
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Foi hoje tornado público que os operadores de transportes de Lisboa vão suspender a venda

dos passes 4_18, sub23 e social + com desconto, já a partir de setembro, ou seja, na próxima

semana.

A Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), alega

que está em causa um valor superior a 7 milhões de euros de dívida do Governo relativos às

verbas de todo o ano de 2019.

De acordo com responsáveis da Antrop, os operadores «não podem suportar mais este encargo

e decidiram que, a partir de setembro, venderão os passes sem desconto», sendo que mais de

80 empresas, que esta Associação representa, declararam já dificuldades de tesouraria.

As tarifas dos transportes públicos coletivos rodoviários de passageiros e dos transportes

ferroviários urbanos e suburbanos, em percursos inferiores a 50 km, bem como dos transportes

fluviais em travessias de grande densidade de tráfego, fazem parte do conjunto de preços sobre

os quais o Governo tem intervenção administrativa.

Em março deste ano, o Senhor Primeiro-Ministro garantiu que em 18 CIM haveria, a partir de dia

1 de abril, redução nos tarifários dos respetivos títulos de transporte, o que, afirmou, significa

que 85% da população portuguesa poderá beneficiar desta redução de tarifários.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro



do Ambiente e da Transição Energética, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1.Confirma V. Exa. que existe um valor superior a 7 milhões de euros de dívida do

Governo aos operadores de transportes de Lisboa, relativo às verbas de todo o ano de

2019?

2.Se sim, qual o motivo pelo qual não estão a ser reembolsados os operadores de

transportes de Lisboa?

3.Quando é que os operadores de transportes de Lisboa vão receber as verbas em falta?

Palácio de São Bento, 27 de agosto de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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