Assembleia Municipal do Seixal
Voto de Louvor à medida de implementação do passe único na AML

A partir do mês de abril do presente ano, as populações residentes e que se deslocam na
AML verão uma melhoria no seu orçamento familiar.
É com agrado e satisfação que vimos louvar o atual Governo pela implementação do passe
único em 18 Concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro,
Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra,
Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira), que irá deste modo possuir um custo para cada cidadão que
o pretenda adquirir de 40 euros mensais, permitindo uma poupança que nos munícipes do nosso
Concelho poderá ser expressa numa percentagem superior aos 50%.
Este novo passe, vem deste modo simplificar cerca de 2000 combinações de títulos
possíveis, permitindo uma maior comunidade, poupança, desburocratização e simplicidade para
todos os passageiros, tais benefícios num agregado familiar onde todos tem a necessidade de
utilizar passe trará uma diminuição no custo de vida que muito beneficiara as populações destes
Concelhos “Um casal que se desloque diariamente entre Setúbal e Lisboa, usando o comboio da
Fertagus, o Metro e a Carris paga atualmente pelos dois passes 317,5 euros (158,75 euros cada). O
custo para esta família subirá 63,50 euros, para 381 euros, se, por exemplo, existir um filho com
menos de 23 anos que se desloque diariamente para estudar numa universidade em Lisboa”
(Fonte Jornal Público).
Outra grande vantagem com a implementação do novo passe é a possibilidade do aumento
de utilizadores de transportes públicos em substituição por veículos particulares, deste modo, não
só estaremos a beneficiar a qualidade de vida da população a nível de custos financeiros como
igualmente a nível de custos ambientais. Uma grande percentagem dos problemas ambientais
decorre do uso crescente de veículos responsáveis por uma grande fatia das emissões de gases
que provocam o efeito estufa, gases que provocam a poluição do ar, danosos para a saúde
humana como ambiental, em sumo de todos os seres vivos.
Por fim realce-se a integração na Fertagus neste sistema, algo reclamado pelas populações e
autarquias há muito tempo.
É fundamental uma reforma nos sistemas de transporte, principalmente nos centros
urbanos, o passe único é um grande passo, uma grande mudança em prol do melhoramento da
qualidade de vida da população.
Assembleia Municipal do Concelho do Seixal, 1º sessão ordinária de 25.02.2019.
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