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Estabelece a reforço e avaliação da implementaçäo e execuçâo do Programa de
Apolo a Reduçâo do Tarifário dos Transportes Püblicos (PART) e do Programa de
Apolo a Densificacào e Reforço da Oferta de Transporte Püblico (PROTRANSP) 1
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PARTE I - CONSIDERANDOS

1. Nota introdutória

o Grupo Parlamentar do Partido Pessoas Animais e Natureza (PAN) tomou a iniciativa
de apresentar a Assembleia da RepOblica o Projeto de Lei n. 964/XIV/3, que visa o
reforço e a avaliação da implementaçäo e execuçâo do Programs de Apoio a Reduçâo
do Tarifário dos Transportes Püblicos (PART) e do Programs de Apoio a Densificaçao e
Reforço da Oferta de Transporte Püblico (PROTransP).

o Grupo Parlamentar do Partido Pessoas Animais e Natureza tern competência pars
apresentar esta iniciativa, nos termos e so abrigo do disposto na alInea g) do n.2 2 do
artigo 180, e do n.2 1 do artigo 167. da Constituiço, e, ainda, do artigo 118.2 do
Regimento cia Assembleia da RepOblica (doravante RAR).

A forms de projeto de Iei está de acordo corn o disposto no n.2 1 do artigo 119. do
RAR, respeita os lirnites Empostos pelo artigo 120.2 do RAR e cumpre Os requisitos
formais previstos no artigo 124. do RAR.

A presente iniciativa deu entrada a 1 de outubro de 2021, foi admitida e baixou a
Comissäo Parlamentar de Economia, Inovaçâo e Obras Püblicas no dia 4 de outubro.

A Comissão de Economia, Inovaçäo, Obras Püblicas e Habitaçäo é competente pars a
elaboraçao do respetivo parecer.

2. Objeto e motivaço da iniciativa legislativa

A presente iniciativa visa o reforço e a avaliaçao da implementaçâo e execuçäo do
Programs de Apoio a Reduçao do Tarifário dos Transportes Püblicos (PART) e do
Programs de Apoio a Densificaçao e Reforço da Oferta de Transporte Püblico
(PROTransP).

Da leitura da exposiçäo de motivos podemos concluir que os proponentes
fundamentam a sua iniciativa na necessidade da descarhonizaçäo do setor dos
transportes pelo aumento cia utilizaçào de transportes coletivos. Pars ta, os
proponentes salientam a necessidade de analisar os resultados do PART e do
PROTransP corn vista a serem introduzidas meihorias em ambos os programas, de
forms a serem alcançados os objetivos de redução do uso de transportes privados e
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reforço do uso de transportes coletivos corn a desiderato de que as rnetas para a

neutralidade carbOnica sejam atingidas em 2030.

Sobre o teor da iniciativa:

No artigo 2. do projeto de lei determina-se a obrigaçäo de apresentaçào, por parte do

Governo, a Assembleia da RepOblica, num prazo de nove rneses, de um relatório de

avaliaçào dos prograrnas PART e PROTransP, a elaborar por urn grupo de trabaiho,

composto par personalidades de reconhecido mérito no dominio dos transportes, do

arnbiente e da economia. 0 relatOrio a desenvolver deverá analisar a evoluçao do usa

de transportes coletivos e de transportes privados, a correlaço dessa evoluçäo corn

estes prograrnas, bern corno as recursos financeiros afetos aos prograrnas e respetivos

indicadores de custo-eficácia.

0 artigo 3Q do projeto de Iei, estabelece que a Governo proponha a Assernbleia da

RepOblica a adoçáo de medidas, devidamente fundamentadas, para o reforço e

aumento da eficácia dos supracitados programas.

3. Enquadramento juridico nacional

A nota técnica da iniciativa contérn urna exposicão bastante exaustiva do

enquadrarnento legal nacional desta rnatéria, rnotivo pelo qual se rernete a análise

deste item para a referida documento.

4. Iniciativas legislativas e peticöes pendentes sobre a mesma matéria

Consultada a base de dados da Atividade Parlarnentar, verificou-se que, se encontra

pendente, na generalidade, a seguinte iniciativa:

- Proieto de Lei n.9 9/XIV/1. (PCP) — “Estabelece o regime de financiarnenta

permahente do Prograrna de Apoio a Reduçäo Tarifária nos transportes

pOblicos”.

Tambérn sobre esta matéria, verifica-se a existéncia de uma petição em apreciação:
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- Petição n.2 49/XIV/1A (1028)— “Mais e melhores condiçOes dos autocarros da

empress Vimeca, no âmbito do transporte de passageiros”.

5. Apreciação dos requisitos formais

A iniciativa ora em apreciaçäa preenche os requisitos formais.

Náo obstante, imports salientar urns sugestao que consta da nota técnica da iniciativa:

1. 0 tItulo da iniciativa pode ser objeto de aperfeiçoamento format, em sede de
apreciação da especialidade ou em redaçäo final, para “Reforço e avaliaçào da
implementaçao e execuçäo do Programs de Apolo a Reduçao do Tarifário dos
Transportes PUblicos e do Programs de Apoio a Densificaçao e Reforço da
Oferta de Transporte Publico

6. Análise de direito comparado

A nota técnica da iniciativa inclui uma análise a legislação comparada com os seguintes
Estados-Membros da Uniào Europeia: Espanha.

Refere a análise a legislacao Espanhola, que compete as comunidades autOnomas o
licenciamento e regulaçâo de preços do transporte publico. Em relaçao so
financiamento, existem contribuiçOes através de transferéncias do Estado as entidades
locais pars o financiamento do transporte coletivo urbano, consubstanciado na
distribuição, através do Orçamento de Estado, de crédito a entidades locais que sejam
responsáveis pelo serviço de transporte coletivo urbano.

Säo também analisadas as legislaçöes aplicáveis sobre a matéria das comunidades de
Castilha-LeOn e da Comunidade de Madrid.
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7. Consultas e contributos

o Vice-Presidente da Cornissào de Economia, lnovaçäo, Obras POblicas e Habitaçao

promoveu a emissäo de parecer pela Associaçäo Nacional de Municipios Portugueses

(ANMP) e pela Associaçáo Nacional de Freguesias (ANAFRE).

Foi recebido o parecer da ANMP que considera o PART e 0 PROTRANSP como

programas positivos, quer em termos sociais como ambientais e que potenciam a

atratividade de mais passageiros para o sistema publico de transporte. Salienta, no

entanto, que existem “preocupaçöes dos municipios já assinaladas que passam,

designadamente, pela definiçäo da formula de repartição da dotaçao global - a qual

não tern em linha de conta as especificidades das redes de serviços püblicos de

transportes das zonas de baixa densidade (...) -, bem como as próprias

comparticipaçöes impostas aos municIpios. Assim, sem prejuIzo da avaliação proposta

importa elirninar os constrangimentos á assinalados de forma a assumir-se uma

polItica integrada de transportes e mobilidade, de ordenarnento do territOrio e boa

gestào ambiental.”

PARTE II - OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

O Relator do presente parecer reserva a sua opiniäo para o debate em plenário da

iniciativa, a qual e, de resto, de elaboraçào facultativa conforme o disposto no n.2 3 do

artigo 137. do RAR.

PARTE Ill - CONCLUSOES

A Comissäo de Economia, lnovaçäo, Obras PUblicas e Habitaçäo aprova o seguinte

parecer:

o Projeto cie Lei n,2 964/XIV/3, que visa o reforco e a avaliação cia implementaçao e

execuçäo do Programa de Apoio a Redução do Tarifário dos Transportes Püblicos
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(PART) e do Programa de Apoio a Densificaçao e Reforço da Oferta de Transporte

Püblico (PROTransP), apresentado pelo Grupo Parlarnentar do Partido Pessoas Animals

e Natureza, reüne as requisitos constitucionais e regirnentais para ser apreciado e

votado em Plenário da Assemblela da RepOblica, reservando os Grupos Parbmentares

as suas posicOes para o debate.

PARTE IV - ANXOS

Em conformidade corn o curnprimento no artigo 131.2 do Regirnento da

Repüblica, anexa-se a Nota Técnica elaborada pelos serviços.

Palácio de São Bento, 20 de outubro de 2021.

0 Deputado Autor do Parecer 0

(Hug Costa)

issao

(Pedro Coim bra)

Assernbleia da
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