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Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O Governo pretende lançar os concursos para concessão à iniciativa privada dos transportes

públicos na área Metropolitana do Porto, concretamente o Metro do Porto e a STCP.

Estas duas empresas são fundamentais para garantir um transporte público de qualidade e

assumem capital importância para a mobilidade na A.M.P.

Não é possivel conceber uma política de desenvolvimento sustentável, sem um transporte

rápido que ligue as várias centralidades existentes no importante espaço geográfico que é a

AMP. Razões que fazem do Metro do Porto um projeto estruturante no contexto metropolitano.

A STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA - assegura o transporte coletivo

público rodoviário de passageiros, em regime de exclusividade, dentro dos limites do concelho

do Porto, e no regime geral de concessão, nos concelhos limítrofes - Matosinhos, Maia,

Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.

Os transportes coletivos do Porto remontam a 1872, ano em que a "Companhia Carril

Americano do Porto" inicia em Portugal este modo de transporte e sofre várias mutações

assumindo diversas denominações até 1946, ano em que a Câmara Municipal do Porto resgata

a concessão à Companhia Carris de Ferro do Porto, para garantir exatamente, que os

transportes sejam públicos ao serviço dos cidadãos.

Em 1994 através do Decreto-Lei 202/94 de 23 de Julho nasce a Sociedade Anónima de capitais

exclusivamente públicos, passando a designar-se por Sociedade de Transporte Coletivos do

Porto, S.A, situação que se mantém até hoje.

A operação prevista pelo Governo, caso venha a concretizar-se, representará uma regressão de

quase 150 anos, fazendo-nos retornar a 1872.

A Metro do Porto é uma empresa de transporte público de passageiros em sistema de metro

ligeiro e é concessionária desse sistema na Área Metropolitana do Porto (AMP) por um período



de 50 anos (até 2048).

É numa infraestrutura fundamental para a mobilidade na AMP, um projeto estruturante no

ordenamento do território e um meio de transporte urbano de excelência, que deve garantir

elevados padrões de qualidade de vida aos cidadãos.

Esta empresa nasceu do empenhamento dos autarcas da AMP e ao longo da sua existência

sofreu várias vicissitudes, mas é hoje encarada como um projeto catalisador e mobilizador das

mudanças que se pretendem operar no sentido da modernidade e competitividade da AMP, e

não a podemos olhar como um mero instrumento financeiro.

É verdade que o Estado é o concedente, mas na Empresa apenas detém diretamente 40% do

capital e com igual capital temos a AMP e os municípios envolvidos e servidos por este meio de

transporte.

Qualquer mudança ou alteração das bases de concessão não poderánunca ser concretizada

sem o envolvimento das autarquias e a decisão terá que ser sustentada por estudos técnicos de

viabilidade económicae financeira que garantam a qualidade do serviço publico.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156º da Constituição da

República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da

República, vêm os signatários, atravésde V.ª Ex.ª, perguntar ao Senhor Ministro da

Economia:

1º Qual o modelo que o Governo pretende implementar no que respeita ao concurso que

visa concessionarà iniciativa privada os transportes públicos na área Metropolitana do

Porto, concretamente o Metro do Porto e a STCP?

2º A decisão de concretizar as concessões à iniciativa privada dos transportes públicos

na área Metropolitana do Porto - Metro do Porto e STCP - tem por base uma decisão

iminentemente política ou assenta em algum estudo técnico?

3º Pretende o Governo proceder a alterações ou anular unilateralmente as bases de

concessão da exploração das redes de transportes públicos na AMP - Metro do Porto e

STCP?

Palácio de S. Bento, 14 de Abril de 2014

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 14 de Abril de 2014

Deputado(a)s

RENATO SAMPAIO(PS)

ISABEL SANTOS(PS)

NUNO ANDRÉ FIGUEIREDO(PS)

JOSÉ LELLO(PS)



Deputado(a)s

MIRANDA CALHA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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