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Assunto: Projecto de Resolugao - implementagilo do "Passe Social" na Região

Autt5noma dos Acores

0 Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrega a Mesa da Assembleia

Legislative e a Vossa Excelência, pars efeitos de admissao, o Projecto de Resolucao

- Implementactio do "Passe Social" na Regiao AutOnoma dos Acores.

Este Projecto de Resolugao obedece aos requisitos formais de apresentagao,

previstos no artigo 119.0 do Regimento da Assembleia Legislativa.

0 signatario da iniciativa, para efeitos de comunicacao da decisao da decisao de

admissao ou najeicao, é o mesmo que subscreve o presente oficio.

Corn os melhores cumprimentos, .c .4.L-e---A-, o---1-c)--z-, H
0 Presidente do Grupo Pariamentar do Partido Socialista,
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Project° de Resoluclo

Implementacão do "Passe Social" na Regan Aut6noma dos Acores

Considerando a politica do Govern° Regional dos Acores na adequagdo e na

promogdo da utilizacdo do transporte colectivo de passageiros, atraves da

adopcäo de medidas que melhorem a eficiencia e a equidade do sistema de

transportes pelicos.

Considerando o incentivo A utilizagão de meios de transporte, equipamentos e

energias menos poluentes, por intermedio da concessão de incentivos

financeiros ao abrigo do Sistema de Incentivos A ReducAo do Impacto

Ambiental e Renovagão das Frotas no Transporte Colectivo Regular de

Passageiros (SIRIART), assumindo, por esta via, as linhas de orientacdo

estrategicas defmidas no «Livro Branco: A politica europeia de transportes no

horizonte 20100, que pretende conciliar o desenvolvimento econ6mico e os

requisitos de uma sociedade edgente em termos de qualidade e de seguranca, a

fun de desenvolver urn sistema de transportes moderno e sustentavel ate ao ano

de 2010.

Considerando a importAncia do sector dos transportes palicos no incremento

da competitividade econ6mica regional, atraves do aumento dos niveis de

empregabilidade das populacOes deslocadas, por intermedio da introducão de

horkios alargados e novos percursos.

Considerando a importAncia do aumento do rendimento disponivel das familias

e dos agregados familiares mais carenciados que sdo, por regra, aqueles que

mais utilizam a rede de transportes pAblicos regional.

Considerando a promoclo da mobilidade de forma ambientalmente sustentavel

e o fomento da utilizacâo alargada do transporte palico em detrimento do uso

do automOvel particular.
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Considerando o aumento da qualidade de vida das populacOes e o contributo

efectivo pan a coesäo social e territorial.

Considerando que estamos perante uma medida inadiaveL de amplo consenso e

de profunda justica social, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na

Assembleia Legislativa Regional dos Acores, nos termos da alinea d) do n.° 1 do

artigo 31.° do Estatuto Politico-Administrativo da Região Aut6noma dos Acores,

prop5e que seja aprovado o seguinte Projecto de Resolucao:

A Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores recomenda ao

Govern° Regional que desencadeie os mecanismos necessarios a implementacdo

de urn "Passe Social" agregado ao transporte colectivo de passageiros, de

abrangencia regional, pot forma a:

1.Implementar um tarifdrio justo e condizente corn a reafidade regional;

2. Introduzir e fomentar uma coordenacdo intermodal entre os diferentes

concessionärios/operadores;

3. Introduzir o sistema de zonas/coroas atraves do custo ao km (ou

concelho, consoante a realidade de ilha);

4. Implementar, de forma eficaz, a dindmica de passe social atravês da

utilizack de urn n.° de viagens ilimitado/mes;

5. Melhorar os pontos de venda atravês da venda automatica e

Multibanco;

6. Promover a automatizac5o/informatizacão do sistema atraves da

introducão de urn passe/cartao corn possibilidade de validagao Optica,

sem necessidade de obliteragào fisica, bem como, a melhoria gradual do

sistema de informagao ao utilizador junto as paragens, apeadeiros e

centrals de camionagem, disponibilizada quer a residentes quer a turistas

(informacao bilingue).
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Horta, 21 de Abril de 2009

Os Deputados Regionais,
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