MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 20/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 27 de abril de 2015
MOÇÃO
EM DEFESA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS

Os últimos anos têm se caracterizado por uma enorme degradação na qualidade
da oferta dos transportes públicos e da capacidade de as próprias famílias poder
usufruir do direito a mobilidade, em virtude da situação de pobreza que assola
cada vez mais famílias, o corte nos passes sociais e o maior aumento de sempre
nas tarifas dos transportes públicos. A politica seguida nos últimos anos para o
sector dos transportes foi a de criação de condições para privatizar o sector, custe
o que custar, levando ao passo de exemplos recentes como o dos CTT, à redução
da oferta e aos sucessivos aumentos nos preços.
A isto junta se uma grande ataque às condições dos trabalhadores e reformados
das empresas publicas de transportes, bem como a criação de correntes
burocráticas que condicionam o processo de recrutamento das mesmas, muitas
vezes também tendo impacto na prestação de serviços por das empresas. No
passado dia 9 de Abril, foi anunciada a venda de oito embarcações do grupo
Transtejo, anuncio esse, que constitui mais um sinal inequívoco, o qual devemos
encarar com grande preocupação.
Este anúncio encerra uma intenção clara da administração do Grupo Transtejo e
do Governo em diminuir a oferta de transporte e como consequência direta,
encerrar carreiras. Tentando alcançar dois objectivos numa só jogada,
simultaneamente degrada o serviço de transporte público prestado à população,
como tenta tornar mais apetecível a privatização das mesmas.
Tomando em consideração que este é um processo que se tem vindo a desenrolar
nos últimos anos, com uma redução progressiva do número de embarcações,
agora mais do que nunca, torna-se vital uma postura de oposição, de resistência
forte contra este ofensiva declarada aos serviços de transportes, e aos cidadãos
que os utilizam.
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MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal do Barreiro, tendo isto em conta, reunida a 27 de
Abril 2015,delibera:
1. Manifestar a sua oposição contra o tipo de medidas que resultem na redução da
prestação de serviços de transportes públicos;
2. Manifestar se contra a privatização das Empresas de transportes públicos da
Área Metropolitana de Lisboa, defendendo a sua manutenção e gestão na
esfera pública;
3. Apelar ao executivo da Câmara Municipal do Barreiro, para que nos meios
adequados, intervenha e manifesta a sua total oposição, tendo em conta que
este anuncio traz consigo uma redução inevitável da qualidade do prestado, e
em que em muito irá prejudicar todos os barreirenses que no seu dia à dia
precisam de se deslocar para Lisboa.
Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do
MCI, 2 votos contra do PSD.

Barreiro, 4 de maio de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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FERNANDES
PEREIRA
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