DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

Lutar contra
a privatização
da MOVEAVEIRO
A Câmara Municipal Aveiro desencadeou um
brutal ataque contra a MOVEAVEIRO e o serviço
público de transporte de passageiros, entregando
de mão beijada ao grupo privado TRANSDEV as
linhas mais rentáveis ao mesmo tempo que
prepara a privatização do transporte fluvial e dos
parquímetros e a extinção da própria
MOVEAVEIRO.

A quem interessa a privatização?
Alega a Câmara que este caminho visa a defesa do
interesse público e dos Aveirenses e que a entrega de
linhas à TRANSDEV não é uma concessão ou uma
privatização, mas sim uma substituição. Chame-se o que
se lhe quiser chamar, este processo não é mais que uma
negociata que entrega gratuitamente e sem concurso
público os circuitos mais apetecíveis, com receitas na
ordem dos 680 mil euros/ano, à TRANSDEV, que pouco ou
nada terá de investir, deixando para a MOVEAVEIRO as
actividades mais deficitárias.
Salta à vista que tudo isto é feito pelas piores razões: a
Câmara quer livrar-se dos serviços e dos trabalhadores (tal
como se livrou da gestão da água). A Câmara demitiu-se de
acautelar a situação dos trabalhadores tendo apenas
prometido “sensibilizar” a TRANSDEV para uma suposta
contratação de alguns trabalhadores.
É por tudo isto que reafirmamos que a privatização da
MOVEAVEIRO não serve os Aveirenses, utentes e
trabalhadores. Pelo contrário, este é um caminho que atira
dezenas de trabalhadores para o desemprego e obriga os
Aveirenses a pagar cada vez mais pelo transporte!
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Participe!

esta luta é de todos!
Esta decisão é uma confissão
de incapacidade de gestão e
representa o prosseguimento
de uma estratégia deliberada
de destruição e degradação
do serviço público de
transportes. A câmara
procura apresentar a
privatização como a solução
para todos os problemas, o
que é falso! Como
demonstram todos os casos
de entrega de transportes ao
privado, este é um caminho
em que perde o município,
perdem os utentes e perdem
os trabalhadores.
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Interesse público, eficiência
e transporte mais barato?
Como consequência desta decisão já um número significativo de postos de trabalho e a sobrevivência de
dezenas de famílias estão em risco, e à afirmação de que a privatização conduz a um serviço mais barato,
abrangente, eficiente e qualificado, agora que a TRANSDEV já se encontra a operar perguntamos:
»
Onde estão os autocarros com ar condicionado e

piso rebaixado da TRANSDEV que a Câmara
pomposamente prometeu? Em Aveiro, nem vêlos!… Onde está o tal serviço mais qualificado?

fundir 2 linhas numa, quando esta não suporta a
afluência e obriga a que se façam
desdobramentos? É assim que se consegue o
serviço mais eficiente?

Porque é que o passe da TRANSDEV permite aos
»

Diz o executivo que o impacto dos transportes no
»

passageiros utilizar os autocarros da
MOVEAVEIRO, mas os munícipes com passe da
MOVEAVEIRO não podem utilizar os transportes
da TRANSDEV? É isto que o executivo entende por
transporte mais barato?

orçamento municipal diminui com a privatização.
Mas, determinando a concessão do transporte
fluvial que a Câmara pague uma renda ao
operador privado e ficando a MOVEAVEIRO
apenas com os serviços deficitários, deixando de
ter as receitas dos serviços que entregou de mão
beijada à TRANSDEV… Onde está afinal a
poupança?

Porque é que a partir de 1 de Outubro os horários
»
da MOVEAVEIRO foram alterados? Apenas para
que os autocarros da TRANSDEV passem pelos
mesmos locais mais cedo! O que se economiza ao

EXISTEM ALTERNATIVAS!
A Câmara argumenta que a extinção da MOVEAVEIRO decorre da aplicação da lei das empresas
municipais. No entanto o afundamento e a má gestão da empresa é da responsabilidade da Câmara, que
vem agora usar essa situação para justificar a privatização dizendo que não há alternativa.
Os trabalhadores da MOVEAVEIRO e o seu sindicato afirmam que a solução que melhor serve os
interesses do município, dos aveirenses e dos trabalhadores passa pela Câmara assumir a gestão

dos serviços prestados pela MOVEAVEIRO, possibilidade prevista na lei e a
única forma de manter os postos de trabalho e garantir um serviço público de
transportes acessível e de qualidade.
MOVEAVEIRO é dos Aveirenses
Defendemos gestão competente - melhoria dos serviços - respeito pelos direitos

Exigimos respostas!
Exigimos negociação!
É por isso que estaremos
em vigília, frente à
Câmara Municipal,
entre 16 e 19 de Outubro,
das 8,30 às 17,00h.

Unidos na luta,
utentes e
trabalhadores,
seremos capazes de
evitar a destruição de
um serviço público
com futuro, prestado
pelo município há
mais de 50 anos!

