
 

 

N/Ref. 37/15                         Angra do Heroísmo, Março de 2015 

 
Assunto: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO SOCIAL DE MOBILIDADE NO ÂMBITO DOS 

SERVIÇOS AÉREOS ENTRE O CONTINENTE E A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES.  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de Março, que 

vem regular a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadão 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. 

 

O subsídio social de mobilidade em causa destina-se aos passageiros residentes e residentes 

equiparados na Região Autónoma dos Açores, bem como aos passageiros estudantes, que ali 

residindo, efetuem os seus estudos em estabelecimentos de ensino situados noutras regiões, 

ou que, sendo residentes de outras regiões, ali desenvolvam os seus estudos, realizando para 

tal, viagens nas referidas ligações aéreas, e que satisfaçam os critérios de elegibilidade 

previstos no presente decreto-lei. 

 

O presente diploma vem implementar um novo modelo de auxílio social de mobilidade aos 

passageiros residentes, residentes equiparados e aos passageiros estudantes, caracterizado 

por se um subsídio de valor variável, por viagem entre o continente e a Região Autónoma dos 

Açores e entre esta e a Região Autónoma da Madeira, atribuído direta e posteriormente aos 

beneficiários que o solicitem, mediante prova de elegibilidade nos CTT, para proceder ao 

respetivo pagamento. 

 

O subsídio social de mobilidade só pode ser atribuído aos passageiros estudantes, aos 

passageiros residentes e aos passageiros residentes equiparados, que reúnam, à data da 

realização da viagem, as condições de elegibilidade estabelecidas pelo presente diploma. 

 

A atribuição do subsídio social de mobilidade ao beneficiário implica o pagamento e a 

utilização efetiva do bilhete e corresponde ao pagamento de um valor variável. 

 



 

 

O valor do subsídio social de mobilidade tem por referência o custo elegível e o valor máximo, 

em que o modo de apuramento do referido valor será estabelecido na portaria definida pelos 

membros do Governo das áreas das Finanças e do Transporte Aéreo. 

 

Não é atribuído subsídio social de mobilidade sempre que o custo elegível seja de montante 

igual ou inferior ao valor máximo estabelecido na portaria supramencionada. 

 

O pagamento do subsídio social de mobilidade é efetuado pelos CTT, sendo a prestação do 

serviço atribuída de acordo com as normas da contratação pública, sempre que aplicável. 

 

Os CTT é a entidade responsável pela verificação da documentação comprovativa da 

elegibilidade do beneficiário, não lhe sendo devido qualquer reembolso pelo Estado, por 

pagamentos feitos indevidamente ou com base em documentação incompleta ou incorreta. 

 

Pelo supramencionado, para efeitos de atribuição do subsídio social de mobilidade, o 

beneficiário deve requerer o respetivo reembolso aos CTT, depois de comprovadamente ter 

realizado a viagem a que respeita o subsídio. 

 

O reembolso deve ser requerido, presencialmente nos CTT, no prazo máximo de 90 dias a 

contar da data da realização da viagem de regresso, mediante apresentação dos documentos 

comprovativos mencionados no art. 7.º do presente diploma. 

 

Também é possível requerer o pagamento do subsídio social de mobilidade, no prazo máximo 

de 90 dias a contar da data da realização da viagem de ida, quando: 

a) O beneficiário tenha adquirido um bilhete de ida e volta (RT); 

b) O beneficiário tenha adquirido um bilhete de ida (OW) e o custo elegível seja superior 

ao custo máximo fixado para a viagem de ida e volta. 

 

No caso mencionado na alínea b), para que o beneficiário, no regresso, seja reembolsado do 

montante remanescente do valor do subsídio social de mobilidade a que tem direito pela 

aquisição do bilhete de ida e do bilhete de regresso, deve apresentar nos CTT, as faturas 

comprovativas da compra destes bilhetes e os respetivos cartões de embarque, bem como os 

restantes documentos exigidos no artigo 7.º. 



 

 

 

Nos casos em que o beneficiário combine um bilhete de ida, com um bilhete de regresso, o 

subsídio só é atribuído com referência a ambos os bilhetes desde que entre a viagem de ida e a 

viagem de regresso não decorra um período superior a 12 meses. 

 

Nas situações em que o beneficiário viajar ao serviço ou por conta de uma pessoa coletiva ou 

singular, o reembolso pode ser solicitado aos CTT, desde que obedeça aos seguintes 

requisitos: 

a) A fatura seja emitida em nome da pessoa coletiva ou singular; 

b) Qua na fatura conste o nome do beneficiário e número de contribuinte fiscal; 

c) Que o pedido seja acompanhado dos cartões de embarque e dos restantes 

documentos exigidos no art. 7.º do presente diploma. 

 

O pagamento do subsídio social de mobilidade verifica-se no momento da apresentação do 

requerimento do reembolso e desde que verificadas as condições fixadas no presente decreto-

lei. 

 

O beneficiário deve apresentar nos CTT o original e entregar cópia dos documentos 

mencionados no art. 7.º. 

 

Tratando-se de passageiros estudantes, para além dos documentos mencionado no art. 7.º, 

devem também apresentar o original e entregar cópia do documento emitido e autenticado 

pelo estabelecimento de ensino, que comprove estarem devidamente matriculados no ano 

letivo em curso e a frequentar o curso ministrado pelo referido estabelecimento de ensino. 

 

Tratando-se de passageiros residentes, devem também apresentar o original e entregar cópia 

da declaração emitida pela entidade pública ou privada onde exercem funções, comprovativa 

da sua situação profissional. 

 

O presente diploma não dispensa a sua leitura que poderá consultar no site desta Câmara do 

Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1427482454.pdf . 

 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1427482454.pdf


 

 

Mais informamos que o presente diploma entra em vigor na data da entrada em vigor da 

portaria referida, que até à data ainda não foi publicada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


