
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 26/VIII/2005 
 

 (Moção/Deliberação Contra o aumento dos Transportes) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Abril de 

2005, realizada no dia 27 de Abril de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

seguinte Moção/Deliberação:  

 

MOÇÃO / DELIBERAÇÃO  

 
As empresas privadas de transportes públicos de passageiros, poucos dias após a tomada 

de posse do novo Governo, voltaram a ameaçar acabar com o passe social nas carreiras da 

Rodoviária de Lisboa, TST, Vimeca e Scotturb, a partir de 1 de Maio. 

Pretexto – urgência do diploma para definir a contratualização do transporte público. 

Este tipo de chantagem tinha resultado nos governos da anterior maioria e, em menos de 3 

anos, os vários títulos de transportes sofreram aumentos muito significativos. E voltou a 

resultar. O Governo do PS, num atitude de cedência, veio de imediato anunciar o aumento 

médio de 3,7 % a partir do dia 1 de Maio, inclusivé – qual prenda aos trabalhadores ... 

Se tivermos em conta a taxa de inflacção prevista para 2005, de 2,2 %, a contenção salarial 

que provoca a diminuição do poder de compra dos salários dos trabalhadores, estes 3,7 % 

de aumento nos transportes vão castigar ainda mais os já magros orçamentos dos utentes 

e das suas famílias. 

Acresce que para as populações da margem sul os custos com os transportes públicos são 

mais elevados do que os da margem norte. Veja-se a escandalosa diferença de preço por 

Km, aplicado pela Fertagus e praticado pela CP. 
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Cabe ainda recordar que Portugal é o País da União Europeia onde os utentes pagam a 

maior percentagem dos custos dos transportes públicos com o preço dos bilhetes e passes 

sociais, apesar de terem os salários mais baixos da União. 

Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Almada reunida em Reunião Ordinária no dia 27 

de Abril de 2005, decide: 

1.º Repudiar o aumento dos transportes públicos anunciados pelo Governo para vigorar a 

partir de 1 de Maio, inclusivé. 

2.º Reivindicar junto dos Grupos Parlamentares da AR a criação de um verdadeiro passe 

social intermodal que abranja todos os transportes públicos colectivos da Área 

Metropolitana de Lisboa, incluindo a Fertagus. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 

Almada, em 28 de Abril de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

   (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


