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Saudação
24 FEVEREIRO – 60 ANOS DOS TCB
Comemora-se no próximo dia 24 de Fevereiro 60 anos de TCB.
Estes 60 anos festejam-se numa altura em que os TCB estão com uma dinâmica imensa
com os faróis apontados aos próximos 60 anos.
O Transportes Coletivos do Barreiro têm sido motor essencial no desenvolvimento do
concelho, sendo hoje uma experiência impar onde o transporte coletivo ultrapassa o
transporte individual.
Os nossos transportes, alicerçados nos esforço e dedicação dos seus trabalhadores, com
o apoio consensual das nossas gentes, são hoje um exemplo de boa gestão, com um
exercício equilibrado, sem nunca perder como objetivo a sua melhoria constante, a
adequação às exigências tecnológicas e ambientais e uma mobilidade integrada e
coletiva ao serviço das populações.
Iniciámos aqui o processo para a aquisição de 60 novos autocarros, sendo a única
operador público de transportes a dar o passo da totalidade da sua frota ser a gás natural
comprimido.
A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 22 de Fevereiro de 2017, saúda as várias
gerações de trabalhadores, e os executivos do poder local democrático, pelo aniversário
dos Transportes Coletivos do Barreiro e afirma a sua firme posição na defesa da gestão
pública dos mesmos, encarando-os não como custo mas sim como investimento
imprescindível no Futuro do Barreiro, como ferramenta de coesão territorial.
Aprovado por maioria, com 27 votos a favor, da CDU, do PS, do BE e do MCI e 2
abstenções do PSD.
Barreiro, 23 de Fevereiro de 2017
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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