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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LIS BOA

Grupo Municipal do PCP
MOÇÃO
CONTRA OS CORTES DE CARREIRAS DA CARRIS E CONTRA A CONCESSÃO DE TRANSPORTES
PÚBLICOS A PRIVADOS

Considerando que:
No último mês têm sido múltiplas as notícias relacionadas com as alterações que o Governo
pretende introduzir nos Transportes Públicos da Área Metropolitana de Lisboa, desde a
privatização da EMEF, da CP Carga e da CarrisTur, à concessão da CP, da Carris, do Metro, da
Transtejo e da Soflusa;
Os necessários investimentos na modernização de infra-estruturas e material circulante, que se
deviam realizar por via do Orçamento do Estado, continuam por realizar e os insuficientes
montantes das indemnizações compensatórias levaram ao grave desiquilibrio financeiro em que
se encontram as empresas de transportes públicos, que têm que recorrer, ano após ano, a
financiamentos bancários;
Num momento em que a Área Metropolitana de Lisboa ainda paga as consequências das
anteriores e desastrosas pppT5, nomeadamente Metro Sul do Tejo e Fertagus é evidente que o
Governo se prepara para produzir novas PPP’s, desperdiçando milhares de milhões de euros
públicos.
No que diz respeito à cidade de Lisboa, a Câmara Municipal tem manifestado, por diversas vezes, a
intenção de reduzir o número de automóveis a circular no centro da cidade, através do aumento
da oferta de transportes públicos como alternativa ao transporte individual;
Ajá confirmada supressão e alteração de percursos de carreiras da Carris, a par de outras que têm
vindo a ser realizadas, com a consequente perda de utentes e prejuízo para a empresa, visam
apenas a sua já anunciada concessão a privados;
A administração da Carris veio a público dizer que esta proposta de ajustamento do serviço à
“dinâmica de mobilidade” de Lisboa já teria sido apresentada à Câmara de Lisboa;
Estamos perante um ataque à mobilidade na cidade, sem que se conheça a posição clara da
maioria P5 na Câmara Municipal de Lisboa.
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal, reunida em 25 de Fevereiro de
2014, delibere:
1. Manifestar a sua oposição ao novo corte de carreiras e percursos anunciado pela
administração da Carris;
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2. Solicitar à Cãmara Municipal informação sobre a sua posição relativamente ao corte e
alteração de carreiras da Carris;
3. Manifestar a sua oposição à concessão a privados da rede de transportes da Área
Metropolitana de Lisboa;
4. Enviar esta Moção para:
• Primeiro-ministro
• Grupos Parlamentares da Assembleia da República
• Secretário de Estado das lnfraestruturas, Transportes e Comunicações
• Administração da Carris
• Plataforma dos Utentes dos Serviços Públicos

O Deputado Municipal
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António Modesto Navarro
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