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Forma da iniciativa: Projeto de Resolução 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 120/XII/2.ª 

Título da iniciativa: 
Recomenda ao Governo Regional a intervenção na 

República pelo fim da burocracia no Subsídio Social de 

Mobilidade nos Açores. 

Proponente/s: Representação Parlamentar do Chega 

Resumo/ Objeto: 

O presente Projeto de Resolução tem por objeto que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomende ao Governo Regional dos Açores que:  

“- Intervenha, com urgência, junto do Governo da República 

para acabar com a burocracia no Subsídio Social de 

Mobilidade nos Açores, devendo os açorianos pagar, no ato 

da reserva da viagem, apenas o valor de 134 euros e não 

desembolsarem, antecipadamente, valores, por vezes, 

exorbitantes, deixando, assim, de haver adiantamentos e os 

respetivos reembolsos; 

- Consertar com a República a fixação de um teto máximo 

para as taxas de emissão de bilhetes nas viagens entre os 

Açores e o continente pela defesa dos legítimos interesses 

dos Açores”. 

Data de entrada da iniciativa: 25/05/2022 

 
– NOTA TÉCNICA – 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3406
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Data de admissão: 25/05/2022 

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 

artigo 126.º do Regimento? 

Não 
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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: 

• Anteproposta de Lei n.º 11/XII: Simplifica e previne 

eventuais fraudes na atribuição do Subsídio Social de 

Mobilidade atribuído a residentes nas Regiões 

Autónomas. 

• 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). 

• 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. 

Outras considerações: Da análise efetuada, nada importa referir. 

 

Elaborada por: Érico Capelo, Sónia Nunes e Jorge Silveira 

Data: 30/05/2022 
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