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PS – Partido Socialista 

 

O programa eleitoral do PS está organizado em torno de quatro desafios 

estratégicos. A Mobilidade Sustentável tem o devido destaque como um dos 

quatro eixos do desafio estratégico das Alterações Climáticos.  

Em relação às questões concretas colocadas, destacamos algumas das 

propostas mais representativas. 

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

eleitoral, a preocupação com a mobilidade urbana? 

Para o PS, a mobilidade urbana sustentável tem de ser baseada numa transição 

do transporte individual para os transportes coletivos e modos ativos. 

A promoção do transporte público urbano é uma prioridade no programa 

eleitoral do PS. Além do necessário contributo para a descarbonização, há um 

reconhecimento claro que a transferência modal do transporte individual para 

um transporte coletivo de qualidade, com uma oferta adequada e que permita 

uma acessibilidade alargada, constitui um fator de estruturação do território e 

de coesão social.  

Nesse sentido, o PS propõe continuar o trabalho de inversão de anos de 

desinvestimento nas redes de transportes públicos, tendo já sido criadas as 

condições para agora assumir o compromisso de encetar um ciclo de expansão 

da oferta, alargamento das redes e qualificação do transporte ferroviário, 

rodoviário e fluvial. 

No plano tarifário, o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 

Públicos (PART) foi uma das mais importantes medidas tomadas pelo Governo 

do PS, com vista a transferir passageiros do automóvel para os transportes 

públicos. Naturalmente, o programa do PS identifica esta como uma medida 

para prosseguir na próxima legislatura. Outro dos efeitos deste programa foi a 

simplificação dos sistemas tarifários, em particular, nas Áreas Metropolitanas. O 

programa eleitoral do PS aponta, assim, o desenvolvimento dos sistemas 

tarifários intermodais como medida fulcral para recuperar e atrair passageiros 

para o transporte público. 

Também os modos ativos são indispensáveis à mobilidade sustentável das zonas 

urbanas. Desta forma, o PS propõe, por um lado, eliminar as barreiras ainda 

existentes ao transporte de bicicletas nos transportes públicos e, por outro lado, 

promover a expansão dos sistemas públicos de bicicletas partilhadas.  
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Além disso, o PS propõe apoiar as autoridades locais na adaptação do espaço 

público à mobilidade ativa. Estas e outras medidas, como o desenvolvimento de 

uma rede nacional de infraestruturas cicláveis, enquadram-se na Estratégia 

Nacional de Mobilidade Ativa, que o PS irá implementar na próxima legislatura. 

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

apresentadas no programa eleitoral? 

Nas medidas sobre transportes do seu programa eleitoral, o PS atribui uma clara 

prioridade à ferrovia. Podemos referir 3 escalas temporais para o 

desenvolvimento do setor ferroviário em Portugal. 

No curto prazo, o PS está comprometido com a conclusão dos projetos do 

programa Ferrovia 2020, iniciado na legislatura anterior. Este programa 

representa o reinício do investimento na rede ferroviária, em muitos casos com 

obras urgentes ao fim de vários anos sem qualquer obra. Também a aquisição 

de novo material circulante permitirá colmatar grande parte das insuficiências 

da rede e melhorar a prestação de serviços ferroviários. 

No médio prazo, será necessário assegurar a transição para o próximo ciclo de 

investimentos, materializado no Plano Nacional de Investimentos 2030 

(PNI2030) de forma sustentada e com níveis de investimento crescentes. Em 

particular, o PNI2030 materializará um novo ciclo de expansão da rede e de 

melhoria das condições operacionais, que corresponderão a um aumento 

significativo da qualidade dos serviços de passageiros e um aumento da 

capacidade e fiabilidade no transporte de mercadorias. 

No longo prazo, o PS propõe adotar um Plano Ferroviário Nacional que permita 

orientar as opções de investimento futuras numa base de consenso técnico e 

político. A estabilidade do planeamento, para além dos ciclos eleitorais, é 

fundamental tendo em conta os montantes e prazos envolvidos. Quanto ao 

material circulante, a prioridade será a recuperação de capacidade industrial 

nacional de montagem e fabricação de comboios. 

3. Encontram-se enumeradas algumas medidas, no setor dos Transportes, 

que deverão ser incluídas no Plano Nacional de Investimentos 2030? 

O PNI2030 tem seguido um processo de elaboração participada, avaliação e 

consensualização entre poderes públicos, agentes económicos e a sociedade 

civil. Os contributos recebidos foram incluídos no trabalho técnico que levou à 

apresentação de uma proposta de plano pelo Governo. Essa proposta foi já 

discutida e apreciada pela Assembleia da República e será ainda submetida a 
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uma Avaliação Ambiental Estratégica e à consideração do Conselho Superior de 

Obras Públicas. 

Este processo segue os princípios que estavam no programa do PS apresentado 

às eleições de 2015. 

Importa assinalar que a proposta aprovada pelo Governo para o PNI2030 inclui 

um conjunto de projetos relevantes para o desenvolvimento da rede ferroviária 

nacional, enquanto elemento estruturante do sistema de transportes. Nele se 

incluem, por um lado, a resolução dos principais estrangulamentos das redes 

ferroviárias no acesso às Áreas Metropolitanas e, por outro lado, um aumento 

de velocidade e capacidade no eixo Lisboa – Porto. O PNI2030 inclui ainda a 

eletrificação da rede ferroviária e a ligação aos aeroportos do Porto e Faro.  

Convidamos a consultar o nosso programa no endereço eletrónico 

todosdecidem.ps.pt.  

De qualquer modo, mantemo-nos disponíveis para esclarecer ou discutir 

questões adicionais relativos ao nosso programa eleitoral. 

 

https://todosdecidem.ps.pt/

