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Proposta de Lei n.º 100/XIII/3.ª

Aprova o Orçamento do Estado para 2018

Proposta de alteração

Reforço de meios para a Transtejo e para a Soflusa

O Orçamento do Estado apresenta uma previsão de despesa na rubrica “conservação e 

reparação da frota” que corresponde a uma verba de € 3 518 417 para a Transtejo e     

€ 2 747 854 euros para a Soflusa. 

Estes valores representam uma diminuição de 59,8 por cento face ao cabimentado no 

orçamento para 2017. A situação crítica em que estas empresas se encontram ao nível 

da sua capacidade operacional, seja nos navios seja nas embarcações auxiliares (vulgo 

pontões), o atraso e adiamento de intervenções de manutenção, o prazo limite da 

certificação de navegabilidade em muitos casos, etc., exige uma resposta 

substancialmente diferente nos meios a mobilizar para este domínio – sem prejuízo da 

necessidade de medidas para a eliminação de bloqueios e impedimentos que hoje se 

colocam à gestão das empresas.

Assim, a presente proposta reforça em € 9 500 000 a verba a transferir do OE para a 

Transtejo e a Soflusa, no sentido de manter um nível aproximado de investimento na 

conservação e reparação da frota que se previa no OE 2017.

Como empresa participada a Soflusa deverá receber um reforço de € 3 600 000, 

enquanto as verbas especificamente destinadas à Transtejo deverão ser reforçadas em 

€ 5 900 000. 
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Mapa de alterações e transferências orçamentais

(a que se refere o artigo 9.º)

Diversas alterações e transferências

Alterações e Transferências no âmbito da Administração Central

Origem Destino

Limites 

máximos 

dos 

montantes a 

transferir 

(em euros)

Âmbito/objetivo

(…)

82
Ministério do 

Ambiente

Secretaria Geral 

do Ministério do 

Ambiente

Transtejo 10 355 000

Financiamento para 

remodelação e 

reparação de frota

Assembleia da República, 17 de novembro de 2017

Os Deputados,

Paulo Sá

Miguel Tiago

Bruno Dias
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