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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 35/XII - “Primeira alteração ao DLR n.º 5/2021/A de 24 de março - 

Programa extraordinário de apoio ao serviço público de transportes em táxi”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PS ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que 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 

39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de 

agosto, e 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 (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º 

do Regimento, sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao 

abrigo do disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do 

Regimento. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Economia, nos termos da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada 

pelas Resoluções da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 
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49/2021/A, de 11 de agosto, e n.º 52/2021/A, de 25 de outubro, que aprova as 

competências das comissões especializadas permanentes. 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional visa – cf. artigo 1.º – proceder à 

primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/A, de 24 de março, que 

cria o programa extraordinário de apoio ao serviço público de transporte em táxi na 

Região Autónoma do Açores. 

A iniciativa legislativa em análise refere, em sede de exposição de motivos, que 

“Passados mais de seis meses desde o início do ano de 2021 verificamos que neste 

período a situação pandémica na Região manteve-se negativamente estável, com 

fortes constrangimentos à mobilidade interna dos residentes, com inúmeras 

restrições ao funcionamento do comércio e serviços, sem recuperação de fluxos 

turísticos e com uma situação ao nível da saúde pública, não controlada, sobretudo 

na maior ilha dos Açores, São Miguel. 

Todo o sector turístico foi severamente atingido pela pandemia no ano de 2020, sendo 

que, infelizmente, no primeiro semestre de 2021, a situação pouco melhorou, 

afetando toda a cadeia de valor, em particular o sector do táxi, com quebras de 

faturação em relação a 2019 superiores a 60%, o que justificou no passado mês de 

fevereiro a aprovação, por unanimidade, no parlamento regional, de uma proposta do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista que instituía um programa extraordinário de 

apoio ao serviço publico de transportes em táxi. 

Esse programa era constituído por um apoio financeiro único aos detentores de 

certificado de motorista de táxi, que exercessem a atividade de "taxista" em 

exclusividade, podendo ser renovável, caso a situação econômica do sector o 

justificasse, no segundo semestre de 2021. 

Volvidos mais de 4 meses após aprovação do apoio, verificou-se que a difícil situação 

económica do sector pouco melhorou e que os atrasos no pagamento do apoio pela 
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parte do Governo Regional dos Açores - que a publicação tardia do Orçamento da RAA 

para 2021 não justificam - retiraram parte da eficácia pretendida para esta medida. 

Por outro lado, a experiência da aplicação da medida e o diálogo entretanto realizado 

com representantes do setor do táxi, permitiram verificar da existência de muitos 

detentores do Certificado de Motorista de Táxi, cuja subsistência dependia 

maioritariamente do exercício da sua atividade de taxista, não o faziam em 

exclusividade, apesar de pouco ou nenhum rendimento retirarem de outra atividade, 

sendo por isto excluídos deste apoio. 

Assim, face ao exposto e, com o objetivo de beneficiar todos aqueles que dependem 

de facto maioritariamente da atividade de taxista, justifica-se alterar o Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/2021/A, de 24 de março – Programa extraordinário de apoio 

ao serviço público de transportes em táxi, no sentido de se alargar o âmbito dos 

beneficiários elegíveis para quem tem pelo menos, 75%, dos seus rendimentos 

provenientes da referida atividade. 

Por fim, impõe-se ainda garantir que o apoio aos "taxistas" seja estendido ao segundo 

semestre, compensando-se, inclusive, retroativamente, o primeiro apoio, a todos 

aqueles que estando em situação elegível neste novo enquadramento legislativo, não 

o estavam aquando do apoio do primeiro semestre”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão de Economia deliberou proceder às audições das Associações de Táxis de 

Santa Maria, de São Miguel, à Associação de Taxistas do Faial, à Associação de Táxis 

da Ilha Terceira, bem como à Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações. 

As audições da Associação de Táxis de São Miguel, da Associação de Táxis da Ilha 

Terceira e da Associação de Taxistas do Faial decorreram no dia 25 de outubro, pelas 

15h30, 16h00 e 17h00, respetivamente. A audição da Secretária Regional das Obras 

Públicas e Comunicações decorreu no dia 9 de dezembro, pelas 15h30. 
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A audição à Associação de Táxis de Santa Maria não foi realizada, uma vez que 

atualmente esta associação não possui presidente.  A audição da APALIT- Associação 

dos Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira não se realizou, tendo a 

associação remetido parecer escrito, rececionado no dia 22/11/2021. 

• Audição da Associação de Táxis de São Miguel: 

António Feleja, Dirigente Associativo, começou a sua participação afirmando que, na 

opinião da sua Associação, todos os taxistas ativos deviam ser apoiados e que as 

restrições nunca tinham sido abordadas e debatidas com o autor do projeto em 

análise. De seguida colocou-se à disposição dos membros da Comissão de Economia 

para as perguntas que acharem convenientes. 

O Deputado António Vasco Viveiros disse que ficaram muitos profissionais de fora dos 

apoios, colocando a dúvida se os que tem rendimento até 75% proveniente da 

atividade abrangia todos os pensionistas. 

Disse ainda que o orçamento tem uma previsão de 200 mil euros e que, também por 

isso, é necessário avaliar o assunto com mais profundidade e com mais informação 

daí a importância de proceder à audição da SROPC, para não se cometer o mesmo 

erro, já que se sabe haver muitas candidaturas rejeitadas. 

O Dirigente Associativo disse que estava aberto à intenção de abrangerem todos os 

profissionais nos apoios. 

Acrescentou que 90% das candidaturas não aprovadas tinha a ver com a existência de 

outro rendimento. 

O Deputado Rui Martins afirmou que o DLR tinha sido apresentado antes do 

orçamento e considera que seria mais avisado apurar melhor para ser o mais 

abrangente possível, confirmando que o número das candidaturas ficou muito aquém 

do esperado. 
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Adiantou que estava sensível ao facto de o apoio não ter chegado a quem devia, 

lembrando a incongruência de um pensionista com rendimento de 400 ou 450 euros 

ficar excluído apesar de fazer exatamente o mesmo serviço. 

O Dirigente Associativo disse que a análise do Deputado fazia sentido e que estava de 

acordo, acrescentando que era importante não acontecer o que aconteceu com o 

primeiro apoio que fez com que a Associação tivesse sido acusada de não defender os 

profissionais. 

O Deputado Carlos Silva disse que o Grupo Parlamentar do PS concordava com a 

possibilidade de alargar a mais profissionais. 

O Dirigente Associativo afirmou que mesmo os taxistas com outra atividade também 

têm despesas. 

O Deputado Francisco César disse que o GPPS estava aberto a contributos para 

melhorar o documento, sendo a favor da atribuição da segunda tranche a todos os 

taxistas no segundo semestre.  

O Dirigente afirmou que este segundo apoio deveria abranger os que ficaram 

excluídos do primeiro apoio.     

O Deputado Carlos Furtado referiu que estes apoios podem ter criado um sentimento 

de injustiça na classe. 

• Audição da Associação de Táxis da Ilha Terceira: 

O Presidente da Direção, Jorge Costa, prescindiu da abordagem inicial e colocou-se à 

disposição da Comissão para qualquer esclarecimento. 

O Deputado Rui Martins disse que esta proposta abrangia os profissionais com pelo 

menos 75% dos rendimentos vindos da atividade e por isso, no seu entendimento, 

devia ser avaliada para se obter uma maior abrangência, nomeadamente os 

pensionistas que continuam a desenvolver esta atividade. 
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O Dirigente disse que tinham ficado satisfeitos com esta iniciativa, explicando que 

tinham feito uma aproximação ao novo Governo Regional sem obter uma resposta e 

depois tinha surgido esta iniciativa do PS. 

A Associação procurou saber o que se passava, reconhecendo que surgiram problemas 

com a exclusão de reformados, acrescentando que eram muitos nesta situação, 

explicando que havia muitos pensionistas que complementavam o seu rendimento 

com esta atividade pelo facto de as pensões serem muito baixas, tendo apresentado 

diversos exemplos. 

O Deputado Rui Martins esclareceu que não tinha sido o Governo a falhar porque a 

proposta aprovada tinha sido do PS, mas como a maioria dos taxistas não tinham sido 

abrangidos estávamos aqui a fazer esta alteração.  

O Deputado Paulo Gomes disse que após a entrada da iniciativa tinham-se apercebido 

que muitos taxistas tinham ficado de fora. Perguntou se agora a Associação tinha 

conhecimento se, mesmo assim, ainda ficava algum grupo de profissionais fora do 

apoio. 

O Dirigente referiu que tinham ficado admirados de não ter sido feita uma avaliação, 

porque se assim fosse era mais fácil saber para que caminho seguir, identificando o 

problema com base nos reformados que era uma preocupação. 

João Toste, também Dirigente Associativo, acrescentou que alguns taxistas têm duplo 

trabalho e que esses não necessitavam de apoio. 

Recordou que a tabela de preços da sua atividade não era atualizada há 11 anos e, 

como se sabia, os combustíveis estão cada vez mais caros, para além do facto da frota 

estar velha, o que acarreta outros encargos. 

Disse ainda que o apoio previsto foi aprovado para 2 semestres, mas que só tinha sido 

pago o primeiro. 

José António, também Dirigente, afirmou que o apoio tinha de ter uma base, porque 

o valor dos 75% significava pouco para quem faturava também pouco. 
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O Deputado Francisco César disse que o pagamento do primeiro semestre estava 

previsto para quem trabalha em exclusividade nesta atividade, referindo que o 

Governo se quisesse tinha feito o pagamento do segundo semestre, afirmando que 

pensionista não era atividade. 

Acrescentou que este era um apoio de urgência para ajudar, um apoio fácil de atribuir 

e que no orçamento havia verba para as duas tranches, reconhecendo que havia 

profissionais que tinham outra atividade aberta que inviabilizou receber, 

demonstrando disponibilidade para melhorar esta proposta, com a certeza de que a 

segunda tranche passa a ser obrigatória. 

Jorge Costa, Presidente da Direção, achou que deviam ter sido ouvidos sobre esta 

matéria, acrescentando que fizeram diversas assembleias gerais. 

O Deputado António Vasco Viveiros afirmou que o PSD tinha inviabilizado a urgência 

para não se correr novo risco de deixar alguém de fora. 

Referindo-se à iniciativa, afirmou que o artigo 3º apresenta um limite para o apoio 

para o segundo semestre e que a prioridade seria abranger os que não foram 

abrangidos, lembrando que dos 500 mil euros orçamentados apenas foram utilizados 

200 mil, restando, assim, 300 mil para o segundo semestre.   

• Audição da Associação de Taxistas do Faial: 

O Presidente da Direção da Associação de Taxistas do Faial começou por dizer que 

este apoio deveria ser alargado a todos os taxistas, recordando que alguns ficaram 

excluídos. 

O Deputado Francisco César explicou a iniciativa e referiu que o valor encontrado dos 

75% dos rendimentos poderá englobar todos os taxistas, explicando que um taxista 

de fim-de-semana não poderia receber o mesmo que um a tempo inteiro. 

Referiu que a lei anterior previa duas tranches, sendo que a primeira já tinha sido paga 

e a segunda também já poderia ter sido paga, dizendo ao convidado que se poderia 
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introduzir melhorias no documento, nomeadamente incluir os pensionistas que, 

recordou, não é nenhuma atividade. 

O Dirigente concordou que os apoios devem ser direcionados para os taxistas a tempo 

inteiro porque, acrescentou, tinha havido injustiças. 

Recordou o ano atípico para todos, ressalvando as enormes dificuldades por que passa 

o sector dos táxis. 

Por fim, disse que concordava com a inclusão dos pensionistas nestes apoios. 

O Deputado Rui Martins disse que o documento é merecedor de uma clarificação, 

nomeadamente a questão dos pensionistas. 

O Dirigente referiu que as reformas auferidas pelos taxistas nessa situação são 

precárias, daí que os 75% dos rendimentos provenientes da atividade deveriam 

resolver essa questão.  

• Audição da Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações: 

A Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações começou por dizer que, no 

essencial, se verifica que o projeto de decreto legislativo regional - Primeira alteração 

ao Decreto Legislativo Regional n.° 5/2021/A, de 24 de março - Programa 

extraordinário de apoio ao serviço público de transportes em táxi, visa o seguinte: 

1 - Alargar o âmbito dos beneficiários elegíveis para quem tem pelo menos, 75%, dos 

seus rendimentos provenientes da referida atividade, e 

2 - Garantir que o apoio aos "taxistas" seja estendido ao segundo semestre, 

compensando-se, inclusive, retroativamente, o primeiro apoio, a todos aqueles que 

estando em situação elegível neste novo enquadramento legislativo, não o estavam 

aquando do apoio do primeiro semestre. 

Relativamente ao alargamento do âmbito dos beneficiários elegíveis para quem tem 

pelo menos, 75%, dos seus rendimentos provenientes da referida atividade, importa 

salientar que o princípio da igualdade visa, no fundo, assegurar o tratamento de modo 
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idêntico daquilo que é idêntico e de modo desigual daquilo que é diferente ou que 

não é idêntico. Há, assim, uma obrigação de diferenciação, ou um dever de 

implementação de medidas administrativas que estabeleçam um tratamento desigual 

para as situações que forem diferentes (por exemplo, em razão de carências físicas ou 

sociais), ou seja, que constituam discriminações positivas. Um taxista que se dedique 

em exclusivo à atividade de serviço público de transporte em táxi, genérica e 

abstratamente considerando, não sofreu a crise ditada pela Pandemia COVID-19 da 

mesma forma que um taxista que não se dedica em exclusivo àquela atividade. Não 

parece fazer sentido, por isso, que o apoio seja igual, quando as situações abrangidas 

não são iguais. 

Quanto à garantia de que o apoio aos "taxistas" seja estendido ao segundo semestre, 

compensando-se, inclusive, retroativamente, o primeiro apoio, a todos aqueles que 

estando em situação elegível neste novo enquadramento legislativo, não o estavam 

aquando do apoio do primeiro semestre, não concordamos com a proposta 

apresentada, pelo seguinte conjunto de fatores: 

⎯ De acordo com os dados do SREA e abaixo indicados o número de dormidas e 

passageiros desembarcados entre janeiro e setembro de 2019/2020 e o período 

homólogo de 2021, revelam uma tendência significativamente positiva, reveladora da 

retoma no setor do turismo e, consequentemente, também da atividade dos táxis, a 

saber: 

 

⎯ Por falta de viaturas automóveis de rent-a-car o transporte de turistas tem sido 

assegurando pelos taxistas, o que tem contribuído de forma significativa para a 

retoma de rendimentos pelos mesmos. Sobre este aspeto, cumpre destacar que a 

Secretaria Regional das Obras Públicas não foi contactada pela Associação de Táxis, 

pelo menos a de Ponta Delgada, a dar nota da falta de rendimento; 
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⎯ No período de verão, a Central de Táxis registou um número record de chamadas, 

em muito superior a igual período nos anos que antecederam a pandemia; 

⎯ No terceiro e quarto trimestres de 2021, o tráfego médio anual ultrapassou o 

registado no período homólogo dos anos de 2019 e 2020, como segue: 

 

Importa destacar que, quando se considerou ser efetivamente necessário auxiliar a 

manutenção do serviço público de transporte em táxi, tendo em conta as acrescidas 

dificuldades resultantes das medidas de combate à pandemia COVID -19, foi aprovado 

o Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/A, de 24 de março, Neste âmbito foi 

concedido e pago aos taxistas um apoio financeiro a fundo perdido, a título de auxílio 

à manutenção da atividade, no montante global de € 203.191,72, correspondente a 

194 candidaturas aprovadas. 

No entanto, no momento atual e atenta a evolução da pandemia na Região, bem como 

os indicadores atrás enunciados, não se justificava aprovar novas medidas, nem 

sequer renovar os apoios em apreço para o segundo semestre de 2021. 

Porém, se no decurso do ano de 2022 a situação de evolução da pandemia e os 

respetivos indicadores económicos sofrerem um revés, o Governo Regional 

certamente diligenciará no sentido de acautelar a compensação da perda de 

rendimentos dos profissionais do setor de atividade em questão, através da inclusão 

de ação com dotação apropriada no Plano de Investimentos e da elaboração da 

correspondente legislação. 

O Deputado Francisco César perguntou quantas licenças de táxi ativas existiam na 

Região. 

Referiu, de seguida, que no primeiro diploma, depois de ouvirem alguns argumentos 

dos profissionais do sector do táxi, quiseram tentar diferenciar aqueles que viviam 
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exclusivamente da atividade de outros que tinham outra profissão, entendendo, 

mesmo assim, que quem é pensionista não está excluído do primeiro diploma, porque 

auferir uma pensão não é uma atividade, questionando a Governante sobre qual a 

interpretação que dava a essa questão, já que tinha recebido informação díspar, 

nomeadamente situações de pessoas com um CAE aberto com pequenas atividades 

sem expressão no rendimento que ficaram excluídas da abrangência do primeiro 

diploma. 

Disse, ainda, que neste mês (dezembro) ia registar-se um agravamento da atividade 

económica, a nível de consumo e de fluxos de passageiros, referindo que apesar da 

boa época alta, esse facto não compensa os enormes prejuízos que vêm de trás. 

Acrescentou que a AHRESP era um bom barómetro e que esta, depois de uma reunião 

com o Presidente do Governo, voltou a pedir apoios para o sector. 

De seguida informou que o GPPS estava disponível para alterar o que for preciso da 

iniciativa em análise desde que os taxistas que mais precisam estejam abrangidos. 

A Secretária Regional, a propósito da AHRESP, informou que deduzia que esta 

entidade tinha pedido apoio tendo em vista o aumento do salário mínimo. 

Entende, também, que é necessário esperar para se perceber a evolução da retoma 

económica, concordando que há muitos países a fechar, mas refere que isso não está 

a acontecer com os Açores, porque é uma Região procurada para as pessoas terem 

momentos de descanso por ser um destino seguro para todos os efeitos. 

Disse ainda que o diploma em vigor é o que foi aprovado, não podendo autorizar ou 

pagar mais nada nesta altura do ano. 

Por fim afirmou que se as piores expetativas se concretizarem, o Governo estaria 

disponível para analisar a situação juntamente com o PS e os restantes grupos e 

representações parlamentares. 

O Deputado Francisco César afirmou que o diploma em vigor podia muito bem ser 

clarificado e que esse tem verba orçamentada. Lembrou ainda que os taxistas, apesar 

da referida retoma na época alta, tiveram mais despesas com, por exemplo, os 
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combustíveis, não esquecendo que o aumento do salário mínimo também tem 

impacto neste sector. 

Afirmou ainda que tinha recebido da parte da Governante alguns contributos, 

acrescentando que o diploma pode ser aplicado no próximo ano, dizendo que o 

importante é que os taxistas recebam, mesmo que se altere este diploma para que 

isso possa acontecer. 

Pediu ainda que lhe respondesse quantos taxistas estão no ativo e qual a verba 

disponível ainda existente em 2021. 

A Secretária Regional disse que os táxis licenciados eram 507. 

Referiu que é melhor esperar para ver a evolução, para se perceber se será preciso 

apoiar novamente os taxistas, garantindo que se for, estará disponível para fazer um 

DLR e inscrever a ação, acrescentando, relativamente aos que ficaram para trás, que 

em 15 dias não consegue resolver a situação. 

O Deputado Marco Costa perguntou quais os motivos que levaram à reprovação das 

candidaturas, justificando com a necessidade dessa informação para fazer correções 

para a uma futura elegibilidade. 

Relativamente à questão de o rendimento proveniente da atividade ser 75% do total 

dos rendimentos, o Deputado refere que a definição por escalão não deve ficar 

excluída, não concordando com os dados mais pessimistas avançados relativamente 

ao segundo semestre, confirmando uma maior procura quando comparado com o 

período homólogo de 2020 e estando em completo desacordo quando se atribui 

grande pessimismo relativamente ao primeiro semestre de 2022. 

Referiu ainda que este diploma não tem nada a ver com a compensação pelo aumento 

dos combustíveis, daí não se dever misturar as duas situações. 

A Governante disse concordar com o que foi dito pelo Deputado Marco Costa e que 

se deve esperar pelo que se passará no primeiro semestre de 2022 e que se for 

necessário o Governo avançará com um apoio. 
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Acrescentou ainda que foram apresentadas, no diploma anterior, 222 candidaturas, 

tendo sido aprovadas 194 e que as 28 reprovadas tiveram como motivo a existência 

de outras atividades, chamando à atenção para o facto dos pensionistas terem sido 

apoiados. Disse, ainda, que ao contrário do que estava escrito nesta iniciativa, não 

houve atrasos nos pagamentos.  

 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS DEPUTADOS  

 

PS: Vota favoravelmente a iniciativa e aprova o relatório. 

PSD: O GP do PSD dá parecer de abstenção com reserva para plenário e vota 

favoravelmente o relatório. 

CDS-PP: O GP do CDS-PP dá parecer de abstenção com reserva para plenário e vota 

favoravelmente o relatório. 

CH: Não emitiu posição. 

PPM: Não emitiu posição. 

IL: Não emitiu posição. 

PAN: Não emitiu posição. 

DEPUTADO INDEPENDENTE: Dá parecer de abstenção com reserva para plenário e 

vota favoravelmente o relatório. 

 

VOTAÇÃO DOS DEPUTADOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

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

para o plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção, com reserva de 

posição para o plenário, relativamente à presente iniciativa.  
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O Deputado Independente emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

o plenário, relativamente à presente iniciativa. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o voto favorável do 

PS e com a abstenção, com reserva de posição para Plenário, do PSD, CDS-PP e do 

Deputado Independente, dar parecer favorável ao presente Projeto de Decreto 

Legislativo Regional. 

Graciosa, 30 de dezembro de 2021. 

 

O Relator 

 
       (José Ávila) 
 

  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório encontra-se anexo o parecer escrito. 

 

 

 

 

O Presidente 

 
 

(Sérgio Ávila) 

 



APAUT APALIT - Associação dos Profissionais de Automóveis
ligpirps da Ilha Terceira

Exmo. Sr.

Presidenteda Comissão Especializada Permanente de Economia

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima

9901-858 Horta

Praia da Vitória, 15 de Novembro de 2021

Assunto: Audição na Comissão Especializada Permanentede Economia

Projeto de Decreto Legislativo Regional n.° 35/XII (PS) - "Primeira alteração ao DLR n.°

5/2021/A de 24 de Março - Programa Extraordinário de apoio ao serviço público de

transportes em táxi"

A Associação Profissionais de Automóveis Ligeiros da IlhaTerceira-APALIT, com sede na

Estrada 25 de Abril, 112C, Santa Cruz Praia da Vitória, na seqüência da V/ comunicação para

audição no âmbito da Comissão Especializada Permanente de Economia, relativamente ao

Projeto de Decreto Legislativo Regional n° 35/XII (PS) - "Primeira alteração ao DLR n.®

5/2021/A de 24 de Março - Programa Extraordinário de apoio ao serviço público de

transportes em táxi", vem dizer o seguinte:

Tal como constatado na fundamentação do Projeto de Decreto Legislativo Regional aqui em
análise, continua a verificar-se atualmente a manutenção de uma difícil situação econômica do

sector do táxi, associada aos efeitos nefastos causados pela pandemia, que ainda se fazem

sentir, e que atingiu todo o sector turístico, e afetou toda a cadeia de valor a ele associada,

com quebras de faturação acentuadas relativamente aos anos anteriores.

Nesse sentido, continua imperativa a manutenção do programa extraordinário de apoio ao

serviço público de transportes em táxi.

NIPC 512 047 642 - Estrada 25 de Abril, II2 C - 9760-403 Praia da Vitória -

Telefone: 295 513 272 apalitl 12@hotmaÍl.com

I
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Ligeiros da Ilha Terceira

Contudo, e tal como taoibém devidamente sublinhado no preâmbulo do projeto de diploma

objeto desta aidiçao. ii!qx>rta corrigir e melhorar algumas questões associadas ao apoio em

questão, por fwma a que. por um lado, seja potenciada a sua eficácia relativamente aos

objetivos visados e, por outro lado, seja aperfeiçoada a harmonização com os princípios de

justiça e equidade.

Assim sendo, é de valorizar a proposta ínsita no projeto de diploma em questão no sentido de

beneficiar todos aqueles que dependem de facto maioritariamente da atividade de taxista,

alargando-se o âmbito dos beneficiários elegíveis a quem tém rendimentos maioritariamente

da referida atividade - ao invés de fazer depender o apoio da atividade de táxi em

exclusividade.

Deste modo, considera-se meritória a proposta de uma correção nesse sentido, por forma a

permitir incluir no âmbito do apoio muitos detentores do Certificado de Motorista de Táxi

cuja subsistência dependia maioritariamente do exercício da sua atividade de táxi, mas que
nãoo faziam emexclusividade, apesar de pouco rendimento retirarem de outraatividade.

Porém, entende-se que - sendo a ratio deste aperfeiçoamento o proporcionar o acesso ao

sobredito apoio a todos os que "dependem de facto maioritariamente da atividade de

taxista - o alargamento do âmbito dos beneficiários deve ser estendido a quem tem pelo
menos 50% dos seus rendimentos provenientes da referida atividade.

Na verdade, todos aqueles detentores do Certificado de Motorista de Táxi cujos rendimentos
advêm pelo menos em 50% da atividade de táxi deverão ser considerados como pessoas
dependentes "maioritariamente" da atividade de taxista, enessa medida, como "taxistas" cuja
subsistência foi e continua a ser fortemente abalada pela difícil situação econômica do sector.

Caso contrário, continuar-se-ia aexcluir do âmbito deste apoio muitos "taxistas" cujo peso da
referida atividade continua a ser de facto maioritário na sua subsistência, e que, por essa
razão, merecem tutela efetiva por parte deste diploma, tendo por base não só os fundamentos

que ao mesmo presidem como também a experiência entretanto adquirida da aplicação da
medida.

NIPC 512047 642 - Estrada 25 de Abril, 112 C - 9760-403 Praiada Vitória -

Telefone; 295 513 272apalitll2@hotmaiLcom
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Termos em que, propõe-se que a alteração ao artigo 2® do Decreto Legislativo Regional n.®

5/202 l/A de 24 de Março seja alargada no sentido de que o Programa tenha por beneficiário o

taxista que demonstre que, pelo menos, 50% dos seus rendimentos são provenientes do

exercício da respetiva atividade.

Certos de poder contar com a Vossa melhor atenção .

Com os melhores cumprimentos.

Praia da Vitória, 15 de Novembro de 2021

A Direção

Jorge Areia da Costa
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NIPC 512 047 642 - Estrada 25 de Abril, 112 C - 9760-403 Praia da Vitória -

Telefone: 295 513 272 apalitl 12@hotmaiLcom


