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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 
O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 17 de junho de 2014 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia, datado do dia 19 do mesmo mês, para apreciação e emissão de parecer até 

ao dia 03 de setembro de 2014. 

 

Foi solicitada a prorrogação do prazo estabelecido para emissão de parecer, ao 

abrigo das disposições regimentais aplicáveis. 

 

A prorrogação de prazo foi concedida, estabelecendo novo prazo para emissão 

de parecer até 03 de março de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pela Representação 

Parlamentar do BE, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos 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), em conjugação com o disposto 

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

Açores. 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de Novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  
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Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 
Para o efeito, a Comissão deliberou ouvir a proponente da iniciativa (BE) e o 

Secretário Regional do Turismo e Transportes (SRTT), bem como solicitar parecer 

escrito à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA), à 

Associação de Consumidores da Região Açores (ACRA) e às Empresas de 

Camionagem dos Açores.  

A proponente foi ouvida a 29 de janeiro de 2015, por videoconferência a partir 

da delegação de Ponta Delgada. 

O membro do Governo Regional com competência em matéria de transportes foi 

ouvido a 18 de dezembro de 2014, na delegação de Angra do Heroísmo. 

Reunida novamente a 03 de fevereiro de 2015, a Comissão procedeu à emissão 

de parecer e aprovação do respetivo relatório. 

 

 

1) AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES (SRTT), 

VÍTOR MANUEL ÂNGELO DE FRAGA: 

O SRTT antes de iniciar a audição informou que iria pronunciar-se sobre as duas 

iniciativas (Projeto de Resolução n.º 75/X e Projeto de DLR n.º 37/X) para as quais foi 

convocado à presente reunião, em simultâneo, dado o objeto das mesmas. Assim, a 

audição é vertida, de igual forma, nos relatórios referentes a estas iniciativas. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

4 
 

 

O SRTT considerou importante começar por caracterizar o que é o passe social e 

quais os tipos de passe existentes na Região Autónoma dos Açores. Existe o passe a 30 

dias, o passe destinado a reformados e o passe destinado a desempregados. O início da 

sua implementação foi em 2011 e em alguns casos, o seu incremento tem sido efetuado 

de modo a responder às necessidades das pessoas. 

Sublinhou que o custo do passe social destinado aos reformados é 70% mais 

barato que em Portugal Continental e 68% mais barato que na Região Autónoma da 

Madeira, o que demonstra a clara intenção de adaptar o passe social à realidade das 

pessoas. Os dados estatísticos demonstram o crescimento da utilização dos passes, 

sendo que nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro revelaram uma 

adesão mais acentuada. 

Quanto à iniciativa agora em análise, o SRTT considerou não estar adequada à 

realidade atual, pois ignora a situação atual das empresas no que concerne a sistemas de 

informação necessários para implementar esta intermodalidade e, por exemplo, um 

modelo de coordenação necessário entre os vários operadores dos diversos tipos de 

transporte para efeitos de distribuição de receita. Relembrou ainda que já foi 

apresentado na Assembleia Legislativa Regional o Plano Integrado de Transportes e 

onde está previsto a implementação destas medidas. Pelo que, existe já uma 

calendarização para essa implementação e tudo está programado para que assim 

aconteça. Nesta fase, disse estar em fase de preparação os procedimentos necessários a 

esta operacionalização.  

 

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou com a 

participação dos deputados João Costa e Joaquim Machado. 

 

O deputado João Costa questionou o SRTT se este pode especificar o número de 

passes vendidos por cada modalidade, por tipo de passe, a quantificação de passes 

mensais.  
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O SRTT disse não ter na sua presença dados que lhe permita responder de forma 

exata a essas questões, mas comprometeu-se a fazer chegar à Comissão Permanente de 

Assuntos Sociais esse números. 

O deputado Joaquim Machado observou que não basta fazer a comparação dos 

preços dos passes entre as Regiões e Portugal Continental, sendo também necessário 

analisar o impacto desse encargo nos orçamentos familiares. Acrescentou que a fazer a 

análise dessa perspetiva, os resultados são completamente diferentes porque os custos 

dos transportes acarretam um peso maior no orçamento das famílias açorianas, 

comparativamente a Portugal Continental. 

O SRTT respondeu que, obviamente, estamos numa região insular e que não 

podemos fazer termos de comparação com os meios de transporte além dos terrestres 

porque aí os números não tem forma de serem igualitários. Mas que em relação aos 

transportes terrestres, estes são mais baratos como já referiu antes. 

O deputado Joaquim Machado insistiu que a sua análise foi feita em valores por 

operador, em que o índice do consumidor referência não incidiu sobre os transportes 

aéreos. E que essas mesmas referências indicam que os Açores apresentam valores 

acima da média comparativamente ao resto do país, e às distâncias percorridas. A 

comprovar isto elencou dados do Serviço Regional de Estatística e que os custos dos 

transportes nos Açores, duplicam em relação aos idênticos no resto do país.  

O SRTT esclareceu que os estudos sobre os quais se baseou são feitos 

comparando distâncias iguais.  

 

2) Apresentação da iniciativa pela Proponente, Representação Parlamentar do 

Bloco de Esquerda (BE): 

A deputada Zuraida Soares, em representação da proponente procedeu à 

apresentação da iniciativa em análise referindo que a mesma se baseia numa redução em 

50% dos tarifários do passe social, nos transportes coletivos rodoviários e marítimos de 

passageiros. Que o passe social na Região fica muito aquém de corresponder às 

expetativas e do fim para que foi aprovado. Recorrendo a elementos do Serviço 

Regional de Estatística, a deputada afirmou que o ano de 2013, na Ilha de São Miguel, 
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os números de passageiros transportados foi semelhante aos anos anteriores, só 

ultrapassando os números de 2008, e que na Ilha Terceira entre os anos 2011 e 2013 não 

se registou alteração significativa, apenas um número maior comparativamente ao ano 

de 2005. E pela apreciação destes dados e pelos pareceres recebidos, a deputada diz 

facilmente se compreender que o passe social implementado na Região não dá a 

resposta necessária aos cidadãos que dele podem beneficiar. Exemplificou que um 

bilhete marítimo entre Faial/Pico, cuja distância são 5 milhas náuticas, custa 3,50 € e 

que um bilhete entre Lisboa/Seixal, cuja distância ronda as 63 milhas náuticas, custa 

apenas 2,35 €; que um passe social para área da Praia da Vitória custa 48,78 €, enquanto 

um passe para circular na zona de Lisboa e arredores, e que abrange autocarro, metro e 

barco, custa 43,00 €. Acrescentou ainda, que o custo do passe social neste momento 

representa cerca de 10% do salário mínimo, um encargo demasiado elevado para os 

beneficiários deste tipo de passe (cerca de 50,00 € por pessoa, 100,00€ por casal).  

Sucintamente explicou que a iniciativa compreende dois objetivos:   

- Incentivar o uso de transportes públicos, seja por questões ambientais, sociais 

(permitindo por exemplo que um cidadão abrangido pelo passe social possa conseguir 

um trabalho mais longe da área de residência), e 

- Uma vertente pedagógica, no sentido de combater a associação feita entre 

passe social e cidadãos carenciados, sensibilizando para que o passe deixe de ser visto 

como sinónimo de pobreza e passe a ser visto como uma consciência económica, 

ecológica e social.  

Terminou a apresentação, afirmando que irresponsável, demagógico e populista, 

como o SRTT considerou a proposta, é o que o passe social representa neste momento, 

por beneficiar tão poucas pessoas. 

 

Outros pareceres 

Os pareceres que, à data da elaboração deste Relatório, deram entrada na Comissão, 

anexam-se ao presente relatório, do qual fazem parte integrante. 
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CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 

A iniciativa começa por referir que “A implementação do Passe Social, nas ilhas de 

São Miguel e Terceiram, em 2011, decorrente da Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 17/2009/A, de 21 de julho, resultou numa redução, em 

média, de 50%, comparativamente ao custo dos bilhetes pré-comprados, a modalidade, até 

então, menos dispendiosa, tal como nos preços praticados para pensionistas, utentes com 

mais de 65 anos e desempregados.” 

 

Acontece que “os preços dos Passes Sociais são ainda proibitivos, sobretudo, para a 

população ativa empregada e jovens que concluíram o seu percurso escolar.” 

 

Assim, a iniciativa ora em apreciação visa, concretamente, recomendar o seguinte: 

1. “Que o Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e 

Transportes, proceda à redução, em 50%, dos tarifários do Passe Social, nos 

transportes coletivos rodoviários e marítimos de passageiros. 

 

2. A presente Resolução entra em vigor após a publicação do Orçamento da 

Região para 2015.” 

 

 

CAPÍTULO V 

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 
Nada a registar.  
 
 

CAPÍTULO VI 
PARECER 

 
Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável à 

aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 
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do Projeto de Resolução n.º 75/X – “Redução do preço do passe social”, com o voto 

contra por parte do PS e com a abstenção com reserva de posição para plenário por parte 

do PSD, CDS-PP e PPM. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que, por sua vez 

não se pronunciou sobre o assunto. 

 

 

A Relatora 

 
(Arlinda Nunes) 

 
 
 
O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
 

 
   O Presidente   

 
(Domingos Cunha) 

 










