ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça - se
REQUERIMENTO

X

PERGUNTA

Número

/

(

.ª)

Número 1395 / XII (

2 .ª)

Publique - se
2013-03-08

Mesa

da

Assinatura

O Secretário da Mesa
Paulo
Batista
Santos
(Assinatura)

Digitally signed by
Paulo Batista
Santos (Assinatura)
Date: 2013.03.08
19:24:35 +00:00
Reason:
Location:

Assunto: As greves nas empresas públicas de transportes

Destinatário: Min. da Economia e do Emprego

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:

1- O Governo conseguiu equilibrar operacionalmente as empresas públicas de transportes,
tendo sido necessário, um esforço adicional por parte dos portugueses que passaram a pagar
bilhetes relativamente mais caros;
2- Para que esse equilíbrio operacional se mantenha e para que o esforço dos portugueses não
seja em vão, é necessário que o serviço seja disponibilizado diariamente, ou seja, com
regularidade e não de forma intermitente;
3- As sucessivas greves nas empresas públicas de transportes têm, portanto, não só colocado
em risco a manutenção do equilíbrio operacional, como têm prejudicado muitos portugueses que
ainda acreditam no serviço público prestado por aquelas empresas;
4- Um exemplo claro de sucessivas greves é a CP: De acordo com a própria empresa, só em
2012 foram suprimidos 30.445 comboios por motivos de greve, tendo o número de passageiros
diminuído 11,4%, a que não será alheio, de acordo com a própria CP, o elevado número de
greves que ocorreram nesse ano. Recorde-se que já em Outubro de 2012, a própria porta-voz
da CP havia admitido que desde o início de 2012, até essa data, a CP não tinha tido “um único
dia de calendário que não fosse afectado por um qualquer pré-aviso de greve”;
5- Mais recentemente, já este ano, o Governo adiantou que só entre 1 de Janeiro de 2013 e 12
de Fevereiro, as greves na CP custaram 2,2 milhões de euros tendo sido prejudicada, não só a
própria empresa, como muitos portugueses que pretendiam usufruir do serviço público;
6- Existem fortes indícios que devido à intermitência do serviço prestado pela CP, muitos
utilizadores estão a optar por meios de transporte alternativos, colocando em causa a
sustentabilidade desta empresa. A título de exemplo, o Presidente da Rede Nacional Expressos

admitiu há relativamente pouco tempo que a operação da sua empresa tem vindo a aumentar
devido às greves dos transportes, nomeadamente devido às interrupções da CP;
Face ao exposto e nos termos do disposto no artº. 156ª, alínea d) da Constituição, é direito dos
Deputados "requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os
elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do
mandato";
Nos termos do artigo 155º, n.º 3, da Constituição e do artigo 12º, n.º 3, do Estatuto dos
Deputados, "todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os
Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas";
Nos termos do disposto no artigo 229º, n.º 1, do Regimento da Assembleia da República, as
perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio da Senhora Presidente
da Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder
conforme o disposto no n.º 3 do mesmo preceito, no máximo de 30 dias;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Sr. Ministro de
Economia e do Emprego, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, resposta ao seguinte:
1- Considera que as sucessivas greves têm contribuído para a perda de credibilidade do serviço
prestado pelas empresas públicas de transportes, o que poderá estar a levar à fuga de utentes
para empresas privadas?
2- Considera que as sucessivas greves poderão estar a ajudar empresas privadas a
aumentarem os seus lucros e que no limite poderão mesmo colocar o serviço público prestado
pelas empresas públicas de transportes, em causa?
3- Desde o início de 2013, até à presente data, quanto já custaram as greves a cada uma das
empresas públicas de transportes?
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