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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 20 de Junho de 2014, na Delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Angra, e por 

videoconferência com a Delegação de Ponta Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre a 

Projeto de Resolução — “Diversificação tarifária e promoção de tarifários sociais da 

eletricidade”. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
O Projeto de Resolução foi apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de 

Janeiro – e nos termos do artigo 145.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 Resolução pretende, genericamente, “contribuir para aliviar o custo da 

eletricidade para as famílias, através da criação do ciclo semanal nos tarifários bi-horários e tri-

horários, assim como da promoção e divulgação dos tarifários sociais.” 

 

A iniciativa apresenta, a título de fundamentação da respetiva pretensão, os seguintes 

argumentos: 

 

“O aumento do desemprego e da precariedade laboral”; 

 

“O custo dos bens essenciais tem sido agravado”; 

 

Nestes, refere-se que “O mesmo tem acontecido com a eletricidade, não só pelos aumentos 

constantes, na ordem dos 3,46%, nos últimos 7 anos (evolução do preço da venda da eletricidade 

em baixa tensão normal), mas também devido à redução do diferencial das taxas, em sede de 

IVA, nas Regiões Autónomas, para uma margem máxima de 20% relativamente às taxas do 

continente, assim como da sua transposição do escalão mínimo (4%) para o escalão máximo 

(16%)”; 

 

“a inflação média na Região Autónoma dos Açores (1,54%) é superior àquela que se verifica a 

nível nacional (0,19%) e que a variação homóloga foi de 0,42% na Região, quando, a nível 

nacional foi -0,37%, (índice de preços no consumidor de março de 2014 do Serviço Regional de 

Estatística); 

 

“a EDA disponibiliza tarifa normal, bi-horária e tri-horária, em ciclo diário, mas não em ciclo 

semanal”; 

 

“o ciclo semanal faz uma diferenciação tarifária entre os dias de semana e os fins-de-semana, 

disponibilizando um maior número de horas correspondentes aos períodos de ‘vazio normal’ e 

‘super vazio’”; 

 

“a diversificação tarifária permite dar resposta à diversidade de perfis de utilização, contribuindo 

para a redução do preço a pagar pelo consumidor final”; 
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“as famílias com acesso ao abono de família no 1.º escalão, ao rendimento social de inserção 

e/ou subsídio de desemprego são as destinatárias da tarifa social de eletricidade”; 

 

“o apoio social extraordinário ao consumidor permite aliviar a despesa da eletricidade das famílias 

que atravessam dificuldades financeiras, devido a rendimentos abaixo do limiar da pobreza, 

precariedade laboral e desemprego, pois compensa o incremento que se verificou na taxa de IVA 

da eletricidade”; 

 

“o aumento de desempregados e de pessoas vulneráveis à pobreza não tem correspondido a um 

aumento significativo do número de beneficiários da tarifa social de eletricidade disponibilizada 

pela EDA.” 

 

Assim, atento o enquadramento acima descrito, a presente iniciativa resolve, em concreto, 

recomendar o seguinte: 

 

- “Que o Governo Regional inicie as diligências necessárias junto à ERSE, no sentido de incluir 

no Regulamento Tarifário do Setor Elétrico, o ciclo semanal para as tarifas bi-horárias e tri-

horárias de eletricidade, na Região Autónoma dos Açores; 

 

- Que o Governo Regional, enquanto acionista maioritário da EDA, e em prol do interesse 

público, promova uma campanha publicitária/divulgação para promoção da tarifa social e do 

apoio social extraordinário ao consumidor de energia.” 

 

A Comissão Permanente de Economia deliberou, sobre esta matéria, ouvir o Presidente 

da ACRA, Mário Reis. 

 

No dia 20 de Junho de 2014 a Comissão ouviu o Presidente da ACRA, Mário Reis. 

 

O Deputado Paulo Mendes apresentou o Projeto de Resolução justificando-o com o aumento do 

desemprego e a precariedade laboral na Região por via com a crise socioeconómica que tem 

afetado o País. Considerou ainda que era responsabilidade dos políticos tomarem medidas que 

permitam debelar as dificuldades sentidas pelos Açorianos. 

 

Considerou também que o custo de bens essenciais tem sido agravado nos últimos anos, onde se 

inclui a eletricidade, que aumentou 3,46% nos últimos 7 anos. Referiu também sobrecusto por via 

da redução do diferencial das taxas do IVA nas Regiões Autónomas para uma margem máxima 

de 20% por força do memorando de entendimento. 
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O Deputado referiu ainda que a EDA era uma sociedade anónima com capitais maioritariamente 

públicos. 

 

Segundo o Deputado, o que se pretendia com esta proposta era trazer para a Região o que se 

passa no Continente nesta área, incluindo o ciclo semanal para as tarifas bi-horárias e tri-horárias 

nos dias úteis e aos fins-de-semana.  

 

Esta proposta, ainda de acordo com o Deputado, referencia ainda a necessidade de promover 

uma campanha publicitária para a divulgação da tarifa social e do apoio social extraordinário ao 

consumidor. 

 

O Presidente da ACRA começou por dizer que a sua associação estava de acordo com o 

princípio da proposta apresentada mas que havia uma série de pontos que importava esclarecer, 

nomeadamente quem iria pagar as respetivas compensações aos acionistas. 

 

Referiu que, neste momento, preferia discutir uma questão que era, no entendimento daquela 

associação, mais profunda: a mudança de paradigma do modo como eram abastecidas as ilhas 

por combustíveis fósseis. Reforçou que a Região Autónoma dos Açores não tinha sabido 

negociar com o único operador que abastecia todas as ilhas dos Açores, porque tinha cedido com 

base nas necessidades. 

 

Afirmou que deveriam ter aproveitado os fundos comunitários para fomentar a concorrência 

porque, segundo aquela associação, não podemos aceitar o preço de um único fornecedor. 

 

O Deputado Félix Rodrigues, referindo-se à questão levantada do aumento de custos e das 

compensações aos acionistas, perguntou ao Dirigente Associativo porque achava que iriam 

aumentar os custos. 

 

O Presidente da ACRA respondeu que caso esta proposta fosse aprovada o Domingo iria ter 

muita procura e se houver mais procura o custo devia aumentar. 

 

O Deputado Jorge Macedo começou por afirmar que este projeto tinha o propósito de aumentar 

o leque de escolha e ajudar a EDA a aplanar o Diagrama de Carga, referindo que a situação ideal 

para a produtora de energia seria não existirem picos de consumo. Como tal, segundo o 

Deputado, a redução dos picos de consumo tinha impacto positivo para a EDA e para os 

consumidores. 
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O Presidente daa ACRA afirmou que receava que estivéssemos a esquecer que os consumidores 

iriam procuram consumir aos Sábados e Domingos, mas mantinha a sua posição favorável ao 

diploma, mas no entanto referiu um estudo que, neste caso, as rendas fossem compensadas. 

 

O Deputado Paulo Mendes, perante esta intervenção, referiu que, sendo assim, poderíamos 

chegar à conclusão que apenas era necessário a tarifa simples, mas lembrou que, com esta 

proposta, também as empresas ganhavam com isso. Afirmou ainda que a mudança de um ciclo 

diário para um ciclo semanal não motivava a concentração do consumo nos fins-de-semana. 

 

Relativamente ao eventual prejuízo dos acionistas, o Deputado lembrou que a EDP tem apenas 

mais seis horas de vazio e concluiu afirmando que se tratava apenas de uma gestão diferente. 

 

O Dirigente afirmou que os números não constavam da proposta, mas que entendia que o 

Orçamento Regional, com esta proposta, poderia muito bem ser penalizado. 

 

A Deputada Marta Couto começou por referir que era importante cuidar dos consumidores, 

olhar a estrutura de custos e ter atenção às questões ambientais. De seguida perguntou se não 

considerava que a tarifa social em vigor tinha um efeito bastante positivo e se não ia para além 

das tarifas bi-horárias ou tri-horárias. 

 

O Dirigente Associativo respondeu dizendo que estava inteiramente de acordo com a Deputada 

mas que faltava fazer formação aos consumidores. De seguida, referindo-se à formação, afirmou 

que o regulamento para concurso para esse efeito estava minado, pois a maior “fatia” dos 

recursos ficava nas empresas. 

 

Referindo-se à tarifa social o Dirigente Associativo questionou se a EDA teria capacidade de 

resposta se houvesse uma grande aderência a essa tarifa que considera benéfica mas muito pouco 

divulgada. 

 

O Presidente da Comissão, Deputado Francisco César, referiu que no mercado ibérico de 

eletricidade era possível exportar energia nos períodos de baixo consumo, mas nos Açores não 

era possível e por isso era necessário fazer aumentar o consumo no vazio e diminuir nas horas 

cheias. 

 

Referiu ainda que existiam atividades que não poderiam alterar os padrões de consumo, mas que, 

mesmo assim, esta proposta ia no sentido do que a EDA necessitava e concluiu dizendo que não 

havia perda de rendimento, como era referido. 
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Em conclusão o Presidente da ACRA reforçou que esta proposta era pacífica. 

 

 

 

A Comissão decidiu, por maioria, com o voto a favor do BE e abstenções com reserva de 

posição para o Plenário do PS, PSD e CDS-PP, nada ter a opor ao presente diploma. 

 

 

 

                O Relator 
 

                                    

                   ___________________________  

                                José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                   O Presidente 

 

         

                                                                                ____________________________ 

                           Francisco Vale César  


