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O PCP APRESENTOU UM PROJECTO

Passe social Intermodal
para todos os transportes,
em toda a Área Metropolitana do Porto

DE LEI QUE CONSAGRA O

PCP PROPÕE
 Assumir o “Andante” como passe social intermodal aplicável a todos os
operadores de transportes coletivos da Área Metropolitana do Porto.
 A validade dos passes “Andante” previstos inclui todos os operadores de
transportes públicos coletivos, quer sejam empresas públicas ou privadas, a
quem já tenha sido ou venha a ser concessionada a exploração de circuitos e
redes de transportes.
 A validade do uso dos passes Andante é extensível à utilização dos parques
de estacionamento associados a interfaces da rede de transportes coletivos.
 O passe Andante pode ter validade semanal, quinzenal ou mensal

“ANDANTE”
PASSE SOCIAL

INTERMODAL DA ÁREA
METROPOLITANA DO PORTO

NUM ÚNICO TÍTULO:

TODOS OS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
TODA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

 É criado um regime especial a preços mais reduzidos, sendo aplicável um
desconto de 50 por cento sobre o respetivo tarifário, para:
 Os cidadãos com idade até 24 anos, desde que não aufiram
rendimentos próprios;
 Os estudantes do ensino não superior e do ensino superior;
 Os cidadãos com idade a partir de 65 anos ou em situação
de reforma por invalidez ou velhice.

NOME
FICHA PARA CONTACTO

Se pretende aderir ou colaborar com
o PCP preencha os seguintes dados
que nos permitirão contactar consigo.

MORADA

RECORTE E ENVIE PARA:

TEL.

Partido Comunista Português
Av. da Boavista, 931, 4100-128 Porto

EMAIL

www.porto.pcp.pt

O Passe Social Intermodal é um elemento estruturante de uma política
de transportes, com uma enorme importância na atração de utentes ao sistema
de transportes públicos, gerador de benefícios para o funcionamento da economia, a mobilidade e o ambiente e consequentemente para a qualidade de vida
das populações.
É uma medida que contribuiu para reduzir os gastos familiares com
transportes e assegurar aos utentes dos transportes públicos o acesso a uma
oferta diversificada e abrangente, num sistema tarifário que veio racionalizar
e simplificar a sua utilização e que não se confinou às deslocações pendulares
diárias, para trabalhar ou estudar.

Contrariar o aumento do custo de vida.
Facilitar a mobilidade.

Os sucessivos governos foram caminhando sempre no sentido de uma
crescente mercantilização dos transportes públicos, adotando como prioridade
o preparar do sector para a privatização e não o aumento de utentes e o alargamento da qualidade e fiabilidade da oferta.
Decorre deste processo a existência de empresas que apenas estão no
sistema Andante em parte dos seus percursos na Área Metropolitana do Porto. Há
ainda situações em que a abrangência do Andante se traduz em custos muito
maiores para os utentes.
Os graves problemas com que o sistema de transportes na Área Metropolitana do Porto se confronta derivam das opções políticas tomadas ao longo dos anos
por sucessivos governos que desvalorizaram o sector público dos transportes.
Num momento em que os utentes dos transportes públicos vivem confrontados com as consequências das opções políticas seguidas ao longo de décadas
pelos sucessivos governos do PS, PSD, e CDS e de modo muito acentuado pelo
anterior governo, assentes em privatizações e na desarticulação do sistema,
cortes na oferta de transportes públicos, sucessivos aumentos de preços sempre

em valores muito acima da taxa de inflação, ataques e descaracterização do
passe social intermodal, como os que derivam da criação do passes combinados
ou com a criação do Andante.
Perante este quadro, é indispensável confirmar o passe social intermodal/Andante como título de transporte de acesso universal ao serviço público
de transportes, de insubstituível importância socioeconómica, inegável fator de
justiça social e importante incentivo à utilização do transporte coletivo.
Pretende-se retomar uma política de promoção e defesa da mobilidade e
do transporte público como direito das populações, repondo justiça nos critérios
de financiamento, valorizando o serviço público do transporte coletivo, libertando-o da lógica do lucro e assumindo-o como fator de desenvolvimento e da qualidade de vida.
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