
 

  

 

 

 

 

Ass: Projeto de Lei 964/XIV/3ª PAN – Estabelece o reforço e avaliação da 

implementação e execução do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos 

Transportes Públicos (PART) e do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da 

Oferta de Transporte Público (PROTRANSP). 

 

Parecer da ANMP 

 

A iniciativa em análise pretende promover uma avaliação do PART e do PROTRANSP. 

Para o efeito é proposto que o Governo constitua um grupo de trabalho que, no prazo 
de 9 meses, apresente um relatório com a evolução do uso de transportes coletivos e 
de transportes privados, a correlação dessa evolução com estes programas, bem como 
os recursos financeiros afetos aos programas e respetivos indicadores de custo-eficácia. 

Do trabalho elaborado deverão resultar medidas para reforço e aumento da eficácia do 
PART e do PROTRANSP, a apresentar, no prazo de 90 dias após a entrega do relatório, 
pelo Governo à Assembleia da República. 

 

Sobre o conteúdo do mesmo, a ANMP faz as seguintes considerações:  

O PART e o PROTRANSP são programas genericamente reconhecidos como medidas 
positivas, quer em termos sociais quer ambientais, minorando externalidades negativas 
associadas à mobilidade e podendo atrair, como seria desejável, mais passageiros para 
o sistema público de transporte de passageiros; 

Há, no entanto, preocupações dos municípios já assinaladas que passam, 
designadamente, pela definição da fórmula de repartição da dotação global - a qual não 
tem em linha de conta as especificidades das redes de serviços públicos de transportes 
das zonas de baixa densidade tanto ao nível da insuficiência da oferta, tanto ao nível da 
pouca atratividade que a mesma tem -, bem como as próprias comparticipações 
impostas aos municípios.  

 

Assim, sem prejuízo da avaliação proposta importa eliminar os constrangimentos já 
assinalados de forma a assumir-se uma política integrada de transportes e mobilidade, 
de ordenamento do território e boa gestão ambiental. 
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