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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em março de 2017, o então Ministro do Planeamento e das Infraestruturas anunciou, numa

audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a intenção de criar um grupo de

trabalho, com representantes do Ministério das Finanças, do Ministério do Planeamento e das

Infraestruturas e dos Governos Regionais dos Açores e Madeira para rever o Subsídio Social de

Mobilidade.

Em novembro de 2017, esta intenção foi reafirmada pelo então Ministro do Planeamento e

Infraestruturas, tendo na altura definido um prazo de 60 dias para a rever o modelo do Subsídio

Social de Mobilidade.

A verdade é que já se passaram quase 1.000 dias após o anúncio da constituição de um grupo

de trabalho para a revisão o Subsídio Social de Mobilidade, e não se conhecem quaisquer

conclusões.

Aliás, do referido grupo de trabalho desconhecem- se o despacho da sua constituição, a

respetiva composição e as reuniões que manteve.

Sublinhe-se que a tarefa deste grupo de trabalho não está, de forma alguma, relacionada com a

avaliação anual do valor do Subsídio Social de Mobilidade, feita pela Inspeção-Geral de

Finanças e pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei

n.º 41/2015, de 24 de março. Estas entidades limitam-se a avaliar as condições de preço,

procura e oferta nas ligações aéreas para os Açores e não possuem quaisquer competências

para propor a revisão do modelo de Subsídio Social de Mobilidade.

Apesar de não serem conhecidos quaisquer factos concretos sobre o funcionamento do referido

grupo de trabalho, são públicas as queixas de membros do anterior e do atual Governo da

República sobre o Subsídio Social de Mobilidade atribuído aos passageiros residentes nos

Açores e Madeira.



Recorde-se que, em setembro de 2019, o Senhor Primeiro-Ministro, em entrevista ao Diário de

Notícias da Madeira, afirmou que o atual modelo de Subsídio Social de Mobilidade é “absurdo e

ruinoso” e que pretende transferir para as Regiões Autónomas a responsabilidade do

pagamento do referido subsídio.

Partindo do pressuposto que todas estas declarações de governantes têm como base

informações e/ou conclusões produzidas no referido Grupo de Trabalho e queo subsídio Social

de Mobilidade é componente central da manutenção do princípio inalienável da coesão territorial

entre o Continente Português e os Açores, torna-se imperativa a partilha desta informação.

Nestes termos, os deputados abaixo assinados, ao abrigo das disposições estatutárias e

regimentais aplicáveis, requerem do Governo, por intermédio do Senhor Ministro das

Infraestruturas e da Habitação, que lhes forneça, e à Assembleia da República as seguintes

informações:

1 –Cópia do despacho de nomeação do grupo de trabalho com a responsabilidade de revisão e

do modelo de Subsídio Social de Mobilidade, a sua composição e objetivos, datas em que

reuniu e respetivas catas, bem como todos os documentos produzidos por este grupo de

trabalho até à presente data.

Palácio de São Bento, 20 de novembro de 2019

Deputado(a)s

PAULO MONIZ(PSD)

ANTÓNIO VENTURA(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

PAULO NEVES(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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