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TRANSPORTES PÚBLICOS

Uma dieta
forçada que
cortou tudo

Cortes de custos e reduções de pessoal
condicionaram a oferta de serviços nos

transportes públicos, que sofreram
uma forte quebra de passageiros. Mas
já há sinais de recuperação da procura
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Um dos indicadores empíricos de

que os utentes gostam do serviço de

transportes é, precisamente, conti-
nuarem a andar de autocarro, com-
boio, metro e barco. Se medirmos o

sucesso das medidas dos últimos
anos face ao número de passageiros,
esta avaliação não é boa Em 2012, a

redução em alguns modos de trans-
porte foi de 14%, com o Governo a

alertar para o aumento da fraude,
mas sem esconder que o desempre-
go foi uma das causas principais.

Contudo, os passageiros pare-
cem estar a regressar timidamente
aos transportes. Segundo dados a

que o Negócios teve acesso, em mé-
dia, no último trimestre de 2013 os

passageiros recuperaram entre 7%
e 8% em termos homólogos. Em
certos casos jáestão acima de 10%.

Os preços subiram perto de 30%
desde 2011, num esforço para au-
mentar as receitas com actualiza-

ções de preços que estiveram qua-
se congelados no anterior Governo.
Tudo em nome da sustentabilidade
das empresas. As alterações chega-
ram ao serviço. A rede da Carris mu-
dou para tentar evitar redundâncias

com o Metro de Lisboa. O próprio
metro mudou: diminuiu a velocida-
de e, em alguns casos, as carruagens.
Nunes da Silva, professor do Insti-
tuto Superior Técnico (e ex- verea-
dor dos transportes de Lisboa) dis-

se ao Negócios que a estratégia para
o metro é "errada". "Onde deviaha-
ver reduções era nas linhas Amare-
la e Azul, que têm um movimento
muito concentrado só de manhã e à

noite", explicou o especialista.
A redução atingiu sobretudo a li-

nha Verde, em hora de ponta. Nu-
nes da Silva compreende, por outro
lado, que a velocidade se tenha re-
duzido. O estado da infra-estrutura
não ajuda. "Não é que haja falta de

segurança, mas é preciso evitar que
cheguemos a situações que poten-
ciem faltas de segurança". O ex-ve-
reador foi um dos proponentes da

solução que a autarquia da capital
deseja- gerir a Carris e o Metro.

As concessões foram desde o iní-
cio uma das soluções para o sector,
uma medida que a troika vê com
agrado. Este mês estarão no terre-
no estes processos que deverão en-
volver os privados e, talvez, a gestão

autárquica de algumas empresas. A

estrutura das empresas estábem di-
ferente também. A gestão alterou-
se radicalmente e foi na Carris que
a mudança foi mais profunda, com
a demissão de Silva Rodrigues, pre-
sidente há uma década, que não re-
sistiu ao escândalo da contratação
de "swaps": era dos poucos visados

que se mantinha na empresa
Saíram mais de 3 mil trabalha-

dores do sector desde 2010, sendo o
total neste momento de pouco mais
de 15 mil pessoas empregues nas

transportadoras. Houve fusões, al-

terações tarifárias em Lisboae ago-
ra o Governo quer alargar a todo o

país um projecto piloto a que cha-
mou "Portugal-Porta-a-Porta"
(alargamento da oferta a todo o

país). Em declarações ao Negócios,
o secretário de Estado das Infra-es-
truturas, Transportes e Comunica-

ções fez o balanço de três anos de re-
formas. "Salvámos as empresas,
projectámos o investimento e ga-
rantimos o saneamento financeiro

para que não volta a acontecer a fu-
turos governos o que nos aconteceu
a nós, que tínhamos um grau muito
reduzido de liberdade. Alterámos o

paradigma Para que nenhum por-
tuguês fique para trás".

As linhas Azul
e Amarela são as

que mais prejuízo
dão no Metro
de Lisboa.

NUNES DA SILVA
Professor de transportes no IST

Salvámos
as empresas,

projectámos
o investimento
e garantimos
o saneamento
financeiro.

SÉRGIO MONTEIRO
Secretário de Estado dos Transportes

0 Negócios publica uma série

onde avalia três anos de

programa de ajustamento
e perspectiva o pós-troika. Leia,

diariamente, a análise aos temas

que marcaram este período.

A FIGURA

Silva Rodrigues
0 "histórico" presidente
da Carris foi uma das

cabeças a rolar por causa

do escândalo dos "swaps",

após dez anos à frente da

transportadora rodoviária.

0 professor tinha lugar na

Refer, mas a administração
da gestora recusou a entrada

com base num parecer. Está

agora no grupo Barraqueiro.



A FRASE

Obviamente
não me
demiti.
SILVA RODRIGUES
Carta em que o

ex-presidente se defendeu

das acusações por causa

dos "swaps".

Longas filas
para cumprir
metas

Entre 2010 e 2013, o EBITDA

ajustado das empresas de

transportes melhorou em 245
milhões de euros, segundo os

dados do Ministério da

Economia, tendo sido

atingindo o equilíbrio

operacional - um

compromisso do Governo com

a troika - pelo segundo ano

consecutivo, apesar do

impacto da reintrodução dos

subsídios de férias que
custaram mais de 350
milhões. Durante este período,

o sector sentiu um forte

impacto das dezenas de

greves em praticamente todas

as empresas de transportes,

que marcaram o quotidiano
das populações nos grandes
centros urbanos.

PERGUNTAS A

• ÁLVARO COSTA
PROFESSOR DA FEUP,

ESPECIALISTA NO SECTOR

"Problema está
na definição
do serviço"

Acha que a («estruturação do sec-

tor piorou o serviço?

Com a excepção do Metro do

Porto, porque existia um contra-
to de concessão, o serviço piorou.

Qual a medida que teve mais impac-

to?

O aumento das tarifas teve

grande impacto na perda de pas-
sageiros, mas o corte de serviços
também contribuiu muito, espe-
cialmente na Carris.

0 que acha que devia ser alterado

nos transportes?

Os serviços têm de ser contra-
tualizados. Tem de se saber o que
é serviço público e contratuali-
zar. Tem de existir transparên-
cia na relação destas empresas
com a sociedade, porque temos
de saber para onde vai o dinhei-
ro.

Parece-lhe que há condições para
aumentar as receitas do sector num

futuro próximo?

Mais importante que as recei-

tas é a eficiência. E mais impor-
tante diminuir custos do que au-

mentar a receita, porque as tari-
fas já estão muito elevadas e aí,

apesar do que o Governo fez, ain-
da existe grande margem de pro-
gressão em algumas empresas.

Concorda com as concessões a em-

presas privadas ou com a gestão da

CâmaradelJsboadaCarrisedo Me-

tro?

O problema está na definição
do serviço, que dá lugar ao con-
trato, e não na posse. Sem uma

definição clara do produto não é

possível conrratualizar. No caso

do Metro do Porto conseguiu-se
definir o serviço aconcessionar

aprivados com sucesso. No caso
da operação em Lisboa existem
muitas indefinições. A questão
relevante é a qualidade do servi-

ço.

Parece-lhe que o Governo tem al-

gum tipo de estratégia de futuro no

sector?

O Governo tem claramente
uma agenda. As contas das em-
presas são uma grande preocu-
pação.



RAIO X DO AJUSTAMENTO NO SECTOR

Os quadros de pessoal das empresas
de transportes sofreram uma redução
de 20% desde que a troika aterrou

em Portugal, uma diminuição que

representa a saída de pouco mais de

3.000 pessoas, através de pré-

-reformas ou rescisões.

Depois de uma primeira medida

de vincado ajustamento tarifário

em alta, os aumentos médios dos

preços dos bilhetes desaceleraram

depois de o Governo se ter

comprometido a acompanhar

apenas a evolução da inflação.

0 "bolo" da dívida nas empresas

públicas de transporte continua a

crescer, apesar de ter sido

identificado pela troika como um dos

principais problemas do sector. O

Governo continua a trabalhar numa

solução, mas sem definição à vista.

Foi a primeira meta atingida pelo

Governo no sector dos transportes,

graças à forte redução de custos.

De tal forma, que conseguiu

mesmo absorver os 350 milhões de

euros da reposição dos subsídios

durante o último exercício.



Transportes públicos

O monstro da dívida continua
a pairar sobre as empresas

A dívida continua
a ser o calcanhar
de Aquiles
do sector e para
transportadoras
como a CP
a alternativa
é passar para
o perímetro
do Estado

ALEXANDRA NORONHA
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Os mais de 20 mil milhões de euros
em dívida acumulada no sector dos

transportes sãoamaiorpedrano sa-

pato do actual Governo, que não

conseguiu estancar a sangria. E

mais, a assunção de endividamen-
to relativo a instrumentos de gestão
financeira ("swaps") que estavam
escondidos nas empresas veio com-

plicar ainda mais o panorama para
o sector. De 13,2 mil milhões de eu-
ros acumulados em 2010, o sector

"ganhou" mais 7 mil milhões, com
tudo aquilo que implica ter dívida

em crise: juros, credores que pedem
reembolsos antecipados e o Estado

a ter de conceder empréstimos de

urgência às empresas.
Em breve o cenário pode alterar-

se porque algumas empresas que se

mantêm fora do perímetro do Esta-
do devem ser reclassificadas no âm-
bito da estratégia para resolver a dí-
vida das empresas públicas. A pri-
meira candidata é a CP, que a troika

diz ter de mudar o seu modelo de fi-
nanciamento e que, pelas novas re-

gras contabilísticas, deixa de poder
estar fora do perímetro.

Não é de estranhar que só na 12. a

avaliação seja apresentado um pla-
no para a dívida dos transportes (e
do resto do Sector Empresaria] do

Estado). 0 impacto para as contas

públicas da reclassificação das em-

presas pode ser complexo, depois
de anos de desorçamentação de in-
vestimentos que as empresas fize-
ram no sistema de transportes (por

indicação de sucessivos Governos).
Em 2011, quando a troika che-

gou, a maioria das empresas não

conseguia sequer pagar os custos da

operação com as receitas (e conti-
nuaaseresteomaiordesafiodo sec-

tor). Ainda que os valores tenham
subido, agora estão reconhecidos,
um passo importante para começar
a diminuir o peso da chamada "dí-
vida histórica".

O Orçamento do Estado para
2014 já contempla uma parte da so-

lução. 0 Estado vai converter em ca-

pital uma parte da dívida, cerca de

1,8 mil milhões de euros. Este mon-
tante diz apenas respeito a empre-
sas reclassificadas. O Estado já inte-

grou no seu perímetro os Metros de
Lisboa e Porto, a Refer e a Estradas
de Portugal (que estão a caminho da

fusão). E algumas destas empresas
podem contar com aumentos de ca-

pital no âmbito deste processo.
O Governo tem-se mostrado an-

sioso em mostrar as melhorias ope-
racionais, mas, do lado das Finan-

ças, nem sempre tem havido res-

postas claras quanto ao futuro do
"monstro" da dívida.

No caso dos transportes, a con-
cessãoaprivadosnãovailivraroEs-
tado do endividamento elevado que
persiste nas empresas. Os privados
sempre recusaram ficar com a dívi-
da e há um reconhecimento do lado
do Governo de que se ficam com o
activo também terão de assumir a

dívida que foi contraída para conse-

guir esse património. Começa a fal-
tar pouco para as eleições de 2015.
Será que vai acabar a dívida?



O QUE DIZIA
O MEMORANDO

O memorando de

entendimento de 2011 pedia
um plano estratégico no

sector dos transportes para
"racionalizar as redes

e melhorar as condições
de mobilidade e de logística
em Portugal (...), reduzir
os custos de transporte
e garantir a sustentabilidade
financeira das empresas,
reforçar a concorrência

no sector ferroviário

e atrair mais tráfego".

O QUE
CORREU BEM

As empresas estão, no geral,
mais eficientes em termos

financeiros. Os custos

desceram, a estrutura

reduziu-se, as empresas
cortaram redundâncias e

deixaram de se endividar

junto da banca. O Governo

conseguiu, assim, apresentar
resultados operacionais

positivos, algo que há apenas
três anos era visto como

praticamente impossível,

tanto pelo Governo como

pelas empresas.

O QUE
CORREU MAL

A reestruturação teve

inegáveis custos sociais,

começando pelos mais de

três mil trabalhadores que
saíram das empresas.
As transportadoras foram
assoladas por greves
sucessivas que acentuaram
um problema que já se vinha

a verificar: a redução de

milhões de passageiros no

sistema. Em paralelo, o

problema da dívida colossal

ainda está por resolver.

CRONOLOGIA

MAIO DE 2011

Memorando
A assinatura do memorando de

entendimento com a troika em Maio

de 2011 ainda tinha apenas metas

vagas para o sector dos transportes
incluindo a criação de uma estratégia.
Mas a troika já estava de olho nas

contas das empresas, que tinham
elevados défices operacionais, uma
dívida acumulada enorme (que
onerava o Estado) e pouca capacidade
de angariar receitas para fazer face

aos custos.

JULHO OE 2011

Aumento de tarifas
A primeira medida, que causou algum
desconforto junto dos utentes, foi um

aumento de 15% nos preços. A subida

a meio do ano, imposta pela troika, foi

um dos primeiros sinais de que os

transportes públicos estavam perante
uma revolução.

OUTUBRO DE 2011

PET apresentado
Foi no início de Outubro que o então

ministro Álvaro Santos Pereira

apresentou o Plano Estratégico de

Transportes que delineou uma série

de acções a tomar no sector.

Entre as principais, contava-se

a redução de custos que tanta
turbulência traria às empresas.

SETEMBRO DE 2011

Passe Social +
O Governo revolucionou as regras da

comparticipação dos bilhetes de

transportes. Enquanto anteriormente

qualquer estudante, idoso ou outra
classe abrangida podia ter descontos,

a partir de então todos os utentes

tinham de fazer prova dos seus

rendimentos para receberem a ajuda

do Estado, que ficou reduzida a

agregados familiares que recebam

pouco mais de mil euros.

NOVEMBRO DE 2011

Começam as greves
É no Orçamento do Estado que

aparecem as primeiras medidas

concretas para a saída de

trabalhadores. A resposta não se faz

esperar e os sindicatos lançam um

movimento de paralisação que se

prolongaria durante os dois anos

seguintes. Foram mais de 500 dias de

greves. As várias alterações
legislativas que o Governo levou a

cabo anularam várias cláusulas dos

Acordos de Empresa que continham

as chamadas "regalias" dos

trabalhadores.

JANEIRO DE 2012

Aumentos de 5%
Mais um ano, mais aumentos acima

da média no sector, neste caso de 5%,
totalizando 20% em pouco mais de 6
meses. A média nem sempre dá conta
dos reais aumentos de alguns títulos

que chegaram a atingir os 80%.

MAIO DE 2012

Fusões avançam



Em Maio de 2012, o Governo publicou

o decreto-lei que tornou oficial a

fusão da Carris e do Metro de Lisboa,

reduzindo as administrações a uma

apenas, na altura liderada por Silva

Rodrigues, que acabou por cair na

sequência do escândalo da

contratação de "swaps". No Porto, o

processo complicou-se com muita

contestação das autarquias e um

"Verão Quente" de reuniões

desmarcadas e polémicas em praça
pública. O processo entretanto

acalmou, mas continua um pouco
indefinido.

ABRIL DE 2013
Rebenta o escândalo
dos "swaps"
Em Abril de 2013, a opinião pública foi

confrontada com um inquérito em

grande escala a diversas operações de

contratação de "swaps", sobretudo

para fazer face ao aumento de taxas
de juro que se verificava antes da

crise. Foram demitidos secretários de

Estado e afastados gestores públicos.

FEVEREIRO DE 2014
Concessões em marcha
Governo avança com a concessão

de transportes públicos a privados (ou

outras entidades), lançando uma
consulta pública.


