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PCP - Partido Comunista Português 

 

Um sistema de transportes assente em empresas públicas é garantia da 

prioridade ao serviço público e apoio à atividade produtiva, de transportes 

fiáveis, coordenados e frequentes, de qualidade e a preços sociais, com justas e 

atempadas compensações de serviço público, da segurança de tripulações, 

passageiros e cargas, da complementaridade entre modos, o respeito por 

imperativos energéticos e ambientais e assegurar a capacidade nacional de 

planeamento, construção, manutenção e exploração de infraestruturas, 

material circulante e plataformas logísticas. 

 

1. Mobilidade Urbana 

A prioridade do transporte coletivo e público, valorizando-o sobre o transporte 

individual e privado, através da promoção da fiabilidade e segurança da 

operação, reforçando o carácter intermodal, deve considerar: 

• Planear e concretizar um programa de investimento para o aumento da 

oferta em extensão, quantidade e qualidade com admissão de trabalhadores, 

aquisição, manutenção e modernização das frotas do serviço público de 

transportes, e uma política pública de parques dissuasores que articulem a 

oferta do transporte público e o transporte individual.  

• Reverter para a gestão pública o Metro Sul do Tejo e o Metro do Porto, 

sanear o Metropolitano de Lisboa e combater a opção pela Linha Circular, 

apostar na expansão das respetivas redes.  

• Estabilizar a fonte de financiamento e reforçar os montantes afetos ao 

Programa de Redução Tarifária, com a constituição de uma Contribuição de 

Serviço Público de Transportes, sendo para ela deslocada a terça parte do 

valor da Contribuição de Serviço Rodoviário, sem aumento do ISP. 

• Concretizar no imediato, no âmbito nacional e em todas as ligações inter-

regionais as novas condições de mobilidade e redução tarifária, já em vigor, 

com âmbito de aplicação a todos os modos de transporte e todos os 

operadores, com um valor máximo de 30 no Município e de 40 na região.  

• No sector do Táxi apoiar a sua modernização e continuar a combater a 

liberalização, descontingentação, desregulamentação e concorrência desleal 

das multinacionais que promovem a atividade dos TVDE.  
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• Lançar um programa continuado de sensibilização para uma condução segura 

e para idêntico comportamento dos peões, a par de medidas de 

modernização da rede viária que incrementem a segurança. 

 

2. Sector Ferroviário – 3 principais medidas 

Sector Público Ferroviário, uma questão estratégica. 

O que impõe: 

• A prioridade ao modo ferroviário e à sua eletrificação; o incentivo do 

transporte de mercadorias por ferrovia. 

• Elaborar um Plano Nacional Ferroviário que integre um Plano Específico de 

Material Circulante ligando aparelho produtivo, rede ferroviária e material 

circulante, integrados num Plano Nacional de Transportes agregando os 

modos terrestres, marítimos, fluviais e aéreos e as infraestruturas 

ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias, portuárias e logísticas. 

• Reconstruir uma CP una, pública, moderna e saneada financeiramente, que 

assegure a gestão das infraestruturas, do material circulante e a exploração 

de todos os serviços ferroviários, o que exige reverter a privatização da CP 

Carga, concretizar a reintegração da EMEF, integrar a Fertagus e reconfigurar 

a IP exclusivamente dedicada à rodovia.  

Estas opções em matéria de ferrovia exigem:  

• A fileira do material ferroviário, na opção pela indústria como alicerce nuclear 

do desenvolvimento 

O país precisa de uma política industrial com objetivos estratégicos claros, 

meios disponíveis, e um programa de reindustrialização, com adensamento 

da malha industrial e elevação do valor acrescentado com vista ao 

desenvolvimento das indústrias básicas e estratégicas, pelo seu lugar central 

no aparelho produtivo, devendo ser privilegiado designadamente a fileira do 

material ferroviário, com o aumento da incorporação de Ciência e Tecnologia 

e da Inovação nos processos e nos produtos, para acréscimos na 

produtividade e na competitividade. 

• O planeamento estratégico 

As grandes infraestruturas têm de ser integradas, garantindo a sua natureza e 

gestão públicas, numa visão de médio e longo prazo do desenvolvimento e 

incorporação de produção nacional. 
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• Um programa ferroviário para Portugal 

Enquadrado pelas opções estratégicas e pelos instrumentos assinalados, 

Portugal precisa de um programa que projete e calendarize, 

designadamente: 

− uma intervenção global na modernização, reabertura e expansão da 

ferrovia, incluindo com a Alta Velocidade na ligação Lisboa/Porto, 

complementar à atual Linha do Norte; 

− a construção da Terceira Travessia do Tejo, rodoferroviária, entre Chelas 

e Barreiro; 

− a nova ligação Lisboa/Évora no quadro dos itinerários de Sines e de 

Lisboa até à fronteira do Caia para mercadorias e Alta Velocidade. 

Impõe-se investir no prolongamento de infraestruturas e de serviços 

ferroviários e na modernização da rede em todas as suas componentes (via, 

eletrificação, sistemas de controlo e telecomunicações) designadamente na 

extensão total das Linhas do Douro, Vouga, Oeste, Cascais, Leste, Alentejo e 

Algarve; na reabertura de outras linhas e ramais, como o da Figueira da Foz e 

da Lousã, em novos ramais de ligação a unidades industriais, parques 

logísticos e portos. 

 

3. Incluir no PNI2030 

O Plano Nacional de Investimentos PNI2030, contendo investimentos 

necessários, deve ser redefinido, na medida em que revela a ausência de um 

Plano Nacional de Transportes e soluções absolutamente erradas como a de um 

possível aeroporto civil na Base Aérea Nº6 no Montijo. Por outro lado, deve 

excluir-se em definitivo o recurso ao modelo das PPP. 

Consensualizadas durante vários anos em Portugal, com investimentos 

significativos em avançados estudos técnicos, e fundamentais para a área 

metropolitana de Lisboa e para o país nas vertentes da mobilidade e do 

ambiente, o PNI2030 deveria incluir a construção da TTT com as vertentes 

rodoviária e ferroviária e a construção da primeira fase do NAL em Alcochete. 


