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Forma da iniciativa: Anteproposta de Lei 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 11/XII/2.ª 

Título da iniciativa: Simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição do 

Subsídio Social de Mobilidade atribuído a residentes nas 

Regiões Autónomas. 

Proponente/s: Grupo Parlamentar do BE 

Resumo/ Objeto: 

A iniciativa legislativa em apreço, tem por objeto simplificar e 

prevenir eventuais fraudes na atribuição do subsídio social 

de mobilidade atribuído a residentes nas regiões autónomas, 

efetuando ainda o desconto do mesmo diretamente na 

aquisição do título de transporte, procedendo à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de março. 

Factos que fundamentam a 

apresentação da iniciativa: 

Em sede de exposição de motivos, o proponente começa por 

referir que “Os serviços aéreos regulares entre o continente 

e a Região Autónoma dos Açores e entre esta e a Região 

Autónoma da Madeira foram objeto de imposição de 

obrigações de serviço público, que teve como objetivo 

salvaguardar o interesse público associado à prestação de 

serviços aéreos regulares” às suas populações. 

Neste âmbito, alude o autor ao Decreto-Lei n.º 41/2015, de 

24 de março, que criou e regulamentou o subsídio social de 

mobilidade para os residentes na Região Autónoma dos 

Açores,  e cujo procedimento se traduz “no reembolso aos 

beneficiários, que não só implica que os beneficiários 

adiantem o pagamento das viagens, como também os sujeita 

 
– NOTA TÉCNICA – 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3408
https://files.dre.pt/1s/2015/03/05800/0166401668.pdf
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a um processo muito burocrático com a apresentação de 

uma panóplia de documentos para comprovarem a sua 

qualidade de beneficiários, de cada vez que pretendam 

beneficiar do referido subsídio”. 

Termina o proponente destacando que urge simplificar este 

processo, bem como aliviar o peso que o mesmo representa 

para os seus beneficiários, o que poderá ser feito através da 

“dedução direta do valor do subsídio ao bilhete pela 

transportadora aérea que é reembolsada desse montante 

pelo Estado, através da Autoridade Tributária e Aduaneira, e 

fazem prova de beneficiário mediante a apresentação dos 

documentos comprovativos da sua elegibilidade”. 

Data de entrada da Iniciativa: 24/05/2022 

Data de admissão: 27/05/2022 

Prazo para emissão de 

relatório: 
27/06/2022 

Comissão competente em 

razão da matéria e eventuais 

conexões: 

Comissão de Economia 

(Transportes) 

A iniciativa cumpre o 

requisito formal (título que 

traduz sinteticamente o seu 

objeto) previsto no n.º 2 do 

artigo 7.º do DLR n.º 

25/2003/A, de 27 de maio, na 

atual redação? 

Sim 

A iniciativa versa sobre 

legislação do trabalho, 

(artigo 124.º do Regimento, 

Não 
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artigos 15.º e 16.º da LTFP e 

artigos 472.º a 475.º do CT)? 

O proponente junta ficha de 

avaliação prévia de impacto 

de género (Lei n.º 4/2018, de 

9 de fevereiro)? 

Sim 

Existem iniciativas, até ao 

momento da 

admissibilidade, sobre a 

mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

Sim, o Projeto de Resolução n.º 120/XII: Recomenda ao 

Governo Regional a intervenção na República pelo fim da 

burocracia no Subsídio Social de Mobilidade nos Açores. 

A iniciativa foi 

definitivamente rejeitada na 

presente sessão legislativa 

(n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 

45.º do EPARAA)? 

Não 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

Petições sobre a mesma 

matéria: 

• Projeto de Resolução n.º 120/XII: Recomenda ao 

Governo Regional a intervenção na República pelo fim da 

burocracia no Subsídio Social de Mobilidade nos Açores. 

• Projeto de Resolução n.º 165/XI: Acompanhamento pela 

Comissão Permanente de Economia do processo de 

revisão do subsídio social de mobilidade em curso entre 

o Governo Regional dos Açores e o Governo da 

República.  

• Projeto de Resolução n.º 163/XI: Cria a Comissão 

Eventual de Acompanhamento da Aplicação e Revisão 

do Subsídio Social de Mobilidade (CEAARSSM). 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3406
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3406
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3037
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3035
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• Projeto de Resolução n.º 93/XI: Pronúncia por iniciativa 

própria da ALRAA: Alterações ao modelo de mobilidade 

aérea entre os Açores, Portugal Continental e Madeira. 

Enquadramento legal em 

vigor na RAA, sobre o tema 

em apreço: 

• Portaria n.º 95-A/2015, de 27 de março - Define o modo 

de proceder ao apuramento do valor do subsídio social 

de mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos 

serviços aéreos entre o continente e a Região Autónoma 

dos Açores e entre esta e a Região Autónoma da 

Madeira. 

• Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de março – Regula a 

atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 

cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos 

entre o continente e a Região Autónoma dos Açores e 

entre esta e a Região Autónoma da Madeira, 

prosseguindo objetivos de coesão social e territorial 

Enquadramento legal em 

vigor na RAM, sobre o tema 

em apreço: 

• Decreto-Lei n.º 28/2022, de 24 de março – Estabelece um 

regime transitório para a atribuição do subsídio social de 

mobilidade, no âmbito dos serviços aéreos e marítimos 

entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e 

entre esta e a Região Autónoma dos Açores. 

• Portaria n.º 387-A/2015, de 28 de outubro - Primeira 

alteração à Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de agosto, que 

define o modo de proceder ao apuramento do valor do 

subsídio social de mobilidade e o prazo em que o mesmo 

deve ser solicitado, no âmbito do serviço de transporte 

aéreo previsto no Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de 

julho, que regula a atribuição de um subsídio social de 

mobilidade aos cidadãos beneficiários, quanto aos 

serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Região 

Autónoma da Madeira e entre esta e a Região Autónoma 

dos Açores. 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2873
https://files.dre.pt/1s/2015/03/06101/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/03/05800/0166401668.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05900/0000200010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/10/21101/0000200002.pdf
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• Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de agosto – Define o modo 

de proceder ao apuramento do valor do subsídio social 

de mobilidade e o prazo em que o mesmo deve ser 

solicitado, no âmbito do serviço de transporte aéreo 

previsto no Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de julho. 

• Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de julho – Regula a 

atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 

cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos e 

marítimos entre o continente e a Região Autónoma da 

Madeira e entre esta e a Região Autónoma dos Açores, 

prosseguindo objetivos de coesão social e territorial. - 

(versão consolidada). 

Enquadramento legal 

nacional em vigor sobre o 

tema em apreço: 

• Decreto-Lei n.º 28/2022, de 24 de março – Estabelece um 

regime transitório para a atribuição do subsídio social de 

mobilidade, no âmbito dos serviços aéreos e marítimos 

entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e 

entre esta e a Região Autónoma dos Açores. 

• Portaria n.º 387-A/2015, de 28 de outubro - Primeira 

alteração à Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de agosto, que 

define o modo de proceder ao apuramento do valor do 

subsídio social de mobilidade e o prazo em que o mesmo 

deve ser solicitado, no âmbito do serviço de transporte 

aéreo previsto no Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de 

julho, que regula a atribuição de um subsídio social de 

mobilidade aos cidadãos beneficiários, quanto aos 

serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Região 

Autónoma da Madeira e entre esta e a Região Autónoma 

dos Açores. 

• Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de agosto – Define o modo 

de proceder ao apuramento do valor do subsídio social 

de mobilidade e o prazo em que o mesmo deve ser 

solicitado, no âmbito do serviço de transporte aéreo 

previsto no Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de julho. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2015-70835521
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2015-124524759
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05900/0000200010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/10/21101/0000200002.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2015-70835521
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• Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de julho – Regula a 

atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 

cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos e 

marítimos entre o continente e a Região Autónoma da 

Madeira e entre esta e a Região Autónoma dos Açores, 

prosseguindo objetivos de coesão social e territorial. 

• Portaria n.º 95-A/2015, de 27 de março - Define o modo 

de proceder ao apuramento do valor do subsídio social 

de mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos 

serviços aéreos entre o continente e a Região Autónoma 

dos Açores e entre esta e a Região Autónoma da 

Madeira. 

• Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de março – Regula a 

atribuição de um subsídio social de mobilidade aos 

cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos 

entre o continente e a Região Autónoma dos Açores e 

entre esta e a Região Autónoma da Madeira, 

prosseguindo objetivos de coesão social e territorial. 

Legística / Análise técnico-

jurídica da iniciativa: 

Da análise técnica efetuada à iniciativa em apreço, importa 

referir: 

No que concerne aos artigos alvo de alteração: 

• Onde se lê “(…)” deverá ler-se “[…]”; 

• Na alínea b), do artigo 2.º (definições), o aditamento do 

ponto ii) não respeita as regras de legística, uma vez que o 

artigo elenca definições para efeitos do próprio diploma e 

não valores ou taxas para efeitos de elegibilidade.  De 

acordo com o preceituado no Guia de Legística, no que 

toca à formulação e redação de artigos, cada artigo deve 

dispor apenas sobre uma única matéria. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2015-124524759
https://files.dre.pt/1s/2015/03/06101/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/03/05800/0166401668.pdf
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• Na alínea c) do artigo 2.º, onde se lê “(Eliminado)” deverá 

ler-se “(Revogada)”.  

• No artigo 6.º, o n.º 3 deverá conter a informação 

“(Revogado)” e o n.º 7 deverá manter-se inalterado, ao 

invés de renumerado como n.º 3. 

• No n.º 6 do artigo 6.º, onde se lê “(Eliminado)” deverá ler-

se “(Revogado)”. 

• No n.º 4 do artigo 7.º, onde se lê “(Eliminado)” deverá ler-

se “(Revogado)”. 

Outras considerações: • A presente proposta versando sobre um Decreto-Lei não 

carece de republicação nos termos do artigo 6.º 

(Alterações e republicação) da Lei n.º 74/98, de 11 de 

novembro, na sua redação atual (Publicação, identificação 

e formulário dos diplomas). No entanto, face às alterações 

que se pretende introduzir, e ao articulado da proposta, a 

republicação enquadra-se nos termos da alínea b) do n.º 4 

do citado artigo. 

• Em face da informação disponível, não parecem decorrer 

eventuais encargos resultantes da aprovação da presente 

iniciativa. 

 
 

Elaborada por: Érico Capelo, Sónia Nunes, Carlos Viveiros e Jorge Silveira 

Data: 03/06/2022 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1998-34448175-52635375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1998-34448175-52635375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1998-34448175-52635375

