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TOMADA DE POSIÇÃO 

Pelo fim da concessão à FERTAGUS com integração na CP. 

Por melhor e mais barato Transporte Público Ferroviário. 

 

Os transportes públicos são um fator estratégico para a mobilidade das populações e para 

o desenvolvimento económico dos concelhos. A população do Concelho do Seixal, como 

todos os que habitam na Área Metropolitana de Lisboa confronta-se com problemas 

estruturais, refletidos numa insuficiente oferta de transportes, com um custo muito 

elevado. Este fator constitui um claro entrave ao desenvolvimento e à melhoria das 

condições de vida da nossa população. 

 

Entre os elementos que contribuíram para a situação vigente salienta-se a privatização da 

Rodoviária Nacional, a concessão à FERTAGUS do transporte ferroviário entre Lisboa e 

Setúbal pela Ponte 25 Abril, do Metro Ligeiro de Superfície à Metro Transportes do Sul, o 

agravamento dos preços dos bilhetes e passes assim como o não alargamento a toda a 

região e a todos os operadores do Passe Social-Intermodal. 

 

As consequências destas opções políticas estão à vista, com uma oferta de transportes 

públicos dominada pelos operadores privados que se caracteriza por ser diminuta e a 

preços elevadíssimos. E por via disso, o transporte coletivo que era utilizado por 51% das 

pessoas em 1991, passou para 28%, em 2011, a par do transporte individual que passou 

de 26% em 1991 para 45% em 2011, ou seja, foram empurrados para o transporte 

individual milhares de cidadãos. 

 

Entre as várias medidas que se impõe serem tomadas visando melhores transportes 

públicos e mobilidade das populações está a das reversões das Parcerias Pública Privada 

das concessões ferroviárias à FERTAGUS e MTS que custaram ao Estado entre 1999 e 

2013, 202,5 milhões de euros conforme foi apurado em auditoria efetuada pelo Tribunal 

de Contas. 
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Um serviço ferroviário que se efetua com comboios públicos, a circular em linhas públicas 

e utiliza estações públicas, mas que depois é explorado por um operador privado, em que 

o Estado assume os custos, a FERTAGUS recebe as receitas e ainda se recusa a pagar 

às IP a taxa de circulação devida. 

 

Com o terminar do contrato de concessão à FERTAGUS em 2019 da exploração 

comercial da ligação ferroviária entre Lisboa e Setúbal pela Ponte 25 de Abril está aberta 

uma oportunidade de pugnar pelo fim desta experiência, integrando este serviço na CP. 

Com a integração deste serviço ferroviário na CP, ganha o País que vê reduzida a 

apropriação de recursos públicos em favor dos grupos privados. Ganham os utentes pois 

passam a pagar menos, a ter acesso ao passe intermodal e ao estacionamento gratuito 

junto às estações. Ganham os trabalhadores da FERTAGUS que ao serem integrados na 

CP e na EMEF, melhoram as suas condições de trabalho, rendimentos e direitos.  

 

Com o fim desta Parceria Pública Privada e a integração deste serviço na CP é tomada 

uma medida que garante um serviço público de qualidade, promove uma maior utilização 

do transporte público, com a consequente redução do transporte individual, 

descongestionando a rede viária e a Ponte 25 de Abril com enormes benefícios 

económicos, ambientais e na qualidade vida das populações 

 

Com o fim desta Parceria Pública Privada e a integração deste serviço na CP ganham 

todos – país, utentes e trabalhadores. 

 

Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 25 de Julho de 2018: 

 

1. Reafirma a necessidade do Governo proceder à reversão da Parceria Pública 

Privada da concessão ferroviária à FERTAGUS, integrando o seu serviço na CP, 

com a plena integração no Passe Social Intermodal. 
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2. Saúda a realização do manifesto a exigir a integração desta concessão na CP, 

promovido pela Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul e entregue 

na Assembleia da República e no Gabinete do Primeiro Ministro, no passado dia 

17 de Julho de 2018, lançado em junho e subscrito por 200 entidades, entre as 

quais comissões de utentes, sindicatos, autarquias e personalidades da cultura, 

música e desporto. 

 

3. Apela aos trabalhadores, às populações, aos democratas e patriotas, que se unam 

num vasto movimento de opinião, iniciativa e luta, em defesa dos transportes 

públicos e da mobilidade, como contributo para a melhoria da qualidade de vida 

das populações do concelho do Seixal, da Península de Setúbal e da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

 

 
Seixal, 25 de julho de 2018 

 

 

 

      Jorge Gonçalves 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 

 


