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MOÇÃO 

Gratuitidade dos transportes públicos, a componente da 
transição energética e a política de educação para a 

mobilidade: 
Vai e Vem gratuito para jovens até aos 18 anos e maiores de 65 anos 

 

Reforça o PSD que aquando da apresentação de propostas e respetivos programas políticos eleitorais às 
eleições autárquicas do passado ano de 2021, os cabeças-de-lista do PSD respetivamente à Câmara Municipal 
e à Assembleia Municipal, precisamente órgãos autárquicos locais executivo e legislativo do Município, 
entenderam após análise e estudo que um dos passos a incluir para a educação para a Mobilidade em 
Portimão, tendo necessária preocupação com a transição energética que publicamente e em sessões de 
Assembleia Municipal o PSD tem apresentado e levado a votação enquanto propostas, era fundamental o 
Executivo Camarário ter como aposta o investimento de parte do que tem transitado em orçamento nos 
últimos anos para conceder a gratuitidade aos jovens portimonenses e aos portimonenses com mais de 65 
anos ao transporte urbano municipal “Vai e Vem”. 

Portimão está muito longe de ter uma rede de transportes públicos eficiente, facto assinalado já em 
Assembleia Municipal pela bancada do PSD e em reunião de Câmara Municipal pelos nossos dois Vereadores 
eleitos, e é preciso fazer mais e melhor pelo que entende o PSD que este passo deve ser o primeiro para se 
conseguir inclusive alcançar a gratuitidade a mais portimonenses que não só os menores de idade e os com 
mais de 65 anos. 

Entende o PSD, inclusive, que deve o Executivo Camarário estudar desde já a possibilidade de alargar a 
proposta de gratuitidade a pessoas desempregadas, com deficiência e a todos os jovens estudantes (Ensino 
Secundário e Ensino Superior Público, Universidade do Algarve, e Privado, ISMAT) deslocados mesmo que não 
tenham residência fiscal no Município de Portimão. Porém, à data, como início do processo de trabalho desta 
medida entende o PSD que deve ser implementada a medida para que sejam gratuitos os transportes públicos 
dentro do concelho para jovens e idosos que tenham residência fiscal no município. 

O PSD, como Partido sério e responsável, tem conhecimento que estas medidas e práticas já levadas a cabo 
em Municípios como Lisboa (parcial) e Cascais (total) têm custos elevados. No entanto, salienta o PSD, tendo 
o público e sobretudo os autarcas conhecimento do resultado líquido de mais de 20 milhões de euros do 
Município de Portimão (fonte: Orçamento aprovado nos últimos 3 anos), usando essa meta, dizer que a maior 
Cidade do País, Lisboa, com medida similar à que o PSD/Portimão traz prevê uma despesa máxima de 6,266 
milhões de euros em 2022 e, para 2023, 2024 e 2025, até 14,9 milhões de euros para cada ano. Assim, 
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entendem os membros do PSD eleitos à Assembleia Municipal de Portimão, utilizando o estudo económico da 
Câmara Municipal de Lisboa que já foi aprovado em reunião de Câmara e consequentemente em sessão de 
Assembleia Municipal de Lisboa, que são documentos e estudos financeiros que merecem toda a nossa 
credibilidade e respeito, que há verba financeira em Portimão para se poder dotar o Município de uma 
gratuitidade nos transportes públicos urbanos “Vai e Vem” e dessa forma promover uma melhor Mobilidade, 
Educação para a Mobilidade, Transição energética e inclusão do “Vai e Vem” na vida real dos portimonenses.  

Assim, delibera a Assembleia Municipal de Portimão, reunida a 27 de junho de 2022, propor ao Executivo da 
Câmara Municipal de Portimão que: 

1. Proceda ao estudo de impacto financeiro, remetendo para discussão a reunião de Câmara, a 
gratuitidade no Transporte Municipal “Vai e Vem” para todos os jovens portimonenses com idades 
compreendidas até aos 18 anos, assim como toda a população com mais de 65 anos de idade; 

2. Proceda à discussão e trabalho do regulamento que faça cumprir quais os requisitos (morada fiscal, 
ser ou não residente, idade, local de trabalho, etc.) para ser aceite enquanto portimonense com 
acesso gratuito ao transporte urbano municipal “Vai e Vem”; 

3. Tome as medidas necessárias para procurar, desde já, incluir mais portimonenses nesta medida de 
fomentação da educação para a mobilidade, transição energética e de sustentabilidade pelos 
impactos positivos que tem a redução do uso de viatura pessoal em substituição pelo transporte 
urbano municipal “Vai e Vem”; 

4. Planeie e organize esta proposta em total coordenação com os três senhores Presidentes das Juntas 
de Freguesia de Portimão, Alvor e da Mexilhoeira Grande por forma a não haver rigorosamente 
nenhum portimonense desfavorecido de uma medida que é para todos sem exceção; 

5. Seja dado conhecimento às três Assembleias de Freguesia desta Moção do PSD para que possa ser 
amplamente debatida; 

6. Seja dado conhecimento desta Moção a todo o Parque Escolar do Concelho, como meio fortemente 
beneficiado pela proposta defendida pelo PSD; 
 

 

Pelo Grupo Municipal do PSD de Portimão 

 

 

 

Portimão, 22 de junho de 2022 


