
Privatização dos Transportes: é 
bom para quem?
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• Cumprimento do Programa de Ajustamento da troika, ou seja, do Programa
de Empobrecimento do país, neste caso, dos transportes

• Concessionar é o quê?

CRIAR PPPS

• O Governo concluiu a preparação das condições para a privatização, ao longo
dos 3 últimos anos:

– Redução generalizada do serviço (carreiras, horários, frequências);

– Redução de meios materiais e humanos envolvidos – Carris 2013:

• -26,5% de passageiros.kms transportados,

• -20,7% de veículos.kms percorridos,

• -19% de efetivos,

• -15 carreiras de autocarros

• -120 autocarros e elétricos.
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Privatização dos Transportes: Porquê agora?



– Aumento brutal de preços (a receita média por passageiro - +54,8% nos
autocarros e +107,1% nos elétricos)

– Redução brutal nos passes sociais nos TPs (estudantes, idosos, etc)

– Resultado Operacional: + 1 Milhão de €

• Mas…

• Operações SWAP – efeito nos Resultados Líquidos das empresas:

– Carris: -7,6€ Milhões (2013)

– ML: - 15,3€ Milhões (2013)

– STCP: - 31,7€ Milhões (1º Sem. 2014)

São os resultados da “Gestão Moderna” nas Empresas Públicas

3

Privatização dos Transportes: Porquê agora?



1. “Porque é uma questão de sobrevivência” – SET na AML (Junho 2014);

2. “Vão desaparecer

Nada de mais Falso -> veja-se o caso das inúmeras rendas pagas pelo Estado a
privados em Indemnizações Compensatórias (IC) para a EDP, REN, Concessionárias
de SCUTs, energias renováveis, etc.

3. Nos transportes públicos trata-se de um serviço prestado naturalmente

em regime de monopólio. Porquê?

- Pelo próprio regime de concessão que a própria Comissão Europeia promove é
em regime de exclusividade;

- A dimensão do mercado, particularmente em Portugal, não deixa espaço para
outra solução para uma eventual concessão. 4

No Reino dos Falsos Avestruzes - As mentiras

Portugal – campeão das PPPs na União Europeia



1. O Governo põe uma das atribuições das autarquias a “concurso”

– é atribuição das Câmaras promover um sistema de transportes para servir
os seus cidadãos, qualquer que seja a forma que pode revestir essa
competência;

2. As câmaras municipais em vez de estarem do lado dos concedentes, estão do
lados dos concorrentes à concessão, oque é um absurdo face à própria lei das
autarquias.

a verdadeira escolha é entre democracia e mercado.
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Concessão a privados: As particularidades do processo português



1. Questão crucial: Como financiar os transportes?

2. Alternativas:

a) Pelo aumento de preços? É a solução da troika e do Governo PSD/CDS.

b) Por uma nova política fiscal integrada, que promova o financiamento dos
TPs – Como?

• O IMI nas autarquias

• Imposto de mais-valias nas transações imobiliárias;

• As receitas do estacionamento público e privado (Por ex: 1€/dia para o financiamento dos
TP em cada cidade);

• Empresas que têm estacionamento privado dentro das áreas centrais de cada cidade;

• Uma quota-parte do ISP cobrado no abastecimento dos combustíveis nos postos
existentes em cada município (a exemplo da Contribuição do Serviço Rodoviário – CSR);

3. Em último lugar: uma política de preços reduzidos
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Concessão a privados: A questão do financiamento dos transportes



1. “Os transportes deviam ser tendencialmente gratuitos”

2. Em 2014, há cerca de 50 cidades/regiões no mundo em que se pratica a “tarifa
zero” = GRATUITIDADE TOTAL

Talin (Estónia), Zagreb (Croácia), Sydney (Austrália), Hasselt (Bélgica), Cardiff
(País de Gales), Sheffield e Bradford (Inglaterra), Pays d’Aubgne et de l’Étoile
(França/Marselha), Livigno (Itália), Miami, Salt Lake City, Seattle (EUA), Calgary e
Winnipeg (Canadá), Bangkok (Tailândia), China

3. Razões:

- “o transporte não tem de representar um custo para a Terra”

- para garantir o direito à mobilidade – é uma questão de direitos e não de
números
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Política de Preços para os TPs: a tarifa zero é possível!



1. A propriedade deve ser pública

2. A responsabilidade dos investimentos deve ser pública (Governo + Autarquias
+ Regiões)

3. É o Estado/Governo que deve ter a tutela das empresas ou deve haver tutela
mista?

– A posição do PCP é “mimética” do atual Governo

– A municipalização – alternativa

“A gestão dos transportes, não deve decorrer do Ministério da tutela mas sim,
maioritariamente, das decisões dos municípios onde essas empresas operam”

4. Gestão das empresas públicas: Estado+Câmara+(no futuro) Região

• Municipalização – Câmaras em maioria no capital das empresas públicas (51%)

• As autarquias da região + Estado - parte restante (25%+24%?)
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Alterativa da Concessão: parcerias Públicas-Públicas 


