
Os passes estão mais baratos em quase todo o país,
onde 60 por cento da população se desloca de automóvel.
Quem escolheu os serviços públicos de transporte critica

a crónica falta de condições em que viaja

TRANSPORTES
PÚBLICOS:

POR DENTRO
DO NOVO PASSE

presidente do Conselho de Admi-
nistração da Transtejo/Soflusa -
empresa responsável pelo serviço
de transporte fluvial da margem sul
do Tejo para Lisboa-, Marina Fer
reira, disse à Comissão de Utentes
dos Serviços Públicos do Barreiro
que estava a pensar reforçar os au-
tocarros do Barreiro para Coma, fre-
guesia daquele concelho que tem
estação de caminhos de ferro, para
as pessoas irem de comboio para
Lisboa em vez de apanharem o bar-
co. "Épioraemendaqueosoneto: a

rrjalta do Seixal já não tem como
ganhar os comboios porque vão

Cheios e às tantas já é uma guerra
'com a malta do Barreiro que dá bo-
fetada. A solução não pode ser en
chermais os comboios, tem de ser

arranjar mais barcos", alerta José

Encarnação, membro da Comissão.
"A semana passada houve um

mestre - eles já atingiram todos os

limites de horas extraordinárias
possíveis e imaginários - que , no
último barco que trazia pessoal de

Lisboa para o Barreiro, foi para o

hospital e ficaram 200 pessoas no
cais sem transporte . Nem na índia.
Não havia ninguém para o substi-
tuir, ele foi com um quadro clínico
de 19 -22 de tensão por cansaço , são
homens de 40 e tal, 50 anos que tra-
balham demais porque não há mes -
três suficientes."

José Encarnação, que se desloca
todos os dias em transportes públi -
cos, aproveita o embalo para contar
outro episódio que presenciou já os

novos passes , mais baratos
,
tinham

entrado em vigor: "No comboio que
vinha de Entrecampos, em Lisboa,
para Setúbal às cinco e tal da tarde, o

maquinista teve de anunciar seis

vezes através da aparelhagem sono -
ra para as pessoas saírem do com-
boio, porque não conseguia fechar
as portas." Daniel Neves, outro
utente diário do comboio que liga
CoinaaLisboa, também temassisti-
do a confusão nas carruagens. "Ain-
da no outro dia, um homem magri-
to tentava entrar no comboio e um



calmeirão que já lá estava dentro

empurrou-o: 'Você não entra aqui,
nem pense !

' E não entrou, ficou de
fora. E outro dia dois envolveram -
-se numa luta, caíram da escada e

foram parar em cima de uma crian -
ça", conta ainda.

Aprocuratraduz-se nos números:
"Se comparados os períodos homó -
logos de 1 de março a 5 de abril, em
2019 foram vendidos mais de 195 mil

passes do que em 2018 , o que repre -
senta um crescimento superior a 30

por cento" , segundo os únicos da-
dos disponíveis até ao momento na
Área Metropolitana de Lisboa. No
Porto, desde a entrada em vigor do

passe único, as assinaturas de títulos
aumentaram de 76 mil para 85 mil.

Tenho o meu marido em casa,
de baixa, e poupar 30 euros já
dá para o pão do mês inteiro,
é uma grande ajuda
FÁTIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

Comunidades
intermunicipais
QUEM PAGA A REDUÇÃO
DOPASSE?
0 Programa de Apoio à Redução
do Tarifário dos Transportes
Públicos (PÂRT) prevê que as 21

Comunidades Intermunicipais (CIM)

recebam, através do Orçamento de

Estado, um total de 23,2 milhões de

euros para adotarem medidas de

redução tarifária nos transportes

públicos nos respetivos territórios,

e cada uma delas vai contribuir com,

pelo menos, 2,5 por cento da verba

que lhes for transferida pelo

Estado transfere dinheiro para
baixar o preço dos transportes

O Fátima Oliveira mora no Cacem e paga menos

Tirar cadeiras é solução?
Nos comboios da Fertagus as habi-
tuais filas de pares de bancos vão dai"

lugar a um banco único em cada
lado, em algumas partes das carrua-
gens; e estão também a ser instala-
dos pilares para os passageiros se se-

gurarem. "Vai muito mais gente no
comboio

.
Eu venho sempre a correr

para apanhar este [das 17h41] por-
que sei que, se for no outro a seguir,
vou como sardinha em lata, sem
conseguirrespirar", partilha Fátima
Oliveira, de 37 anos, de pé no com-
boio que aleva a casa, no Cacem. Vai
agarrada ao varão para não cair em
andamento, depois de um dia de
trabalho "todoempé também", de
roda de crianças.

"A semanapassada foi o caos, su-
primiram comboios atrás de com-
boios e as pessoas a acumularem-
-se na estação. Se não tem qualida-
de de serviço é preferível não dimi -
nuírem o valor do passe e dar qua-
lidade às pessoas que todos os dias

precisam do comboio para se des -
locar para o trabalho", diz Fátima,
que não quer parecer mal agrade -
cida com a entrada em vigor do

passe intermodal único.
"Desde abril que pago menos 30

euros de passe por mês e para mim
foi uma grande ajuda. Tenho o meu
marido de baixa em casa, e 30 euros
é pão para um mês inteiro. Eu, por
exemplo, no fim do mês fui à farmá-
cia, gastei 29 euros; cheguei acasae
disse ao meu marido: 'Olha, o di-
nheiro do passe já deupara af armá-
cia. ' Para nós, que ganhamos umas
misérias de ordenados, faz muita di-
ferença. E os meus sobrinhos que
vêm de Setúbal todos os dias pou-
pam 100 euros cada um. Para quem

acabou de casar e está a montar uma
casaémuitobom."

"Se os passes são mais baratos, o

acréscimo de pessoas a circulai' de
comboio nota-se. Mas o problema já
vem de há alguns anos, os trabalha-
dores da CP vão saindo para a refor-
ma e pré reforma e não repõem o

mesmo número de funcionários. A
semana passada houve aí um caos ,

num dia em que foram suprimidos
41 comboios só na linha de Sintra" ,

acusa desgostoso Álvaro Pinto, da
Comissão de Utentes da Linha de

Sintra. "Na quarta-feira estive 20
minutos dentro do comboio em
Queluz e só depois é que o maqui-
nista disse: 'Por motivos técnicos o

comboio está parado.' A CP tem,
desde há muitos anos, 10 por cento
da frota imobilizadano que diz res-
peito à linha de Sintra, por falta de

manutenção. Vão tirando uma peça
dali e outra daqui até que os com-
boios param de vez", atira.

José Carvalho olha, sonhador, pela
janela. Os 71 anos de vida dão-lhe
direito a lugar sentado e um passe
mais barato (o Navegante +65 anos
tem um custo de 20 euros para toda
a Área Metropolitana) que lhe tem
permitido tomar o pequeno almoço
no Palácio da Pena (paraonde vai de

autocarro) , almoçar em Setúbal (de
comboio) e lanchar no Barreiro (de
barco). "Estou reformado e sou viú-
vo e agora é uma qualidade de vida,
este novo passe foi a coisa melhor
que nos aconteceu. A não ser aque -

les reformados que gostam de estar
de manhã à noite no café, a beber

copos . Tenho aproveitado bem estes

dois meses. Onde vou de manhã?,
pergunto-me. Tanto posso ir tomar
café ao Rossio, em Lisboa, e jogar
uma raspadinha, como posso ir ao
Palácio da Pena. Meto -me na ca-
mioneta e não pago nada, vejo os

'camones' pagar uma fortuna e eu
ali sossegadinho com o passe .

"

Daniel Neves não anda tão satisfei-

to, ele que também tem que ir mais
cedo se quiser estacionar o carro na

estação de Coma, na margem Sul,
onde apanha o comboio para Lisboa.

"Agora nunca consigo estacionar
porque , com a diminuição do preço
dos passes, o estacionamento ainda
está mais à pinha do que antes . Sou

obrigado a ir estacionar no centro
comercial que fica a cinco minutos a

pé, mas cria-me transtorno porque

chego no limite para ir buscar os
miúdos à escola" , conta o designer
de 39 anos que todos os dias se in-
digna quando vê a polícia a multar
os carros que estão fora do estacio-
namento da estação.

"As pessoas não têm mesmo hipó-
tese se querem ir trabalhar e ali não
atrapalha ninguém, mas a polícia
está sempre em cima. De que vale
ter um comboio mais barato se não
temos onde pôr o carro? E o mais in-
sólito é que na bilheteira dizem-nos

para irmos estacionar no Foguetei-



ro [ao pé de outra estação da mesma
linha] , mas assim apanho iam trân-
sito louco. É de loucos ir estacionar
longe de casa. .. eles vendem isto às

pessoas como se fosse solução, é

inacreditável", revolta-se.

30 euros O Enfermeira Graça Dias passou a deixar o carro em casa O José Carvalho, reformado, agora anda sempre a passear

Agora nunca
consigo
lugar para
estacionar
DANIEL NEVES DESIGNER

Descontos
nos passes

HÁ MAIS REGIÕES
A PAGAR MENOS
• Nos passes do transporte
público que serve a Comunidade

intermunicipal Viseu Dão Lafões,

o desconto é de 20% e de 25%

nos bilhetes diretos.

• Na região de Leiria, a

redução chegará aos 50% no

serviço rodoviário que abrange
os 10 concelhos da Comunidade

Intermunicipal da Região de Leiria.

Já os passageiros com passe

interregional entre a Região de Leiria

e o Médio Tejo contam com redução
de 40% no tarifário, bem como os

passes interregionais entre a Região

de Leiria eooeste.com uma

redução de 30%. Os passes das

crianças e jovens dos quatro aos
18 anos e os sub-23 - para crianças
e jovens que não usufruem de

transporte escolar, custeado pelos

municípios - vão beneficiar de uma

redução de 50%, cumulativa com

o desconto vigente,

• Em Aveiro, desde o inicio

de maio que os utilizadores de

transportes públicos da região de

Aveiro beneficiam de descontos

entre os 30 e os 50 por cento.

• Desde meados de maio que todos

os passes rodoviários e ferroviários

na região que integra o território da

Comunidade Intermunicipal das

Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE)
têm uma redução no custo de 40%.

• Viana do Castelo vai ter redução
tarifária nos transportes públicos

a 1 de junho. Ao abrigo do Programa

de Apoio à Redução do Tarifário dos

Transportes está também prevista a

redução em 50% do custo do bilhete

ou passe para os utentes que utilizam

os miniautocarros no centro da cidade

de Viana do Castelo, bem como a

introdução da gratuitidade para
utilizadores da rede da concessão

dos transportes urbanos entre

o Parque de Estacionamento

do Campo d'Agonia (PECA) e a Zona

de Atividades Económicas da Praia

Norte (Praia do Coral).

• Passes e bilhetes tiveram

uma redução de 15% nos nove

municípios de Trás-os-Montes.

(Continua na página 33)

A solução para Graça Dias, enfer-
meira de 57 anos que vinha todos os

dias de carro para Lisboa, foi passar
a deixar o automóvel em casa, em
Alverca, quando em abril o valor do

passe diminuiu. "De carro, gastava
70 euros em combustível e não vi-
nha de transportes porque eramais

caro. Agora, com a descida, ainda
poupo pelo menos 30 euros e é mui-
to menos stressante. "

Haverá mais casos como o de Gra -

ca, mas David Vale, especialista em
mobilidade e planeamento urbano

,

acredita que a mudança de compor-
tamento não é imediata na maioria
das pessoas. "Andar de carro é um
bocadinho como fumai': nós temos o
hábito e a mudança de hábitos não é

imediata. Além de que, no dia a dia,
sabemos que não é só o custo que
nos leva a fazer a escolha modal, nós



escolhemos o nosso modo de trans -
porte também em função do tempo
que demora cada um deles . Se uma
pessoa vive na periferia, com pouca
oferta de transporte público, e tra-
balha num sítio onde também é difí-
cil chegar de transporte público,
não é por o passe custar 100 euros ou
40 que vai fazer grande diferença" ,

considera o professor da Faculdade
de Arquitetura da Universidade de
Lisboa, elogiando ainda assim "a

coragem política" da medida.
"O grande problema do transpor-

te público em Portugal é o mesmo
do Serviço Nacional de Saúde. As

pessoas queixam-se, mas, em vez
de exigirem uma resposta coletiva

para a melhoria do serviço e para
que todos continuemos a usufruir
desse mesmo serviço para o qual
contribuímos com os nossos im-
postos, quem tem poder de compra
tenta resolver o problema indivi-
dualmente, adquirindo um seguro
de saúde. No transporte público
também aconteceu isso desde a
adesão à União Europeia: quando
as pessoas percecionam que não
tem grande qualidade , tentam re -
solver o problema individualmen-
te. Neste caso, em vez de compra-
rem um seguro, compram um au-
tomóvel", resume.

As pessoas
não exigem
resposta
eoletiva
DAVID VALE ESP. EM MOBILIDADE

Faz-me jeito
porque
eu estudo
e trabalho

A norte também há poupança
Cerca de 40 quilómetros separam S .

João da Madeira do Porto, e desde
maio que o valor monetário para os

percorrer desceu considerável -

mente. Os autocarros que todos os

dias partem da 'capital do calçado'
em direção ao terminal do Campo 24
de Agosto, no Porto

,
fazem viagens

que duram uma hora. A Transdev é

a responsável pelas ligações rodo-
viárias entre as duas cidades desde
2002. Em abril, a implementação do

passe único na maioria das opera-
doras de transporte da Área Metro-
politana do Porto (AMP) motivou
uma corrida às lojas Andante. Os
utentes da Transdev tiveram de es-

perar mais um mês pela entrada em
vigor do novo tarifário

,
a 1 de maio

.

Maria João, de 21 anos, desloca- se

de autocarro entre S . João da Madei-
ra e Gaia todos os dias úteis e apanha
depois o metro até à estação do Pólo

Universitário, próxima da faculda-
de que frequenta.

O vaivém desta aluna já dura há
cerca de quatro anos. MariaJoãoéo
rosto que representa os estudantes

queoptamporfazera viagem de ida
e volta entre S. João da Madeira e o

Porto durante o ano letivo, em vez
de alugarem um quarto na Invicta.

Durante os últimos anos, a estu-
dante gastou, mensalmente, cerca
de 65 euros para comprar dois pas-
ses. Um, que lhe permitia validar a

viagem entre S. João da Madeira e

Gaia , e outro para viaj ar no metro .

A chegada do mês de maio veio ali -
viar o orçamento familiar. Com a

implementação do passe intermo-
dal, aalunacompraum único título,
por apenas 16 euros, eviajanosau-
tocarros e no metro, uma poupança
mensal arondar os 50 euros.

Já Fernanda Almeida não utilizava
os autocarros que ligam S. João da
Madeira ao Porto até descobrir um
problema de saúde que a obriga a
deslocar-se com frequência ao hos-
pital. Apesar de não viajar diaria-
mente para a Invicta, optou por
comprar o passe intermodal, pelo
preço de 40 euros, que lhe permite
circular livremente durante todo o

mês na AMP
, e aplaude a medida.

A profissional de saúde prefere
viajar de autocarro, apesar de poder
usar a viatura particular. "Seopasse
único não estivesse em vigor optava

pelo carro. Assimpoupo, o que ali-
via a carga económica" , observa.

O Passe Único Metropolitano é um
título que permite circular em toda a
oferta de transporte que engloba
autocarros, metro e comboio das

empresas aderentes, dentro da
AMP, com o preço máximo de 40
euros mensais.

Já o concelho do Marco de Cana-
veses , apesar de pertencer ao distri
to do Porto, não pertence à AMP,
mas sim à Comunidade Intermuni -
cipal (CIM) do Tâmega e Sousa, que
não ficou de fora da oferta governa -

mental. Esta CIM recebeu 1,8 mi-
lhões de euros de apoio do Estado

para aplicação em medidas de redu-
ção das tarifas dos transportes pú-
blicos coletivos em 11 concelhos da

região. Em março, a presidente da
Câmara do Marco de Canaveses,
Cristina Vieira, destacou o impacto

"muito positivo" que a medida de

redução tarifária teria nos cerca de
300 munícipes que se deslocam dia-
riamente para o Porto para estudar
ou trabalhar.

A autarca socialista sublinhou que
amedida, associadaàmaior acessi-
bilidade proporcionada pelos com-
boios suburbanos elétricos que pas -
sarão a servir o concelho em junho,
são fatores para tornar o concelho
mais atrativo

. Apontou mesmo este
mês para a entrada em vigor do pla-
no que diminuiria para metade o
custo dos passes ferroviários

,
de 80

para4o euros. Averdadeéque tal só

aconteceu, até agora, nos transpor-
tes rodoviários do concelho.

Raquel Ferreira, de 20 anos, faz há
três anos o mesmo percurso ,

todos
os dias ,

do Marco de Canaveses para
oPorto, onde estuda Teatro. Jáou-
viu falar da medida e está esperan-



cosa que seja implementada no pró -

ximomês. "Tentei renovar em abril,
para ver se em maio já beneficiava
do apoio, mas não deu. Vou tentar
no próximo", diz. Raquel não tem
possibilidade de alugar uma casa no

Porto, o que a leva a fazer um esfor-

ço diário. As viagens tiram-lhetrês
horas do dia e custam-lhe, ao final
do mês, 60,35 euros, valor que des-
cerá para metade.

A especulação imobiliária atingiu
também Eduarda Ramos, de 19
anos. Partilhou casa no Porto até ao

segundo ano da faculdade, mas
quando a colega deixou de lá morar,
teve de procurar outra opção. Por
não encontrar nada em conta, deci-
diu voltar ao Marco de Canaveses, à

casa dos pais, e, enquanto procura-
va apartamento, pagava bilhetes
diários de cerca de seis euros

,
o que

representava, ao final do mês, uma
despesa de 132 C. "A mudança vem
reduzir a despesa para um valor
mesmo baixo, até porque, por ter
bolsa, tenho desconto extra no pas-
se", diz. "Dá-me jeito, é sempre
complicado nas contas de casa. Eu

só estudo, não trabalho "
, conta Isa-

bel Pinto, de 21 anos, que utiliza o

comboio do Marco de Canaveses até
ao Porto para se deslocar ao Hospital
de Santo António, ondecumpreum
estágio curricular de enfermagem.
Paga 32,20 euros de passe mensal,
por usufruir de uma bolsa de estudo

,

e espera que a redução dos valores
lhe retire metade da carga.

"Só não acredito que esta descida
ultrapasse o fim do ano: acredito que
foi campanha eleitoral e que no fim
do ano acaba, mas vamos rezar para
que não seja assim. Quando come-
çarem a preparar o Orçamento para
2020, a gente vai ver se realmente
este dinheiro entra ou não entra.
Mas fizeram bem, nem que seja só

um ano já alivia muita gente", re-
mata, a 300 quilómetros, Fátima
Oliveira, antes de sair na estação do
Cacem para um merecido descanso.

Só não
acredito
que esta
descida dure
FÁTIMA OLIVEIRA IX EDUC.

Descontos
nos passes

• Â autarquia de Guimarães
propõe-se comparticipar em sete

euros o passe da Linha Cidade (TUG)

aos assinantes do passe da CP -
-Comboios de Portugal, com

Guimarães como origem ou destino.

Passe vai ser grátis para os alunos

do secundário que residam a mais

de três quilómetros da escola

e haverá uma comparticipação
de 50% para os outros alunos.

• Em Famalicão, o 'Voltas', que
circula no interior da cidade, e que
até agora era gratuito apenas para
os titulares de bilhetes de outros

transportes, vai ser gratuito para
todos. Grátis será também o passe
escolar para todos os estudantes.

• No Algarve, o custo dos passes
sociais vai ter uma redução de, pelo

menos, 50%. Mas a medida para

transporte rodoviário e ferroviário

não abrange todos. 0 preço dos

títulos para utilização dos

autocarros varia entre os 14 e os 40

euros. No que diz respeito aos

comboios, os passes tiveram uma

redução de 50% a 1 de maio desde

que não ultrapassem o teto máximo

de 40 euros. Os restantes passes
(mais de 40 euros, depois da

redução de 50%), também serão

contemplados, mas só a partir do

dia Ide julho.

• No distrito de Portalegre, os

passes rodoviários para estudantes

vão ter uma redução de 25%,

enquanto os passes sociais descem

6%. Os passes do concelho que vão

ter um desconto maior são o 'geral

combinado' e 'geral interurbano',

com reduções de 18 e 15 euros.

• No distrito de Évora
, os passes

dos transportes públicos rodoviários,

que não tinham qualquer tipo de apoio,

vão ter uma redução de 32%.

• A partir de julho, os passes
dos transportes públicos nos cinco

concelhos do Alentejo Litoral vão ter
um valor máximo de 30 euros.

• Também em julho entrará

em vigor na Área Metropolitana de

Lisboa o passe família (junção de um

agregado familiar num único passe),
levando a que cada família pague, no

máximo, dois títulos de transporte.






