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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 26 de outubro de 2017, na Delegação de 

Ponta Delgada - São Miguel da ALRA, a fim de analisar e dar parecer sobre o Projeto de 

Resolução n.º 38/XI – Implementação da Portaria n.º 35/2017, de 23 de março que aprovou 

o processo automático de atribuição da tarifa social de fornecimento de energia elétrica na 

Região Autónoma dos Açores, com pedido de urgência e dispensa de exame em Comissão. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O presente Projeto de Resolução, cuja autoria pertence ao Grupo Parlamentar do BE, 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. 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A presente iniciativa visa, concretamente, “Recomendar ao Governo Regional que 

implemente os procedimentos, o modelo e demais condições necessárias à atribuição da 

tarifa social de energia elétrica de forma automática, cumprindo com o estipulado na 

Portaria n.º 35/2017, de 23 de março.” 

Para efeitos de fundamentação da pretensão acima referida, começou por referir o 

proponente que “O Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro […] criou a tarifa social 

de fornecimento de energia elétrica que se aplica a clientes finais economicamente 

vulneráveis, sendo a tarifa social calculada mediante a aplicação de um desconto na tarifa de 

acesso às redes em baixa tensão normal.” 
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Seguidamente, refere-se que “Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2016 […] o 

procedimento de acesso à tarifa social foi redesenhado no sentido de o tornar automático 

para os agregados familiares de baixos recursos e beneficiários de prestações sociais sujeitas 

a condição de recursos […].”  

Acontece que “as alterações à tarifa social de fornecimento de energia elétrica introduzidas 

pelo Orçamento do Estado para 2016 continuam por regulamentar na Região Autónoma dos 

Açores.” 

Por outro lado, refere-se que “a 16 de fevereiro de 2017, foi aprovada por unanimidade na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma resolução que recomenda ao 

Governo Regional a regulamentação da atribuição automática da tarifa social de fornecimento 

de energia elétrica e a sua aplicação retroativa a 1 de julho de 2016.” [data da entrada em 

vigor no território continente português] 

Por fim, alega-se que “apesar de finalmente aprovados os procedimentos, o modelo e demais 

condições necessárias à atribuição da tarifa social de fornecimento de energia pela Portaria 

n.º 35/2017, de 23 de março, a efetiva implementação da automatização do processo de 

atribuição continua por concretizar.” 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão Permanente de Economia deliberou, sobre esta matéria, proceder à audição da 

Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT). 

➢ A Comissão Permanente de Economia, no dia 26 de outubro de 2017, procedeu à audição 

da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), Marta Isabel Vieira 

Guerreiro, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel. 

O deputado António Lima apresentou a iniciativa, em nome do Grupo Parlamentar do BE, e 

falou da necessidade de implementar uma portaria que ainda não estava em vigor na Região, 

de modo a que os Açorianos carenciados possam beneficiar da redução da tarifa social da 

eletricidade. 
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A Secretária Regional afirmou que a tarifa social foi criada para proteger os consumidores e 

famílias mais carenciadas (economicamente vulneráveis), pelo que foi necessário construir 

uma plataforma informática, celebrar protocolos, realizar e definir procedimentos de ordem 

regulamentar e administrativa, envolvendo várias entidades como a Autoridade Tributária, 

Segurança Social, Comissão Nacional de Proteção de Dados, entre outras.  

São considerados clientes finais economicamente vulneráveis e beneficiários quem se 

encontre numa das seguintes situações: complemento solidário para idosos, rendimento 

social de inserção, subsídio social de desemprego, abono de família, pensão social de invalidez 

ou pensão social de velhice. 

Acresce que estes processos são morosos, com vários requisitos e é necessário muito rigor. 

Contudo, o pagamento já foi realizado em setembro, com efeitos retroativos, no valor de 1,3 

milhões de euros, o que implica um desconto direto de 33% na fatura de eletricidade. Para o 

efeito foi preciso estimar o número de beneficiários da tarifa social de eletricidade nos Açores, 

tendo sido alargado o universo de beneficiários, devido ao cruzamento de dados com as várias 

entidades envolvidos no processo e definido um rendimento padrão no valor de 5.808 euros 

anuais. 

Por sua vez, a Secretária Regional efetuou uma breve cronologia dos principais 

acontecimentos e protocolos celebrados, dos quais destacamos os seguintes: 

• Outubro de 2016: protocolo assinado referente ao Orçamento de Estado; 

• Dezembro de 2016: protocolo assinado com a Comissão Nacional de Proteção de 

Dados; 

• Fevereiro de 2017: protocolo assinado com a Autoridade Tributária; 

• Protocolos assinados com a RIAC e DROAP - Direção Regional da Organização e 

Administração Pública; 

Em setembro de 2017 foram enviadas notas de crédito pela EDA, processadas as 

transferências bancárias e emitidos os cheques, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2016, 

aos novos beneficiários da tarifa social de eletricidade.  

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-droap/
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-droap/
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Estima-se que o número de beneficiários nos Açores ronde, atualmente, os 11 mil clientes, 

quando anteriormente eram apenas três mil. A partir deste momento, existe um processo 

totalmente automatizado com desconto direto, de 33%, na fatura dos serviços energéticos. 

O deputado António Lima concluiu que o Governo Regional demorou cerca de um ano para 

resolver e implementar a tarifa social de eletricidade e perguntou qual o motivo do atraso 

gerado nos Açores e sucessivos adiamentos na entrada em vigor, mesmo tendo em conta os 

trâmites legais e procedimentos adotados. 

Em resposta, a SREAT afirmou que a legislação publicada a 01/07/2016 foi apenas o ponto de 

partida, pelo que foi necessário realizar vários procedimentos e cumprir todos os requisitos 

legais, o que, aparentemente, o BE não entende nem sabe como se operacionaliza todo este 

sistema, dando como exemplo o facto da R.A. da Madeira ainda não ter o seu sistema 

implementado. Realçou ainda que foi necessário garantir o cumprimento rigoroso da lei, ao 

longo de todo o processo. 

A deputada Catarina Furtado perguntou sobre o motivo da discrepância entre o número de 

beneficiários indicados inicialmente e os agora apresentados. 

A Secretária Regional respondeu que inicialmente foi realizada uma estimativa, mas com a 

introdução dos dados atualizados, provenientes dos protocolos celebrados, foi possível atingir 

valores mais próximos da realidade. 

A deputada Graça Silveira questionou sobre o que tinha mudado para que o Governo Regional 

inicialmente tenha estimado que esta tarifa pudesse ser inicialmente aplicada a 15.000 

beneficiários e agora abranja apenas 11.000 beneficiários. 

A Secretária Regional voltou a referir que inicialmente foi realizada uma estimativa, tendo por 

base número potenciais, mas com o cruzamento dos dados foi possível chegar a um número 

mais próximo da realidade. O número de beneficiários pode vir a aumentar com a atualização 

da base de dados, uma vez que apenas ocorreram alguns meses desde a data da assinatura 

dos protocolos. 
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O deputado André Rodrigues referiu que esta é uma medida de apoio às famílias Açorianas e 

perguntou se existe ainda algo por regulamentar e se algum Açoriano foi prejudicado pelo 

atraso na implementação da automatização da tarifa social de energia. 

Em resposta, a Secretária Regional disse que está tudo devidamente regulamentado e em 

vigor, com efeitos retroativos a 01/07/2016. Além disso, todos os retroativos foram já pagos, 

não havendo um Açoriano que tenha ficado prejudicado. 

De seguida, o deputado António Lima disse ter conhecimento de alguns problemas na 

implementação da medida e envio dos cheques para moradas erradas e perguntou como será 

financiada a medida nos Açores, se será a EDA a financiar e qual o montante total em causa.  

Já a deputada Catarina Furtado, perguntou se os protocolos já existam no passado. 

A Secretária Regional respondeu que a tarifa social da eletricidade já existia antes, mas 

abrangia apenas cerca de 3.000 beneficiários. Indicou ainda que a medida é financiada pela 

EDA, que por sua vez articula as contas com a ERSE e que não tem conhecimento de problemas 

no envio dos cheques, pois as moradas são as que constam no contrato com a EDA. 

Acresce que esta Portaria vem trazer um “automatismo” que não existia antes, dado que o 

beneficiário agora não tem de requerer, sendo a responsabilidade do Governo Regional. 

O Deputado André Rodrigues perguntou se a Secretária Regional concordava com o facto ser 

possível dizer que não houve prejuízo para os Açorianos, porque os pagamentos foram 

realizados, com efeitos retroativos, e a tarifa social já existia. 

Já a deputada Graça Silveira questionou se reconhecia que o Governo, na altura, não estava 

sensível o suficiente, face ao modo como estava operacionalizada a tarifa social. 

A Secretária Regional disse que há uma melhoria com esta nova legislação, por ser automática 

e permitir abranger mais beneficiários, por este motivo e devido à atualização das bases de 

dados. 

O deputado António Lima perguntou se a tarifa social não devia ter sido implementada mais 

rapidamente e qual o custo global desta medida. Por sua vez, a deputada Catarina Furtado 
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pretendeu saber se eram necessários todos estes meses para redigir e assinar os protocolos. 

Por fim, o deputado André Rodrigues perguntou se o Governo dos Açores entende que algum 

Açoriano tenha ficado prejudicado. 

A terminar, a Secretária Regional disse que quanto mais cedo, se implementar uma medida 

positiva, melhor, mas foi necessário garantir o cumprimento rigoroso da lei. Assim, para o 

Governo Regional o importante é que todas as famílias beneficiem de um desconto de 33% 

na tarifa de eletricidade, de forma automática, e que todos os valores devidos foram pagos, 

com efeitos retroativos. Os atrasos nos protocolos resultaram das exigências da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, mas nenhum Açoriano ficou prejudicado por isso. 

 

A Comissão de Economia deliberou proceder à solicitação dos seguintes pareceres, por 

escrito: 

• Diretor de serviços da Autoridade Tributária 

• Instituto de Ação Social dos Açores (IDSA) 

• EDA – Eletricidade dos Açores, S.A. 

 

3º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente ao Projeto de Resolução em análise. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente ao Projeto de Resolução em análise. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente ao Projeto de Resolução em análise. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer favorável ao Projeto de Resolução em análise. 
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4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do BE e 

abstenção do PS, PSD e CDS-PP, dar parecer favorável ao Projeto de Resolução em análise. 

Ponta Delgada, 06 de dezembro de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                   

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

O Presidente             

                                                                              

_______________________   

Miguel Costa   














