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Tomada de Posição
Pela melhoria do serviço público de transporte prestado pela Transtejo

Por definição um Estado de Direito Democrático, como Portugal, deve assegurar aos seus
cidadãos os direitos, liberdades e garantias inscritos na Constituição da República
Portuguesa e nas leis ordinárias que a concretizam.
Por definição transporte público é um meio de transporte coletivo, em que a propriedade
não pertence aos utilizadores, é disponibilizado pelo Estado e permite a deslocação dos
cidadãos no seu dia-a-dia, onde a aposta no transporte público de qualidade é uma
verdadeira aposta no futuro, na sustentabilidade e na melhoria das condições de vida das
populações.
Também por definição a rede de transportes públicos, especialmente nas áreas
metropolitanas, deve ser eficiente, adequada e articulada.
Contrariando tudo isto, nas últimas três décadas, temos assistido à degradação do
sistema de transportes públicos do país, com privatizações, desinvestimento e
desresponsabilização do Estado com prejuízo evidente para a mobilidade das
populações.
——

Nesta matéria o transporte fluvial no Rio Tejo assume uma enorme e estratégica
importância na mobilidade das populações da Área Metropolitana de Lisboa, estando
constantemente a ser posto em causa por uma política assente na redução do número de
trabalhadores e das ações de manutenção regular das frotas da Transtejo, conduzindo a
vários cortes na oferta de transporte e à recorrente supressão de carreiras programadas.
Na verdade desde janeiro de 2011, que a Transtejo tem vindo a suprimir as carreiras que
ligam o Seixal ao Cais do Sodré, prejudicando os munícipes que utilizam diariamente este
meio de transporte nas suas deslocações, forçando-os a procurar alternativas, entre as
quais, o transporte próprio, com todos os inconvenientes que tal acarreta.
Recentemente este problema agudizou-se e atualmente o transporte fluvial Seixal –
Lisboa e Lisboa – Seixal é efetuado apenas por uma embarcação, resultando em cortes
diários de várias ligações. A situação está de tal maneira insustentável que, na passada,
terça-feira os utentes do transporte fluvial sobrelotaram um dos barcos que fazia a ligação
Seixal – Lisboa.
Ora esta é uma situação conhecida, debatida, identificada e repleta de promessas sem
que nada tenha sido feito, apesar das várias reuniões e reivindicações das comissões de
utentes e da autarquia, e de, em junho de 2017, o Ministério do Ambiente ter anunciado
um investimento de 10 milhões de euros para o plano de manutenção da frota de navios
da Transtejo e Soflusa, promessa que o Governo veio a reiterar em 2018
Não é admissível que os utentes do transporte fluvial e a população do concelho do Seixal
sejam assim tratados e que uma ligação que se faz em 20 minutos chegue a demorar até
duas horas, tendo em conta o tempo de espera e a reduzida regularidade da ligação.
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As promessas novamente feitas pelo Governo no sentido da resolução deste problema
voltam a soar a “desculpa” e na prática nada vão resolver no imediato. Urge uma solução
estrutural e de investimento claro, mas também no imediato, uma solução conjuntural,
capazes de satisfazer a elevada procura deste meio de transporte.
Torna-se necessária uma visão estratégica e integrada, que englobe também a questão
do parque de estacionamento do Terminal Fluvial do Seixal, continuando a Câmara
Municipal do Seixal disponível para assumir a gestão do mesmo, aguardando resposta do
Ministério responsável.
Acreditamos que a gestão municipal, para além dos méritos de poupança imediata para
os atuais utilizadores, de reordenamento do estacionamento circundante e de
requalificação de uma extensa área e sua dinamização, constitui indubitavelmente um
forte incentivo à melhoria da prestação do serviço público de transporte fluvial.

Face ao exposto, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 19 de dezembro de 2018:

1. Exorta o Governo a intervir de forma eficaz neste processo e avançar para a
aquisição urgente de embarcações capazes de garantir a regularidade das ligações
fluviais entre o Seixal e Lisboa.
——

2. Afirma a necessidade de, no imediato, se colmatar a insuficiência de barcos da
Transtejo através do recurso a soluções de curto prazo que resolvam o problema.
3. Reafirma a mais-valia da Autarquia assumir a gestão do parque de estacionamento
do Terminal Fluvial do Seixal, exigindo tratamento idêntico ao adotado para o Cais do
Seixalinho, no Montijo;

Seixal, 19 de dezembro de 2018

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal
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