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Forma da iniciativa: Projeto de Resolução 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 92/XII/2.ª 

Título da iniciativa: 
Pela suspensão das alterações ao modelo de transporte 

marítimo de passageiros e dos encaminhamentos para 

passageiros aéreos não residentes 

Proponente/s: Grupo Parlamentar do PS 

Resumo/ Objeto: 

O presente Projeto de Resolução tem por objeto que a 

ALRAA recomende ao Governo Regional dos Açores, em 

defesa do princípio fundamental da Coesão Regional, o 

seguinte:  

“1) Suspender as decisões, unilateralmente já tomadas, 

relativamente ao modelo de transporte marítimo de 

passageiros e dos encaminhamentos para passageiros 

aéreos não residentes, repondo o modelo anteriormente 

vigente; 

2) Proceder à audição das Autarquias e dos Conselhos de 

Ilha das ilhas atingidas com as alterações recentemente 

introduzidas para efeitos de eventuais ajustes a introduzir 

no modelo que vinha a ser seguido; 

3) Garantir que o modelo a implementar assegura o fluxo 

turístico, em todas as ilhas, sem custos adicionais para os 

passageiros, que se registou nos anos pré-pandemia”. 

 
– NOTA TÉCNICA – 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3350
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Data de entrada da iniciativa: 09/02/2022 

Data de admissão: 09/02/2022 

Caso seja rejeitada a 

Urgência, a 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? 

 

Não aplicável 

A iniciativa versa sobre 

legislação do trabalho, 

(artigo 124.º do Regimento, 

artigos 15.º e 16.º da LTFP e 

artigos 472.º a 475.º do CT)? 

Não aplicável 

O proponente junta ficha de 

avaliação prévia de impacto 

de género (Lei n.º 4/2018, de 

9 de fevereiro)? 

Não aplicável 

Existem iniciativas, até ao 

momento da 

admissibilidade, sobre a 

mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

Não 
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artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

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 51/XII - Modelo alternativo de 

Transporte Marítimo de Mercadoria nos Açores; 

• Projeto de Resolução n.º 182/XI - Modelo alternativo de 

Transporte Marítimo de Mercadoria nos Açores; 

• Projeto de Resolução n.º 135/X – Melhoria do transporte 

marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do 

Grupo Central; 

• Projeto de Resolução n.º 61/X - Recomenda ao 

Governo Regional a aplicação de tarifas reduzidas no 

transporte de viaturas e passageiros e a manutenção da 

oferta existente nas ligações marítimas entre as ilhas do 

Grupo Central; 

• Projeto de Resolução n.º 59/X -  Manutenção do 

Número de Ligações no Transporte Marítimo de 

Passageiros nas Ilhas do Triângulo Faial, Pico e São 

Jorge; 

• Proposta de Resolução n.º 14/2004 - Transportes 

aéreos entre os Açores e o Continente e entre as duas 

Regiões Autónomas; 

• Proposta de Resolução n.º 12/2004 - Transportes 

aéreos nos Açores. 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3254
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3075
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2658
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2487
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2481
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/1145
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/1099
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Outras considerações: Da análise efetuada, nada importa referir. 

 

Elaborada por: Sónia Nunes e Jorge Silveira 

Data: 10/02/2022 


