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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÃO 
Nº 62/2020 

 

Sessão Ordinária de setembro da Assembleia Municipal do Barreiro 
Reunião realizada em 23 de setembro de 2020 

 
MOÇÃO 

 
Pela Melhoria da Prestação de Serviço 
dos Transportes Coletivos do Barreiro 

 
Os Transportes Coletivos do Barreiro têm, desde a sua criação, prestado um serviço 
imprescindível para a mobilidade da população Barreirense, garantindo que a mesma se 
desloque pelo seu concelho e a concelhos limítrofes. Fazem parte da nossa história, do 
nosso património e tem conseguido unir as diferentes forças políticas em seu redor. 

 
Os Transportes Coletivos do Barreiro têm o potencial de se tornarem um dos principais 
operadores de transporte na Área Metropolitana de Lisboa e a responsabilidade de 
consolidar novos paradigmas de transporte e mobilidade do concelho. 

 
A pandemia que vivemos trouxe novos desafios aos transportes coletivos no geral, e os 
TCB não são exceção. 

 

Dos operadores exige-se que garantam as condições necessárias para que as populações 
se desloquem em segurança, fazendo tudo ao seu alcance para minimizar os riscos de 
contágio. Exige-se uma resposta que permita a mobilidade em segurança e 
atempadamente. 

 
Com a reabertura das escolas e com o número progressivo de trabalhadores que 
regressam ao seu local de trabalho, torna-se cada vez mais evidente a necessidade que 
existe de capacitar os Transportes Coletivos do Barreiro, de condições para que o seu 
serviço seja prestado de forma regular, segura, e que vá de encontro às necessidades 
dos Barreirenses. 

 
Não é, no entanto, isso que tem acontecido e as situações relatadas de carreiras 
sobrelotadas é fator de preocupação. 

 

Assim, a Assembleia Municipal delibera instar a Câmara Municipal do Barreiro a: 
 

 Reforçar a oferta de forma a diluir o número de utentes em cada autocarro, 
nomeadamente com a reposição da carreira 10 e o aumento da oferta da carreira 
6; 
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 Recuperar os projetos de integração e articulação com os diferentes conceitos de 
mobilidade (mobilidade suave, transporte fluvial, transporte flexível, entre outros) 
e dar continuidade ao projeto de "comunicação com o passageiro ", dentro e fora 
dos autocarros, nas paragens, através da digitalização da informação atualizada e 
na hora; 

 

 Dar continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido com vista ao 
crescimento sustentado dos TCB, nomeadamente avaliando a necessidade de 
aumento da frota. 

 
Reprovada. 

 
 
 

Barreiro, 23 de setembro de 2020 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 
 

 

 

 
André Pinotes Batista 
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