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TOMADA DE POSIÇÃO

PELA ENTREGA DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DA TRANSTEJO E
FERTAGUS À CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Na reunião de Câmara de 17 de maio de 2018, a Câmara Municipal do Seixal

aprovou uma tomada de posição que visava reclamar a gratuitidade do parque de

estacionamento do Terminal Fluvial do Seixal, da Transtejo.

Face ao estacionamento abusivo nas imediações por  parte dos utilizadores do

transporte fluvial, como forma de evitarem o pagamento da elevada tarifa cobrada

pela concessionária do parque de estacionamento de apoio ao Terminal Fluvial do

Seixal,  a  Câmara Municipal  do Seixal  encetou conversações com a Transtejo,

propondo-se a estabelecer uma parceria com vista à fixação das condições de

gestão  e  funcionamento  do  parque  de  estacionamento  do  Terminal  Fluvial  do

Seixal,  a  serem  asseguradas  pela  autarquia,  parque  este  que  se  encontra

manifestamente subutilizado e com défices de manutenção ao nível do pavimento

pedonal,  dos  pavimentos  das  vias  de  circulação,  de  iluminação  pública  e  de

cobertura arbórea, com o propósito de poder vir a disponibilizá-lo gratuitamente à

população, constituindo assim um forte incentivo à utilização do transporte público

fluvial.

À  intenção de resolução de um problema concreto  da  população,  a  Transtejo

respondeu  com  a  atual  concessão  à  empresa  Empark,  sendo  que  qualquer

alteração desta situação será feita por via de nova concessão, face à necessidade

premente da  Transtejo  em arrecadar  receita  por  via  da exploração do aludido

parque  de  estacionamento.  Foi  com  surpresa  que  a  autarquia  recebeu  esta

posição da empresa, pois ao invés de se privilegiar a função de serviço público às

populações,  a  Transtejo  e a respetiva tutela priorizam uma lógica financeira  e

economicista, política que tem levado à inevitável degradação do serviço prestado

e ao aumento significativo de tarifas.

Já  no  caso  do  terminal  fluvial  equivalente,  existente  no  Montijo,o  requisito  da

concessão não foi considerado pela Transtejo em maio de 2017, por ocasião da
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celebração  do  protocolo  para  a  gestão  e  funcionamento  do  parque  de

estacionamento do Cais do Seixalinho com a Câmara Municipal do Montijo, a título

gratuito,  e  que contou com a presença do secretário  de Estado Adjunto  e do

Ambiente,  José Mendes,  protocolo  em tudo idêntico  ao proposto pela  Câmara

Municipal  do Seixal,  o que se pode considerar como um flagrante exemplo de

dualidade de critérios, pois os munícipes do Seixal têm exatamente os mesmos

direitos que os munícipes do Montijo, não se querendo acreditar que possam ter

existido  outros  critérios,  que  não  passem  pelo  serviço  público  prestado  às

populações.

Por outro lado, no que ao transporte de comboio diz respeito, a Fertagus gere hoje

3 parques de estacionamento junto às estações de Fogueteiro, Foros de Amora e

Corroios, com uma capacidade de cerca de 3879 lugares.

Verifica-se, no entanto, devido aos preços exagerados praticados, ser reduzida a

sua  utilização,  preferindo  os  utentes  deste  transporte  ferroviário  optar  pelo

estacionamento das suas viaturas nas zonas circundantes das estações.

A insatisfação gerada, diariamente verificável, origina transtornos de vária ordem,

quer  para  aqueles  que  buscam  alternativas  de  estacionamento,  quer  para  os

moradores  e  actividades  das  zonas  afectadas  por  este  elevado  nível  de

estacionamento.

Hoje,  toda esta  situação de sub-utilização  dos parques  de estacionamento  da

Transtejo e da Fertagus agravou-se substancialmente com a crescente procura

deste transportes públicos, na sequência da justa medida de introdução de passes

integrados e a preços acessíveis em toda a Área Metropolitana de Lisboa, medida

há muito reclamada pelos municípios.

Considerando o supra exposto e ainda que:

1. A gestão dos parques de estacionamento da Transtejo e da Fertagus está

longe de corresponder às expectativas criadas;

2. São desajustados os preços praticados nestes parques de estacionamento;

3. Há um nítido desperdício dos lugares de estacionamento disponibilizado,
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A Câmara Municipal do Seixal, reunida em Sessão Pública a 10 de julho de 2019:

1. Afirma a necessidade urgente do Município do Seixal assumir a gestão

dos parques de estacionamento:

i.  do Terminal Fluvial do Seixal, concessionado à Transtejo

exigindo tratamento idêntico ao adotado para o Cais  do

Seixalinho, no Montijo; e

ii. das estações do Fogueteiro, Foros de Amora e Corroios,

concessionados à Fertagus,

      visando a sua utilização  gratuita  pelos  utentes destes transportes

públicos;

2. Exorta o Ministro do Ambiente a intervir diretamente neste processo, para

avançar de forma determinante na concretização da cedência da gestão e

manutenção destes parques de estacionamento ao Município do Seixal.

Seixal, 10 de julho de 2019

   Joaquim Carlos Coelho Tavares

                                                      Vice-Presidente da Câmara Municipal do Seixal
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