ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

TRABALHOS DA COMISSÃ O

A Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer, na
sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 13/XI - “Décima
primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, alterado pelos
Decretos Legislativos Regionais n.ºs 22/2007/A, de 23 de outubro, 6/2010/A, de 23 de fevereiro,
3/2012/A, de 13 de janeiro, 3/2013/A, de 23 de maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A,
de 1 de agosto, 22/2014/A, de 27 de novembro, 8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de
janeiro e 3/2017/A, de 16 de março, que estabelece o regime jurídico de atribuição do acréscimo
regional à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de pensão e da
remuneração complementar regional.”

1º. CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional, cuja autoria pertence à Representação
Parlamentar do PCP, 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.

2º. CAPÍTULO – APRECIAÇÃO N A GE NERALIDADE

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto – cf. artigo 1.º – alterar “O artigo 3º do Decreto
Legislativo Regional nº 8/2002/A, de 10 de Abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
nºs 22/2007/A, de 23 de Outubro, 6/2010/A, de 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 13 de janeiro,
3/2013/A, de 23 de maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 de agosto, 22/2014/A,
de 27 de novembro, 8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de janeiro, e 3/2017/A, de 16 de
março”.
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A alteração ora preconizada visa, em concreto, consagrar que “O montante da retribuição
mínima mensal garantida, estabelecido ao nível nacional para os trabalhadores por conta de
outrem, tem, na Região Autónoma dos Açores, o acréscimo de 7,5%.”
Atualmente, refira-se, este acréscimo está fixado em 5%.
O proponente, em sede de preâmbulo, começa por sustentar que “A Autonomia Constitucional
existe para que possam ser criadas as medidas específicas adequadas às nossas
particularidades.”
Acrescentando-se, em seguida, que “O custo de vida nos Açores é superior ao do Continente,
mas os trabalhadores por conta de outrem auferem menos nos Açores que os seus colegas do
Continente.”
Neste sentido, defende-se que “O aumento no valor do acréscimo regional à retribuição mínima
mensal garantida será um instrumento para ajudar os trabalhadores da Região a suprir o custo
de vida cada vez mais elevado em relação ao Continente.”
Sustenta-se, ainda, que “Com este pequeno aumento ao acréscimo regional à retribuição
mínima mensal garantida, pois propomos o aumento de 2,5% em relação ao que existe
presentemente, estamos assim a contribuir para a criação de um maior equilíbrio e de justiça
face às especificidades regionais.”
Por fim, importa referir que se prevê (cf. artigo 2.º) que o diploma “produz efeitos a partir do
dia 1 de janeiro do ano seguinte ao da sua publicação.”

Diligências efetuadas:
A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do Vice-Presidente do Governo,
Emprego e Competitividade Empresarial.
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A Comissão Permanente de Economia, no dia 01 de fevereiro de 2018, procedeu à audição do
Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, na Delegação da ALRAA
em Ponta Delgada, São Miguel.
O Vice-Presidente referiu que a proposta apresentada já está desatualizada, pois o salário
mínimo em vigor nos Açores, de 609,00 euros, é já superior ao pedido pelo PCP, de 600,00 euros.
Acresce que nos últimos quatro anos, o salário mínimo aumentou 20% na Região Autónoma dos
Açores, o que significa mais 1.400,00 euros de rendimento anual, face ao recebido há quatro
anos atrás. Em suma, um Açoriano que aufira o salário mínimo, recebe mais 409,00 euros, por
ano, do que se vivesse no continente e auferisse o salário mínimo.
O deputado António Lima perguntou se faria sentido aumentar o complemento regional ao
salário mínimo para combater o risco de pobreza.
O Vice-Presidente argumentou que o rendimento disponível bruto per capita (que abrange
todas as componentes salariais e apoios sociais) nos Açores é de 11.806 euros e é superior à
média nacional, pelo que cada Açoriano recebe hoje mais 100,00 euros por mês e mais 1.400,00
euros por ano, do que recebia há quatro anos atrás.
A deputada Graça Silveira abordou as contradições da proposta, que indica querer reduzir os
custos financeiros das empresas e, ao mesmo tempo, aumentar os salários, perguntando se a
economia dos Açores tem capacidade que permita às empresas suportar o aumento salarial
proposto e se ainda faz sentido manter o diferencial de 5%, ou se não seria o momento certo
para reavaliar os custos inerentes à insularidade.
O Vice-Presidente respondeu que o rendimento disponível bruto por Açoriano é 11.806,00 euros
e é superior ao do continente em cerca de 150,00 euros. Além disso, se as empresas dos Açores
suportaram o aumento salarial por trabalhador de 1.400,00 euros, ano, acrescido dos encargos
salariais, nos últimos quatro anos, então é porque a economia tem vindo a crescer e as empresas
demonstraram capacidade e esforço para remunerar melhor os seus colaboradores. Recordou
ainda que a redução fiscal que os Açorianos beneficiam, e em particular nos escalões de IRS (30%; -25% e -20%) é que permitem ter um rendimento disponível mais elevado do que no
continente.
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O deputado Carlos Silva referiu que entre 2009 e 2018 o salário mínimo pago nos Açores
aumentou cerca de 30% (+ 136,50 euros), passando de 472,50 euros, em 2009, para 609,00
euros, em 2018. Perguntou se é verdade que cada Açoriano que receba o salario mínimo tem
um acréscimo de rendimento anual de 406,00 euros, face ao continente e mais 238,00 euros,
face à R.A. da Madeira.
O Vice-Presidente confirmou os dados apresentados e o aumento de rendimento face às outras
Regiões.
O deputado António Lima fez referência à taxa de inflação nos Açores (cerca de 1,9%), que é
superior à média nacional, e perguntou se não era motivo para aumentar o acréscimo ao salário
mínimo.
O Vice-Presidente respondeu que o crescimento do salário mínimo, no último ano, foi de 5,1%,
quando a inflação foi de apenas 1,98%, pelo que o salário mínimo foi aumentado muito acima
da taxa de inflação, contrariando assim o que disse o Bloco de Esquerda.
A concluir, disse que se a trajetória percorrida nos últimos anos permitiu recuperar a taxa de
desemprego para metade, ou seja de 18% para 9%, então é porque a estratégia do Governo dos
Açores foi a mais correta.

A Comissão de Economia solicitou os seguintes pareceres por escrito:


UGT - Açores;



Câmara do Comércio e Indústria dos Açores;



CGTP-IN.
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3º. CAPÍTULO – POS IÇÃO DOS PART IDOS

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer desfavorável à presente Proposta de Decreto
Legislativo Regional.
O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer desfavorável à presente Proposta de Decreto
Legislativo Regional.
O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para
Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional.
O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para
Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional.

4º. CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria,
com os votos contra do PS e do PSD e abstenção do CDS e BE, emitir parecer desfavorável à
presente Proposta de Decreto Legislativo Regional.
Ponta Delgada, 15 de fevereiro de 2018.
O Relator

Carlos Silva
O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito.

O Presidente

_________________________
Miguel Costa
COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|6

