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Bloco de Esquerda 

 

1. De que forma é identificada, na área dos Transportes do programa 

eleitoral apresentado, a preocupação com a mobilidade urbana? 

O Bloco de Esquerda pretende mudar radicalmente o perfil de mobilidade, nas 

áreas metropolitanas como em todo o país, atualmente centrado no automóvel 

individual, dando primazia à escolha e utilização do transporte coletivo e de 

meios de mobilidade suave. 

Este é o único caminho para a universalidade do direito efetivo à mobilidade, para 

o combate às alterações climáticas e para o aumento significativo da qualidade 

do ar, do conforto, sossego e qualidade de vida urbana. 

Assim o BE propõe, entre outros: (1) Alargamento dos sistemas de transportes 

coletivos e das suas várias componentes rodoviária, ferroviária e fluvial nas 

regiões metropolitanas; (2) Melhor integração modal, horária e tarifária de todos 

os modos de transporte existentes; (3) Redução do custo dos transportes públicos 

em direção à gratuitidade; (4) Criação de zonas centrais de grande restrição à 

circulação automóvel nas grandes cidades; (5) Promoção de meios de mobilidade 

suave através da construção de ciclovias e sistemas de bicicletas partilhadas; (6) 

Construção de novos silos de estacionamento nas zonas de confluência com os 

transportes suburbanos; (7) Correção das desigualdades territoriais do PART. 

 

2. Relativamente ao sector ferroviário, quais as 3 principais medidas 

apresentadas no programa eleitoral? 

O Bloco de Esquerda tem um Plano Ferroviário Nacional para mudar a mobilidade 

e a coesão social e territorial que pretende ver completado até 2040 e que para 

além dos efeitos positivos na redução do esforço financeiro do país no comércio 

de licenças de emissão de CO2, contribuirá fortemente para a descarbonização 

da economia. Deste plano destacamos então 3 medidas: (1) Eletrificar toda a 

rede; (2) Ligar todas as capitais regionais ou distritais, assegurando as ligações 

funcionais entre sistemas logísticos; (3) Garantir o pleno acesso à rede ferroviária 

para cidadãos de mobilidade reduzida. 
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3. Encontram-se enumeradas algumas medidas, no sector dos Transportes, 

que deverão ser incluídas no Plano Nacional de Investimentos 2030? 

 Para a próxima década o Bloco de esquerda vê como prioritários os 

investimentos: 

• no Corredor Atlântico da Rede TransEuropeia de Transporte, 

nomeadamente as novas linhas dos corredores internacionais Norte e Sul 

e incluindo a construção da nova via dupla de altas prestações no eixo 

ferroviário principal Norte-Sul;  

• no investimento na terceira travessia do Tejo, exclusivamente ferroviária, 

para acabar com as descontinuidades funcionais nas redes de passageiros 

e de mercadorias; 

• na aprovação de um Plano Ferroviário Nacional e na criação de uma IP 

Ferroviária para condução de um processo de renascimento de uma 

indústria ferroviária nacional e de capacitação da CP e da EMEF para a nova 

ferrovia do seculo XXI em Portugal; 

• Na mobilidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, 

nomeadamente na requalificação de todas as suas linhas ferroviárias, na 

expansão e qualificação das redes de metropolitano (pesados ou de 

superfície), na renovação e ampliação das frotas de autocarros, 

preferencialmente elétricas. 

• Na promoção de esquemas integrados de mobilidade regional e sub-

regional, preferencialmente em modo ferroviário ligeiro (Algarve ou 

Mondego) e na criação de redes de transportes intermunicipais que 

respondam eficazmente aos movimentos pendulares e permitam 

substituir o transporte individual pelo transporte coletivo. 

 


