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Moção 

Necessidade de reposição da oferta de transporte público rodoviário 
 

Nos transportes públicos rodoviários em Guimarães, na sequência do surto epidémico, 
verificou-se uma enorme redução de oferta e há freguesias que ficaram sem transportes.  

Os utentes viram os seus passes praticamente sem uso depois de o pagarem e as 
operadoras devem restituir os valores entretanto pagos.  

 
Preocupa-nos a reabertura gradual da economia, dado que em grande parte dos 

Concelhos não existe a frequência necessária de transportes públicos para garantir a lotação 
de 2/3 nos autocarros, principalmente aquando da reabertura das escolas. Mais uma vez se 
prova a pertinência de manter o transporte de passageiros sob alçada do Estado. 

Com o fim do Estado de Emergência e com a anunciada retoma progressiva da 

atividade económica e da vida social, torna-se indispensável que os serviços de transporte 

público sejam capazes de garantir a mobilidade dos utentes e populações e este seja efetuado 

com o pleno respeito pelas condições sanitárias e de higiene.  

O sector dos transportes tem um papel indispensável na retoma da atividade 

económica e da vida social. 

Como é sabido pelas características da sua atividade este é um sector sobre uma forte 

exposição a focos de contaminação, o que implica que nesta fase devem ser asseguradas 

medidas acrescidas de proteção dos seus trabalhadores, e de limpeza, higienização e 

delimitação dos espaços a serem usados pelos seus utentes. 

A retoma progressiva exige que a situação no sector dos transportes seja tratada com 

clareza e rigor. 

  A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Maio de 2020, recomenda: 
· Que se proceda ao aumento no número de autocarros e sua frequência tendo em conta o 
cumprimento da redução da lotação exigida pela legislação em vigor. 

· A colocação de barreiras no interior dos veículos que permitam assegurar o cumprimento da 
redução da capacidade e o respetivo distanciamento social necessário entre os passageiros. 

· A colocação de dispensadores de higienização com álcool gel nas entradas dos passageiros. 

· A criação de uma equipa de higienização dos veículos, com base na estação rodoviária de 
Guimarães, que possa proceder à limpeza antes do início da seguinte volta. 

      Guimarães, 15 de Maio de 2020 
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