V.6. SMTUC – Concurso público Ref.ª CP/1582/2019 – Fornecimento,
instalação e colocação em serviço de um sistema de bilhética
multimodal – Adjudicação e Aprovação da minuta do contrato

Declaração e Justificação de voto

Por deliberação de 11/3/2019 foi aprovada, por este executivo, a abertura do concurso para
aquisição de um sistema de bilhética multimodal para permitir a migração do atual sistema de
bilhética “Coimbra ConVida” para um sistema multimodal, sob a gestão da Autoridade Municipal
de transportes, que permitisse a integração da rede municipal dos SMTUC e de outros
operadores ou serviços a operarem no município de Coimbra.
Esta é uma plataforma fundamental para a criação de uma base de dados de apoio à gestão da
frota, à otimização do serviço prestado, a qual deve ser aberta e sobretudo compatível com
aquela que virá a ser adoptada pela CIM-RC e pela Metro Mondego. Este é o motor que poderá
ajudar Coimbra a fazer a diferença na área da bilhética, potenciando a aplicação do modelo de
tarifa única, sendo mesmo essencial à definição de um modelo conjunto de repartição de verbas
entre os diferentes operadores com operação dentro do município.
Por isso e mais uma vez, não é compreensível que a proposta de adjudicação nos seja
apresentada, sem que a mesma se faça acompanhar do relatório do júri, onde são identificados
os diferentes concorrentes, as ponderações atribuídas a cada critério de avaliação e sobretudo
dadas as respostas aos erros e omissões, os quais, neste processo, por ser considerado
complexo, justificaram o alargamento do prazo para apresentação de candidaturas.
Afinal o que justifica, mais uma vez, este ocultar de informação aos vereadores da CMC, quando
o seu voto os co-responsabiliza na tomada de decisão? Se não há nada a esconder, e esta câmara
preza pela transparência e democracia, então assuma-se definitivamente a abertura do sistema
de informação aos vereadores, dando-lhes acesso à plataforma de informação interna da CMC.
Porque o Somos Coimbra, têm consciência da relevância da aquisição deste sistema para a
melhoria que se deseja e espera para os transportes públicos de Coimbra e sobretudo, como
forma de não pôr em risco os fundos comunitários através do Centro 2020, iremos abster-nos
nesta votação.
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