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DELIBERAÇÃO 

Nº 20/17 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 27 de abril de 2017 

 
 

Moção 

A DEGRADAÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL EXIGE MEDIDAS IMEDIATAS 

 

A situação de progressiva degradação do transporte fluvial no Rio Tejo, traduzida na 
diminuição da oferta de transporte, com a supressão de numerosas carreiras que deixam 
centenas de passageiros em terra, particularmente nas horas de ponta, é insustentável, 
exigindo-se que se tomem medidas imediatas, com vista à reposição da desejada 
normalidade. 

A administração conjunta da Soflusa e da Transtejo reconhece-se impotente para resolver 
a atual situação. 

O Governo, entretanto, e apesar das inúmeras declarações de intenção, nunca cumpridas, 
ao não disponibilizar, ou atrasando a disponibilidade dos meios necessários para a 
reparação da frota das duas empresas, que está paralisada na ordem dos 50% e não 
tomando medidas para a admissão de trabalhadores, está objetivamente a contribuir para 
o agravamento da situação. 

Simultaneamente, num processo injustificável de não cumprimento dos acordos feitos com 
os trabalhadores, impedindo a sua publicação e interrompendo um processo que deveria 
ser meramente administrativo, o governo criou um problema político de afrontamento 
com os trabalhadores de todo indesejável e não admissível num regime democrático. 

É importante que o Governo e a Administração reconheçam que a política seguida nos 
últimos anos foi ruinosa, conduzindo à degradação da frota e colocando em causa o serviço 
público prestado por estas empresas, e nomeadamente, no que respeita ao Barreiro, pela 
Soflusa. 

É igualmente importante que se regularize a situação laboral, cumprindo e assumindo os 
acordos firmados com os trabalhadores. 
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Mas é sobretudo importante que se reconheça que, para a superação dos problemas com 
que se debate a Soflusa, o Governo e a Administração, no âmbito das suas 
responsabilidades e competências, sem mais demoras, tomem as decisões necessárias ao 
início das ações de manutenção da frota, necessárias à reposição da fiabilidade do serviço 
prestado aos utentes e à população e, em relação aos trabalhadores, cumpram os 
compromissos assumidos 

Assim a Assembleia Municipal reunida em 27 de Abril de 2017, decide: 

1. Exigir do Governo que tome medidas concretas para que se proceda à reparação 
imediata da frota da Soflusa, de modo a recuperar a normalidade do serviço público de 
transporte e que dote a empresa dos meios necessários para aumentar a oferta e 
melhorar o serviço público prestado; 

 
2. Apoiar os trabalhadores da Soflusa, na justa reivindicação de publicação imediata do 

acordo assinado em Dezembro passado; 

 
 
Aprovado por maioria, com 27 votos a favor, da CDU, do PS, do BE e do MCI e 
2 abstenções do PSD. 

 
 

Barreiro, 2 de maio de 2017. 

                                                                          

 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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