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Oassuntonãoédefácilabor-
dagem e ninguém aceita dar
acara,mastodosconfirmam.
As relações entre câmaras
municipais e empresas de
transportescolectivosdepas-
sageiros revestem-se de um
carácter“amor-ódio”.Sepor
um lado“quase todas as au-
tarquias devem dinheiro a
transportadoras”,poroutro,
o facto das câmaras serem
parte importantedaactivida-
dedestasempresas,levaaque
estasnãoqueirampressionar
as primeiras. “Pagam tarde
mas são bons clientes”expli-
cou fonte do sector.

O Negócios ouviu respon-
sáveis, tanto de associações
comodeempresassobreoas-
sunto,eascâmarasdeLisboa,
Sintra, Loures, Amadora ou
Setúbal surgiram como
exemplos das relações “difí-
ceis”. E outra razão para as
transportadoras não quere-

rem“dara cara”nas queixas
sobrefalhasnosprazosdepa-
gamentosdeautarquiaséque
“tardeoumuito tarde”,odi-
nheiro acaba por aparecer,
sejaatravésdepressõesoude
acções litigiosas.“Às vezes é
preciso suspender o serviço,
outras fazer boicote à entre-
gadevinhetas [dospasses]às
autarquias,por exemplo”.

Esta última acção, expli-
cou um administrador de
uma grande empresa de
transportes, é especialmente
eficaz em alturas de “fervor
eleitoralista”. E isto sucede
porqueosproblemasdospa-
gamentossãomuitosentidos
com os contratos de serviços
de transporte escolar que, a
falharem, significam votos
perdidos. São contratos que,
em autarquias de média di-
mensãopodemvaler500mil
euros/ano e em câmaras
maiores até 1,5 milhões de
facturação. Apesar da Lei
299/84, que rege os acordos
de transporteescolar,obrigar

as câmaras a saldar“o paga-
mento até ao dia 20 do mês
dasuautilização”,certoéque
muitas vezes passam-se me-
ses até que as autarquias sal-
dem as suas dívidas.

Passe 4_18 preocupa muito
ONegócios questionou fonte

do sector sobre o risco do
novo passe escolar 4_18, de-
cidido pelo Governo – des-
conto de 50% para crianças
e jovens –, acarretar proble-
mas semelhantes em termos
de prazos de pagamento.“É
umreceio que temos sim,va-
mosverseconsegueevitar-se,

talvez definir um prazo claro
logo desde o início, porque
comGovernoaindaépior...”,
apontou um responsável de
uma empresa visada porme-
dida governamental.

Questionada, a Associa-
ção Nacional deTransporta-
doresRodoviáriosdePesados

dePassageiros,admitiuaexis-
tência de problemas, porém
apontou não ter recebido
qualquer queixa de associa-
dos. Já a Associação Nacio-
nal de Municípios Portugue-
ses disse ao Negócios não co-
nhecersituaçõescomoasdes-
critas.
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Operadoras queixam-se de falhas
nos pagamentos do transporte escolar
Empresas vão exigir imposição de um prazo no novo passe para estudantes
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Meses
A Lei obriga as câmaras
a pagar a 30 dias. Estas
só saldam a 6/12 meses.

As empresas de transporte
fluvial e ferroviário regista-
ram mais 3,5 milhões de
clientes no total de passagei-
rostransportadosnosprimei-
ros seis meses deste ano, em
comparação com o mesmo
períodode2007,apontamos
dados revelados pelo Institu-
to Nacional de Estatística
(INE) na última sexta-feira.

Assim,esegundoorelató-
rio“ActividadedosTranspor-
tes”,nosprimeirosseismeses
de 2008 o transporte fluvial
interior – leia-se ligações por
rios, como Sado ouTejo,por
exemplo – registou 15,6 mi-
lhões de passageiros “a que
corresponde um acréscimo
homólogo de 3,8%”. Só nas
seis ligações pelo Tejo foram
contabilizados 14,2 milhões

de passageiros, mais 1,43%.
Porém, destaque nestas tra-
vessiasparaa ligaçãoCaisdo
Sodré -Cacilhas,cujaafluên-
cia caiu 3,34% para 6,6 mi-
lhões.Pela positiva sublinhe-
se os mais 8,13% de clientes
na ligaçãoTerreiro do Paço -
Barreiro.Aindaemrelaçãoàs
ligaçõesfluviais,atravessiado
rio Sado foi a que registou o
melhorcomportamento,com
mais 64,4% de passageiros,
para 830 mil.

Jáemrelaçãoaotranspor-
te ferroviário,notaoINE,fo-
ram contados 79,7 milhões
de passageiros, mais 1,4%
que nos primeiros seis meses
de 2007, um crescimento
maissentidono“segundo tri-
mestre (2,8%)”, detalha o
instituto. Só as linhas subur-

banasforamresponsáveispor
70 milhões de passageiros.

Também ao nível das re-
desdemetropolitanos,o INE
destaca que os comporta-
mentosforampositivos,com
mais 0,8% de lisboetas a uti-
lizar este transporte – foram
91,9 milhões no total –, ao
passo que no Porto a subida
ultrapassouos4%,para25,5
milhões de clientes.

Somandoosdadosdotrá-
fegonotransportefluvial,fer-
roviário e metropolitano,
conclui-se que nos primeiros
seismesesdoanohouvemais
3,5 milhões de passageiros
nestestransportes.SeentreJa-
neiroe Junhode2007foram
209,2 milhões, nos mesmos
seis meses de 2008 contabili-
zaram-se 212,7 milhões. FPC

+ 0,8% + 1,4% + 4,2%

METRO DO PORTO COM 25,5 MILHÕES DE PASSAGEIROS

Barcos, metros e CP com
mais 3,5 milhões clientes


