Moção
Pelo alargamento da Coroa do passe social da Área Metropolitana de Lisboa até ao
Entroncamento

Esquecendo as questões ideológicas e partidárias, existe uma realidade em que todos os eleitos
da Assembleia Municipal de Santarém se revêm.
A injustiça que são os preços praticados e a inexistência de passes combinados, nos transportes
públicos para os trabalhadores e estudantes residentes no concelho, que diariamente se
deslocam para trabalhar ou estudar na Área Metropolitana de Lisboa.
Em qualquer momento, mais ou menos recente, todos já colocámos este assunto como
prioritário para o nosso concelho e para os seus habitantes.
As assimetrias existentes em termos de custos são absolutamente brutais e têm uma forte
implicação no orçamento familiar dos habitantes do nosso concelho que trabalham ou estudam
na área Metropolitana de Lisboa, podendo ser considerados discriminatórios face à realidade
existente para os habitantes abrangidos pela coroa do Passe Social da Área Metropolitana de
Lisboa.
Esta situação agrava-se cada vez mais, fruto dos crescentes custos de habitação e alojamento
em Lisboa, que obriga a que muitos habitantes do concelho tenham de optar por realizar
deslocações pendulares diárias para o seu posto de trabalho ou para a Universidade.
Estas deslocações, uma realidade em todas as grandes cidades europeias, estudada e alvo de
intervenção dos diferentes governos desses países, tem sido completamente esquecida e
encontra-se ausente em termos de políticas públicas em Portugal.
Nesse sentido propõe-se que seja aprovada uma moção no sentido de na solução identificada
pelo governo, para a política de transportes na Área Metropolitana de Lisboa, seja considerado
o alargamento da coroa do passe social da Área Metropolitana de Lisboa até Santarém;
•
•
•
•

evitando uma descriminação sistemática e com décadas de existência do Ribatejo,
potenciando o seu crescimento sustentável,
evitando a saturação e a urbanização excessiva da periferia de Lisboa com todos os
problemas daí decorrentes,
promovendo ao mesmo tempo um desenvolvimento mais equilibrado do território.

Propõe-se também que seja dado conhecimento desta moção a todos os Grupos Parlamentares
na Assembleia da República, ao Governo e a todas as Assembleias Municipais do Distrito de
Santarém.

