
Os aumentos dos preços dos transportes que
vão entrar em vigor já a 1 de Fevereiro devem
agravar ainda mais a redução na procura
que as empresas do sector, públicas e priva-
das, já estão a sentir. A estimativa do gover-
no aponta para uma quebra de 5% este ano.
Nos meses seguintes às subidas nas tarifas,
em média de 15%, impostas pelo governo em
Agosto do ano passado, as empresas senti-
ram uma redução de 5% a 6% nos totais de
passageiros. Como exemplo refira-se que, se
entre Janeiro e Julho de 2011 a Sociedade
de Transportes Colectivos do Porto (STCP)
estava a registar uma subida de 3% nos pas-
sageiros, quando entrou em vigor o aumen-
to de 15% passou a ter quebras mensais na
ordem dos 6%. Este ano, com o rendimento
disponível das famílias a cair ainda mais e
com os descontos oferecidos pelo governo a
permanecerem idênticos mas incidindo sobre
um valor superior – resultando assim num
preço final mais alto para o utilizador –, a
quebra pode mesmo vir a ser superior.

No total, o governo prevê um ganho de 25
milhões de euros nas receitas com os aumen-
tos das tarifas que entram em vigor já na
próxima semana, sendo esta uma das rubri-
cas que deverão permitir um ganho opera-
cional total de 110 milhões de euros no sec-
tor ao longo deste ano. Parte destes ganhos
virão ainda da poupança de 2,5 milhões com
as administrações nas empresas e outros
ganhos virão do aumento da eficiência con-
quistada com a readaptação da oferta em
Lisboa.

O alargamento da base de rendimentos
mínima para aderir ao Passe Social Mais de
1090 euros para 1258 euros, numa tabela
progressiva que terá em conta o total de
dependentes por cada agregado, deverá per-
mitir ainda que perto de 100 mil pessoas pos-
sam aderir ao mesmo, valor que compara
com as anteriores 40 mil. Porém, apesar des-
te crescimento da base, as previsões apon-
tam que o gasto do Estado com os descon-
tos nos transportes permaneça a um nível
idêntico ao do ano passado (cerca de 100
milhões de euros), ou mesmo inferior. A redu-
ção dos descontos em vigor nos passes sub23
e 4_18, de 50% para 25%, e a criação de um
novo título, com descontos para os reforma-

dos e as crianças que não utilizam os trans-
portes nas horas de ponta, são outros dois
factores a contribuir para os gastos com os
descontos. O passe para fora das horas de
ponta, note-se, irá oferecer descontos de 25%
a qualquer utente que tenha mais de 65 anos
ou até seis anos.

SIMPLIFICAÇÃO SAI CARA Com o intuito de
reduzir o total de títulos no mercado, há mais
de 700 formas de comprar bilhete para os
vários transportes públicos, e, conforme o i
escreveu ontem, vários utentes vão sofrer
em Fevereiro actualizações bastante supe-
riores aos 5% médios anunciados como aumen-
to devido à simplificação tarifária em curso.
Além disso, também as famílias, os reforma-
dos e os jovens que normalmente têm aces-
so a descontos nos seus títulos irão pagar
mais para andar de transportes – o nível de
desconto, que se mantém ou cai para 25%,
incide sobre um valor mais alto, levando a
um aumento do que é pago pelo utente –,
havendo títulos cujo custo para reformados
ou estudantes irá subir entre 55% e 82%, caso
dos passes monomodais do Metro e da Car-
ris. Quem utilizar estes títulos irá sofrer em
Janeiro do próximo ano novo aumento no
custo de usar transportes, já que apenas
poderá recorrer ao novo título, o Navegan-
te, que terá um preço mensal de 35 euros.

Transportes.Aumentos
de Fevereiro devem
afastar mais
5% de passageiros

Aumento das tarifas, redução dos descontos
e agravamento das condições sociais reduzem
acesso ao transporte público

Transportes públicos menos atractivos

LISBOA A Comissão Directiva do
Sistema de Indemnizações aos Inves-
tidores vai começar a pagar já esta
semana as indemnizações a cerca
de 4 mil pequenos investidores, no
âmbito do processo do Banco Pri-
vado Português, até um máximo
de 25 mil euros por cliente, num
montante total de 90 milhões de
euros. O pagamento será faseado
e decorrerá ao longo das próximas
semanas, através de transferência
bancária. Os investidores com garan-
tias de até 100 mil euros já foram
ressarcidos.

Pequenos investidores
do BPP indemnizados
esta semana

LISBOAO governo vai criar um novo
passe com desconto de 25% para
reformados e crianças que se des-
loquem fora da hora de ponta. O
novo título, que ainda não tem nome
definido, estará disponível a partir
de 1 de Fevereiro em todos os ope-
radores de transportes públicos,
disse à Lusa fonte do sector. O des-
conto de 25% não depende dos ren-
dimentos e pode ser acumulado
com outros benefícios, segundo a
mesma fonte. No dia 1 entram em
vigor as novas tabelas de preços.

Novo passe dá
descontos de 25% a
crianças e reformados

LISBOAAs equipas que vão gerir as
empresas de transportes que serão
alvo de fusões serão nomeadas no
primeiro trimestre deste ano, segun-
do uma fonte do sector. No Plano
Estratégico dos Transportes, o Minis-
tério da Economia, liderado por
Álvaro Santos Pereira, anunciou a
intenção de avançar com as seguin-
tes fusões: Carris com Metropoli-
tano de Lisboa, Transtejo com Soflu-
sa e Metro do Porto com Socieda-
de de Transportes Colectivos do
Porto.

Transportes. Gestores
das novas empresas
nomeados até Março
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A via sacra do acordo
financeiro com a
Madeira aproxima-se
do fim. Talvez acabe
mesmo amanhã, quan-
do o primeiro-ministro
se reunir com Jardim
em S. Bento. A ver
vamos se não haverá
excepções em matéria
de sacrifícios. PP. 02-03
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Vítor
Gaspar
O ministro das Finanças
tem em mãos uma
situação difícil. O acor-
do financeiro com a
Madeira vai ser escruti-
nado à lupa, à procura
de cedências a Jardim.
No estado a que che-
gou a política, é do
mais elementar bom
senso não ceder a
chantagens. PP. 02-03

Alberto João
Jardim
O presidente do Gover-
no Regional da Madeira
vem a Lisboa quarta-
-feira discutir a forma
como vai pagar a dívida
que andou a fazer ao
longo de muitos anos.
É bom que pague com
língua de palmo. Para
acabar com as fanfarro-
nadas. PP. 02-03 A.R.F.
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