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PROJETO DE RESOLUÇÃO  

 

Apoio ao Fornecimento de Energia Elétrica para Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS) 

 

Considerando que as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

são parceiros sociais a privilegiar na execução de políticas sociais no âmbito da 

educação, saúde e reabilitação; 

Considerando que as IPSS prestam serviços essenciais de proximidade à 

infância, à juventude, aos portadores de deficiência ou doença, aos idosos e a 

franjas de população economicamente vulnerável, prestando, no caso dos 

Açores, apoio a milhares de açorianos; 

Considerando que, desde 2014 as IPSS se viram confrontadas com um aumento 

de custos e despesas associados, entre outros fatores, ao aumento do salário 

mínimo, mas que tal não se traduziu ou refletiu num aumento ou atualização de 

comparticipações que fizesse face a essas despesas; 

Considerando que o acordo base assinando, em novembro de 2017, entre a 

secretaria regional da Solidariedade Social e os representantes da União 

Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores 

(URIPSSA) e da União Regional de Misericórdias dos Açores (URMA), que 

previu o aumento do financiamento de 1,23%, com as respetivas majorações 

previstas em função do grau de dependência dos utentes, foi considerado 

insuficiente pelos parceiros sociais. 

Considerando que as IPSS possuem, em função do já atrás considerado, não 

raras vezes, encargos e despesas que não conseguem suportar, realidade que 

afeta sobremaneira a capacidade de resposta e as condições oferecidas aos 

seus utentes; 

Considerando que a fatura de energia elétrica tem um peso substancial no 

conjunto de despesas/custos das IPSS, que urge baixar; 
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Considerando que muitas das medidas, apoios ou sistemas de incentivos que 

decorrem de estratégias e metas no âmbito da eficiência energética e da 

utilização de energia proveniente de fontes renováveis, nomeadamente, por 

exemplo, do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2016 (PNAEE 

2016) e do Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER 2020), 

são pouco apelativas para IPSS, regra geral por indisponibilidade de recursos 

financeiros por parte destas instituições;  

Considerando que no atual tarifário elétrico vigente na Região apenas se 

contempla uma Tarifa Social para fornecimento de energia elétrica a clientes 

finais (pessoas singulares) economicamente vulneráveis, sem possibilidade de 

extensão/abrangência desta tarifa ao "sector solidário" em que se incluem as 

IPSS; 

Considerando, ainda, que o Governo Regional dos Açores não possui 

competência regulatória em matéria de tarifas e preços de energia elétrica, 

estando a mesma acometida à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - 

ERSE. 

Considerando, por fim, que no contexto atual em que a pressão sobre as 

respostas sociais é cada vez maior, se impõe a criação de mecanismos e apoios 

adicionais para promoção do alívio financeiro das IPSS. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do Artigo 31.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar 

do PSD/Açores propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores aprove a seguinte resolução: 

- Recomenda ao Governo Regional dos Açores que, através dos departamentos 

governamentais com competência em matéria de Energia e Solidariedade 

Social, passe a comparticipar a fatura de energia elétrica da Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), devendo o desconto sobre o preço 

bruto das tarifas de venda de eletricidade (excluído de IVA e demais impostos), 

ser, em percentagem, similar ao da Tarifa Social, ou seja 33%, até ao montante 

máximo de €1.250,00 por mês; 
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- Recomenda ao Governo Regional dos Açores que, na comparticipação mensal 

dos valores das faturas de energia elétrica das IPSS, descrimine de forma 

positiva, por via de uma majoração no apoio, os esforços em medidas de 

eficiência energética que permitam uma redução dos consumos anuais de 

energia elétrica em comparação com o ano de referência de 2016. 

 

Horta, 3 de maio de 2018 

Os deputados regionais 
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(Catarina Chamacame Furtado) 

 




