trabalhadores não qualificados são na nossa Região muito 

superiores às do continente.” 

 

Nestes termos, defende-se que “o aumento do Acréscimo Regional à Retribuição 

Mínima Mensal Garantida visa não só reduzir a disparidade nos rendimentos 

entre os trabalhadores açorianos e os do continente, atenuando os diversos 

efeitos da insularidade sobre o custo de vida e sobre o mercado de trabalho, mas 

também contribuir para minorar as dificuldades de um grande número de 

trabalhadores açorianos.” 

 

Esta proposta, a entrar em vigor, reportar-se-á ao Orçamento de 2015. 
 

A Subcomissão deliberou, sobre esta matéria, colocar a iniciativa em apreciação pública, 

cujo prazo terminou no passado dia 4 de Janeiro. 
 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia deliberou por maioria, 

com os votos a favor do PS e PSD, com o voto contra do BE e abstenção com 

reserva de posição para Plenário do CDS/PP, dar parecer desfavorável à presente 

iniciativa.
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O Relator 

 

 

____________________________ 

José Ávila 

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

________________________________ 

Francisco Vale César 


