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MOÇÃO – PASSES SOCIAIS 

A Assembleia da Comunidade Urbana do Médio Tejo considera que existe 

actualmente uma necessidade premente de descriminar positivamente as 

populações que se fixam em áreas urbanas do interior do país, de incentivar a 

utilização de meios de transportes ecológicos e de descongestionar as grandes 

áreas suburbanas do país. 

A esta realidade acresce a constatação da existência de uma efectiva discriminação 

negativa das populações do Distrito de Santarém que se deslocam para Lisboa 

utilizando o transporte ferroviário, considerando que: 

1. Os preços dos passes sociais dos transportes ferroviários do Distrito de 

Santarém formados por aplicação dos escalões quilométricos são 

significativamente superiores aos praticados nas linhas suburbanas de Lisboa e 

Porto, que beneficiam da limitação de preços prevista no Sistema de Tarifário 

dos Transportes Públicos1 e no zonamento definido pela Tarifa Geral de 

Transportes (TGT)2 - cfr. anexo n.º 1; 

2. O custo de aplicação da mesma limitação de preços aos passes sociais do 

Distrito de Santarém representaria apenas 3% do montante do benefício que 

esta limitação de preços representa para o conjunto dos passes sociais de 

suburbano de Lisboa e do Porto; 

3. Existe uma concessão de um benefício estimado em cerca de € 22 milhões às 

populações das áreas suburbanas de Lisboa e Porto enquanto se penaliza, 

comparativamente, em € 700 mil os utentes dos transportes no Distrito de 

Santarém; 

                                                           
1 Regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/93, de 11 de Janeiro e Portaria n.º 951/99, de 29 de Outubro, com a 

redacção dada pela Portaria n.º 102/2003, de 27 de Janeiro. 
2 Nos termos da Portaria n.º 403/75 e suas alterações. 

1. Nº Assinaturas de Utentes do Distrito de Santarém (1) 791

2. Nº Assinaturas e Passes Suburbano Lisboa (dados de 2005) 36.575

3. Nº Assinaturas e Passes Suburbano Porto (dados de 2005) 16.574

4. Custo do Passe Regional Lisboa - Entroncamento - Escalão Quilométrico (107 Km) 163

5. Custo do Passe Suburbano Lisboa - Azambuja - Tarifa Geral Transportes(52 Km) 43,5

6. Estimativa do Passe Regional Lisboa - Entroncamento - Tarifa Geral Transportes (a) 89,5

7. Custo Adicional do Passe Regional Lisboa - Entroncamento -                                               
Escalão Quilométrico v.s. Tarifa Geral de Transportes (4) - (6)

73,5

8. Custo Adicional Mensal do Passe Regional Lisboa - Entroncamento  (1) x (7) 58.131

9. Custo Adicional Anual do Passe Regional Lisboa - Entroncamento = 12 meses x (8) 697.571

10. Estimativa Passe Suburbano Lisboa - Azambuja - Escalão Quilómetrico (a) 79,2

11. Beneficio do Passe Suburbano Lisboa - Azambuja (10) - (5) 35,7

12. Beneficio Mensal Passe Suburbano Lisboa - Azambuja = (11) x [ (2) + (3) ] 1.898.214

13. Beneficio Anual Passe Suburbano Lisboa - Azambuja = 12 meses x (12) 22.778.569

14. Custo Adicional do Passe Regional / Benefício Passe Suburbano (Anual) = (9) : (13) 3%

Nota: (a) Aplicação de método de tendência linear em função da distância.

Fonte: (1) Noticia da Lusa; Actividade Operacional da CP -  Relatório Financeiro e Contas - 2005; Tabelas de Preços - 2007. 
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4. Actualmente, alguns dos municípios do Distrito de Santarém apresentam 

movimentos migratórios diários semelhantes aos que ocorrem na área 

metropolitana de Lisboa devido à idêntica distância temporal dos transportes 

ferroviários, facto que lhes tem vindo a permitir fixar mais população; 

5. A reduzida distância temporal destes municípios do Distrito de Santarém, 

enquanto vantagem competitiva que tem permitido a fixação de população, tem 

vindo a esbater-se face ao: 

a) aumento do preço do passe social em cerca de €73 (45%), nos últimos 6 anos3; 

b) aumento do tempo médio dos percursos4 de Lisboa - Entroncamento – Lisboa em 

cerca de 9 minutos (entre -22 m e + 32 m), nos últimos 20 anos - cfr. anexos 

n.º 2, 3 e 4; 

6. O passe social para Vendas Novas permite a utilização de transporte ferroviário 

em Intercidades apesar desta localidade se localizar para além dos 50 km e 

estar sujeito à mesma tarifa quilométrica que os passes sociais do Distrito de 

Santarém, tomando como referência a localidade do Entroncamento visto que o 

preço do passe social e a distância quilométrica são idênticos. 

Face ao exposto a Assembleia da Comunidade Urbana do Médio Tejo decide: 

• Propor ao Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT) que a 

abordagem da presente exposição seja considerada e integrada no estudo 

que prevê realizar para a reformulação do Sistema Tarifário da Área 

Metropolitana de Lisboa e que este seja divulgado a esta Comunidade assim 

que concluído. 

• Propor que sejam tomadas medidas pelo Governo e Assembleia da República 

tendo em vista a redução dos preços dos transportes ferroviários para o 

Distrito de Santarém, acabando com a actual discriminação negativa gerada 

pela aplicação dos escalões quilométricos a distâncias superiores a 50 km 

enquanto que as linhas suburbanas de Lisboa e Porto beneficiam de 

limitação de preços nos passes sociais e o percurso para Vendas Novas 

beneficia de acesso ao transporte em Inter-Cidades. 

• Enviar esta Moção ao Sr. Primeiro Ministro, ao Sr. Presidente da Assembleia 

da República, aos Grupos Parlamentares, ao Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações e aos órgãos de informação regional e nacional 

(Agência Lusa, TVs e jornais nacionais e regionais)". 

O(s) signatário(s) 

Paulo Fernando da Graça Constantino 

                                                           
3 Tendo-se alterado de cerca de €90 para €163 do ano de 2001 para 2007. 
4 Consideraram-se os percursos de hora de ponta da manhã e da tarde visto serem os mais utilizados 

pelos utentes do Distrito de Santarém. 


