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Resumo 

A sustentabilidade dos sistemas de transportes é um dos maiores desafios do setor. Nos últimos 

anos as empresas de transporte público depararam-se com graves desequilíbrios, associados 

ao declínio do número de passageiros transportados e, por vezes, a opções de gestão que 

marcaram as políticas das últimas décadas. Assim, tornou-se fundamental procurar soluções de 

financiamento e gestão que garantam a continuidade e o melhoramento dos sistemas de 

transportes.  

As tarifas são frequentemente encaradas como a principal, se não a única, fonte de 

financiamento de um sistema de transportes. Desta forma, a conceção dos sistemas tarifários 

ganha especial relevância, não apenas como fonte de financiamento, mas também como 

instrumento indutor da procura, de gestão da utilização do sistema e garantia de equidade e 

justiça no acesso aos sistemas de transportes.  

Esta dissertação pretende refletir sobre as diferentes soluções tarifárias e perspetivas dos 

diversos intervenientes num sistema tarifário, começando por abordar os princípios base que 

devem constituir um sistema tarifário, os diferentes modelos e principais indicadores para aferir 

o desempenho dos sistemas. 

Através da comparação entre diferentes sistemas tarifários de diversas cidades e áreas 

metropolitanas europeias, será possível compreender os pontos fortes e fracos de cada solução 

e elencar um conjunto de boas práticas na implementação de um sistema tarifário, com especial 

enfoque na realidade atual e futura da Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

A AML apresenta um sistema tarifário complexo e que não responde a todas as necessidades 

atuais de mobilidade desta área metropolitana, facto apontado muitas vezes como origem de 

muitas limitações do atual sistema de transportes públicos. Não obstante, existem há décadas 

diversos projetos de alteração do atual sistema tarifário.  

Assim, pretende-se perceber as vantagens e desvantagens de diferentes modelos de 

alargamento e integração tarifária ao nível da área metropolitana, como refletir sobre as boas 

práticas a implementar, apontando para possíveis soluções e orientações num processo já 

diversas vezes discutido e ainda longe de estar concretizado.   

       

Palavras-Chave: Sistemas Tarifários; Títulos de Transporte; Serviços de Transporte; Integração 

Tarifária; Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

 

 



 
 

 

Abstract 

Transportation systems’ sustainability is one of the transport hottest topics nowadays. On the last 

decades, public transportation companies have faced serious financial losses, associated with 

the demand decline and unclear political decisions. Therefore, it has become very important to 

procure new financing and management solutions to guarantee continuity and improvement on 

transportation systems. 

Fares are usually the most important, if not the only, financing source for a transportation system. 

The way they are set-up is very important, not only as a financing source but also as a demand-

generator tool, as well as guaranteeing equity and a balanced use of the whole system. 

This dissertation is intended to discuss perspectives from different stakeholders in a tariff system, 

starting by the main principles that offer a basis for a fare system, different models and main 

performance indicators. 

The comparison between different cities’ fare systems allows the comprehension of their 

weaknesses and strengths, defining best practices that could be suitable for the greater Lisboa 

area.  

The Lisboa Metropolitan Area has a complex fare system not addressing the core issues in urban 

mobility, commonly defined as the reason for much of the limitations the transport system has. 

Some projects have been presented to change fare system in the last decades. 

Therefore, the main goal is to understand the main advantages and disadvantages to offer a wider 

tariff integration at the Metropolitan Area level, discussing best practices, possible solutions and 

guidelines in a long and incomplete process. 

Keywords: Fare system; Tickets; Fare Integration; Transportation systems; Lisboa Metropolitan 

Area. 
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1. Introdução 

 

Os sistemas de transportes desempenham um papel fundamental na sociedade, já que para 

além da mobilidade e a acessibilidade de pessoas e bens, fomentam a coesão territorial e social, 

assim como a competitividade dos territórios. O setor dos transportes representa hoje cerca de 

7% do PIB e 5% do emprego na União Europeia, sendo indiscutível a sua importância.  

Para além do papel essencial que ocupam em matéria de desenvolvimento económico, os 

transportes são fundamentais do ponto vista social, na medida que são uma ferramenta bastante 

importante na correção das assimetrias territoriais, mitigação da exclusão social e consequente 

melhoria da qualidade de vida das populações. 

O transporte público urbano é considerado indispensável no desenvolvimento de um território 

nas suas mais diversas vertentes, estando na base das atividades económicas e sociais. Esta 

importância do sector dos transportes poderá ser a principal explicação para o facto de ter estado 

sujeito a uma forte intervenção do Estado, ao longo das últimas décadas, com especial incidência 

no continente Europeu, através da provisão direta ou a tradicional regulação monopolística 

(Yvrand-Billon, 2006). 

O transporte público urbano pode ser ainda uma forma de racionalizar a mobilidade em 

transporte individual, com impactos óbvios ao nível do consumo energético e mitigação das 

externalidades negativas decorrentes do congestionamento. É este um dos principais desafios 

do transporte público urbano na atualidade. Nas últimas décadas, com a concorrência do 

automóvel particular, o sector viu a sua quota modal diminuir continuadamente. 

Entre 1970 e 2001, na Europa, a utilização de carro nas deslocações urbanas subiu de 73,8% 

para 78,2%, enquanto a utilização dos transportes públicos terrestres caía de 24,7% para 16% 

(Eurostat, 2005). Desta forma, ao longo das últimas décadas, o sector perdeu rentabilidade, 

chegando à atualidade com resultados negativos, dívidas históricas insustentáveis sobretudo nas 

empresas públicas. Em suma, uma situação financeira muito difícil, explicada não apenas pela 

redução no número de passageiros e a incapacidade de inverter esta tendência, mas também 

por algum laxismo, gestão e operações de transporte ineficientes e restrições orçamentais. 

Não obstante, é unanime que a qualidade de vida nas cidades, a competitividade e modernidade 

de um meio urbano estão intrinsecamente ligadas à existência e à performance de um sistema 

de transportes. Os sistemas de transporte têm um lugar de destaque nas politicas de urbanas 

das grandes metrópoles. As cidades deparam-se com problemas de congestionamento, poluição 

ambiental e sinistralidade que podem ser mitigados através da existência de sistemas de 

transporte eficientes.  



2 
 

Para reduzir a dependência do transporte individual a solução apontada em diversos estudos 

passa pela existência de um sistema multimodal equilibrado e eficiente. Na verdade, nenhum 

sistema monomodal poderá satisfazer em pleno as necessidades de mobilidade de uma 

população numa determinada área. Todos os modos têm as suas funcionalidades e vantagens 

associadas, sendo necessários para a mobilidade do conjunto da população, residindo o maior 

desafio na integração e complementaridade entre os diversos modos.  

Os desafios que os sistemas de transportes enfrentam são diversos e complexos, dependendo 

de múltiplos fatores. Nesta problemática a questão do financiamento ganha especial relevo, 

tendo em conta a necessidade de sustentabilidade e equilíbrio financeiro dos sistemas e, em 

simultâneo, a prestação de um serviço público básico, garantindo o acesso a todos os cidadãos 

e o cumprimento dos objetivos a que o mesmo sistema de transportes se propõe. Porém, nem 

sempre é fácil compatibilizar todos os fatores.  

Como já referido, nos últimos anos apercebemo-nos de um aumento dos custos de produção 

associados aos serviços de transporte e a um declínio do número de passageiros nos transportes 

públicos urbanos. Este paradigma realçou os desequilíbrios de algumas empresas de 

transportes, assim como aumentou a preocupação relativa à sustentabilidade dos sistemas, 

ganhando especial interesse a problemática do financiamento neste contexto.  

Associado ao financiamento, encontramos as tarifas e, mais concretamente, os sistemas 

tarifários. As tarifas são encaradas quase sempre como a principal fonte de receita num sistema 

de transportes, pelo que a conceção de um sistema tarifário que responda às necessidades e 

preocupações de todos os intervenientes é fundamental no planeamento de uma rede de 

transportes. No entanto, os sistemas tarifários são mais do que a forma de financiamento, 

devendo ser encarados como uma ferramenta indutora da procura e gestão da utilização do 

sistema de transportes, garantindo a sua sustentabilidade. Os sistemas tarifários têm também 

um papel fundamental como garantia de acesso ao sistema, promovendo a equidade e a justiça. 

Importa referir que existem outras perspetivas para além daquela dos utilizadores. A conceção 

de um sistema tarifário é fundamental para a autoridade de transportes, assim como para os 

operadores que integram esse mesmo sistema. Neste sentido, este trabalho pretende abordar 

as várias perspetivas dos diferentes intervenientes, desde os utilizadores com um papel central 

na definição de um sistema tarifário, à autoridade de transportes com objetivos concretos a 

atingir, não descurando as preocupações legítimas dos operadores que fornecem os serviços de 

transportes. 

É fundamental que um sistema tarifário responda à política de transportes definida, que por sua 

vez ambicione resolver os problemas já aqui relatados, como a dependência do TI, 

congestionamento e poluição, baixa competitividade do TP, preocupações e dificuldades dos 

operadores de transportes, etc. A política e programas ou planos associados deverão ter 

plasmados formas de financiamento do sistema, e ter em conta as obrigações de serviço público 

que se impõem.  
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Os preços a cobrar aos utentes deverão ter em conta os custos de produção do operador e a 

situação do mercado de transportes, sendo estabelecidos pelo operador, com exceção daqueles 

que o Estado entenda fixar (Esquível, 2014). Neste caso o Estado atribuirá indemnizações 

compensatórias ao operador, na medida em que este, por razões de justiça social e interesse 

público, tenha de garantir serviços de transporte em condições ou a preços incompatíveis com 

uma gestão comercial equilibrada. No entanto, nem sempre existe uma definição rigorosa de 

obrigações de serviço público (OSP), não existindo critérios objetivos para a definição da OSP e 

respetiva compensação (Esquível, 2014). 

Assim, torna-se fundamental a correta definição das obrigações de serviço público, garantindo o 

cumprimento das normas previamente definidas que garantam a mobilidade dos cidadãos. Para 

além de garantir a existência e a qualidade de um serviço de transporte, é obrigatório pensar as 

formas de o financiar. Nos casos em que as tarifas ocupam um papel de destaque, os preços 

dos títulos de transporte tenderão a aproximar-se dos custos de produção, salvaguardando a 

existência de tarifas reduzidas para segmentos carenciados, a financiar na ótica das políticas 

sociais pela entidade tutelar (Ribeiro, 2011).  

Não obstante, deverá ser permitida e até fomentada a criação de serviços de valor acrescentado, 

por parte do operador, que possa compensar as perdas noutros segmentos. Por outras palavras, 

embora existam um conjunto de serviços básicos que estarão obrigatoriamente integrados num 

sistema tarifário, isto não invalida a criação e a existência de outros serviços, de acordo com as 

leis de mercado, obrigando os operadores à constante inovação e acompanhamento de 

necessidades emergentes e novas tendências. Contudo, deve ser garantido que isto não coloca 

em risco a integridade do sistema (Cruz, 2012).   

Associada a estas questões encontramos a problemática das repartições de receitas e das 

transferências do Estado para os operadores, associadas às compensações por prestação de 

serviço público ou como forma de promoção e apoio ao TP. Neste sentido é fundamental a 

identificação rigorosa dos serviços (percursos, horários, tipo de serviço, preços, etc.) que se 

enquadram como serviços públicos básicos, ou seja, que se englobam nas obrigações de serviço 

público, assim como a identificação dos grupos ou segmentos carenciados. Desta forma será 

possível atribuir o financiamento de forma eficiente, não fomentando serviços ineficientes ou que 

não se englobem nesta categoria de serviços básicos e, ainda, atingir os segmentos que 

realmente necessitam de apoio. 

Neste processo deverá ser garantida a satisfação das necessidades básicas de mobilidade da 

população e, em simultâneo, que esse ónus não recai sobre os operadores. É aqui que um 

sistema tarifário pode desempenhar um papel relevante, como garantia de acesso ao sistema de 

todos os segmentos e do equilíbrio financeiro para os operadores.    

Justifica-se assim a necessidade de estudar e pensar sistemas tarifários. Afinal o financiamento 

e sustentabilidade dos sistemas de transportes é um dos maiores desafios do setor. Sendo uma 

preocupação comum garantir a continuidade e melhoria dos sistemas de transporte. 
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Acresce que o setor enfrenta um período exigente e complexo, de mudanças e desafios. Com a 

entrada em vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros 

(RJSPTPP), que vem substituir, entre outros, o vetusto Regulamento dos Transportes 

Automóveis (RTA) de 1948, vivemos um período de transição. 

Este processo inicia-se com a organização das novas autoridades de transportes e com as 

obrigações imediatas de estruturação institucional e de articulação das autoridades entre si, bem 

como da implementação de novas regras no relacionamento entre autoridades e operadores de 

transportes (IMT, 2015). 

Neste período transitório, que decorrerá até 2019, uma das tarefas prender-se-á com o 

planeamento e discussão do sistema de transportes, o seu financiamento e políticas tarifárias. 

Não obstante as limitações que possam existir, já que o planeamento e desenho de um sistema 

de transportes, assim como do seu sistema tarifário, é influenciado pela capacidade de 

financiamento das autoridades e das políticas tarifárias vigentes, estamos perante uma 

oportunidade única de pensar os sistemas de transportes e sistemas tarifários associados. 

Para além disto, muitas das questões, que agora se levantam, subsistem há diversos anos, onde 

a restruturação do sistema tarifário, através do alargamento e integração tarifária na Área 

Metropolitana de Lisboa são discutidos há décadas, mas, após avanços e recuos, encontra-se 

longe de ser implementada. Podemos estar agora perante uma oportunidade única de resolver 

problemas do passado, que dificultam a competitividade do sistema de transporte e que carecem 

de ser resolvidos.  
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1.1 Objetivos  
 

Com esta dissertação pretende-se refletir sobre a situação atual do sistema tarifário na Área 

Metropolitana de Lisboa e pensar possíveis soluções para o futuro, comparando com as 

realidades de outras áreas metropolitanas europeias. 

Neste seguimento, de forma a estruturar o trabalho de investigação e caraterizar a problemática 

em estudo, foram definidos os seguintes objetivos:     

• compreender os diferentes modelos de sistemas tarifários, as suas vantagens e 

desvantagens e as variáveis que os definem; 

 

• contextualizar a problemática dos sistemas tarifários nos sistemas de transportes 

públicos de passageiros nas grandes áreas metropolitanas; 

 

• enumerar um conjunto de boas práticas na definição e implementação de um sistema 

tarifário; 

 

• perceber a motivação e argumentos lógicos para as diferentes opções, a partir da 

comparação de sistemas tarifários de diversas áreas metropolitanas europeias; 

 

• caracterização do caso de estudo, a Área Metropolitana de Lisboa, e descrição dos 

principais aspetos relacionados com o problema em estudo;    

 

• refletir sobre linhas orientadoras de opções que melhorem o sistema tarifário de forma a 

potenciar a utilização do sistema de transportes e o seu autofinanciamento, criando 

benefícios sociais e económicos para a Área Metropolitana;  

 

• refletir sobre possíveis impactos dessas opções, das diferentes óticas (autoridades de 

transportes, operadores de transportes e utilizadores). 

 

 

1.2 Metodologia e Estrutura da Dissertação 
 

Neste primeiro capítulo faz-se a introdução ao tema central desta dissertação, o papel dos 

sistemas tarifários nas redes de transportes públicos das áreas metropolitanas, justificando-se a 

pertinência do assunto a estudar e apresentando-se os objetivos deste trabalho. 

No capítulo seguinte introduzem-se os fundamentos teóricos dos sistemas tarifários, a partir da 

leitura de diferentes estudos e artigos científicos sobre o tema de forma a compreender os 

princípios básicos que devem orientar um sistema tarifário e aprofunda-se as definições de 
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alguns conceitos importantes na temática como: tarifa, títulos, zonamento ou modelos de 

sistemas tarifários. Ainda neste capítulo discutem-se outros tópicos como integração tarifária, 

simplificação tarifária, gratuitidade, repartição de receitas e sistemas de bilhética, tão 

fundamentais na compreensão dos sistemas tarifários. 

Após a discussão do tema, esta dissertação analisa alguns sistemas tarifários de áreas 

metropolitanas europeias, de realidades metropolitanas bem distintas entre si, procurando 

exemplos considerados como paradigmáticos nesta matéria. A partir dos dados disponíveis (sites 

dos operadores ou autoridades de transporte locais, estudos científicos existentes sobre os 

sistemas de transportes das cidades, etc) será possível caraterizar e aprofundar o conhecimento 

sobre estas diferentes realidades.  

De seguida, o foco recairá no caso concreto da Área Metropolitana de Lisboa, caso de estudo 

desta dissertação. Para além da sua caracterização social, demográfica e económica, será 

importante perceber os padrões de mobilidade existentes, o sistema de transportes e sistema 

tarifário, assim como a sua evolução ao longo das últimas décadas. Ainda nesta caraterização 

será interessante perceber os sistemas de bilhética utilizados e as características da operação 

dos diferentes operadores.  

Para além da informação disponível nos sites dos operadores, dos diversos estudos sobre o 

sistema de transportes, com especial enfoque no sistema tarifário da AML, será recolhida 

informação junto dos operadores, nas bilheteiras e gabinetes de apoio ao cliente, tentando 

perceber quais os títulos que melhor se adaptam a algumas deslocações concretas, de forma a 

conseguir apurar a qualidade da informação prestada e as dificuldades no terreno. A partir deste 

trabalho de recolha de dados e informação será possível ficar a conhecer um pouco melhorar a 

realidade do sistema tarifário, ficando consubstanciado no capítulo onde analisarei as 

fragilidades do sistema tarifário na AML.  

Finalmente, através da conjugação das caraterizações e análises de dados das diferentes áreas 

metropolitanas, será possível comparar os casos anteriormente estudados com a Área 

Metropolitana de Lisboa, percebendo os pontos fracos e fortes que a AML apresenta face às 

outras realidades estudadas.  

A partir desta comparação e reflexão sobre as boas práticas a seguir e maus exemplos a evitar 

será possível pensar algumas soluções para os desafios que o sistema tarifário enfrenta.  

Para além do diagnóstico dos problemas que a AML apresenta, tentar-se-á refletir sobre algumas 

medidas que contribuirão para a melhoria do sistema e para reverter a tendência de afastamento 

entre os cidadãos e o sistema de transportes que se vive atualmente.  
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2. Sistemas tarifários 
 

2.1 Enquadramento 
 

A política tarifária de transportes públicos tem um papel chave na gestão dos sistemas de 

transportes. Existem diversas formas de financiamento dos sistemas de transportes, desde 

transferências diretas dos orçamentos públicos à diversificação de receitas como publicidade, 

mas a maior fonte de financiamento é geralmente resultante das tarifas (NEA, 2003). 

Em média, as receitas diretas da venda de passes e bilhetes representam cerca de 50% das 

receitas dos sistemas de transportes públicos europeus. Os sistemas de transportes que 

sentiram, a par de outros setores de atividade, a crise do financiamento público, foram obrigados 

a reforços as receitas diretas resultantes da venda de títulos de transporte, através de aumentos 

generalizados das tarifas. Esta realidade foi transversal a muitos países, sobretudo no sul da 

Europa, naqueles países onde a crise teve maior impacto. Assim, muitos dos objetivos das 

políticas tarifárias viram-se afetados (SYTRA, 2014).     

As políticas tarifárias devem responder a diversos objetivos como por exemplo se encontra 

resumido no Plano de Transporte Coletivo da Municipalidade de Belgrado (SYTRA, 2014): 

• Orientar as escolhas dos utilizadores (objetivos microeconómicos), com um papel de 

destaque nos processos de tomada de decisão na escolha entre transporte individual / 

transportes públicos; 

• Influenciar o nível geral dos preços (objetivos macroeconómicos); 

• Redistribuição de rendimentos (objetivos sociais). 

 

As políticas tarifárias que estão na origem de um sistema tarifário são constituídas de diversos 

elementos: 

• O nível das tarifas, ou seja, o preço que servirá de base a todo o sistema. 

• A estrutura das tarifas, diferenciando a utilização segundo critérios: 

o A categoria do utilizador tendo em conta o escalão etário ou o poder de compra, 

associando descontos ou bonificações, garantindo o acesso de todos os grupos 

ao sistema de transportes e induzindo a procura, garantindo a equidade e justiça 

social. 

o O trajeto realizado, tendo em conta a distância percorrida, a duração do mesmo, 

o nível de serviço oferecido ou a hora em que se realiza a deslocação. 

 

A estrutura tarifária reflete-se diretamente na perceção que o utilizador tem do sistema tarifário, 

tendo em conta o número de títulos, os preços, os meios de pagamento ou as estratégias de 

venda e controlo. A estrutura tarifária é a chave do sucesso do sistema tarifário.  (SYTRA, 2014).  
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Neste sentido, há regras básicas de estratégia universais que permitem concretizar os objetivos 

subjacentes à definição da estrutura tarifária e implementação de um sistema tarifário (TIS, 

2005).  

Como refletido em diversos relatórios de trabalho da TIS (2003, 2004 e 2005), um sistema 

tarifário deve ser pensado e desenvolvido de forma a poder responder às principais 

preocupações que se colocam aos seus intervenientes, assim como garantir um conjunto de 

princípios básicos como a seguir se apresentam: 

Justiça e Equidade 

• Preços idênticos para distâncias idênticas, independentemente do modo e da direção da 

viagem; 

• Transbordos não devem seres geradores de penalizações financeiras (já que o são de 

outras penalizações – incómodo e tempo). 

 

Simplicidade da compreensão 

• Divisão geográfica idêntica para todos os títulos; 

• Linhas de fronteira de fácil designação e identificação no terreno; 

• Reduzido número de títulos; 

• Divisão territorial e títulos disponíveis lógicos e que se adequam aos padrões de 

mobilidade. 

Simplicidade na Contratualização e Gestão 

• Fácil transição a partir da situação atual (mitigando os impactos para os clientes e 

evitando perdas de receita significativas); 

• Baixos custos de transação para os operadores (ter em conta os sistemas de bilhética 

existentes, por exemplo). 

 

Promoção da eficiência do sistema de transportes 

• Promoção de uma oferta eficiente; 

• Promoção do uso eficiente; 

• Compatibilidade com a evolução da configuração das redes (garantir a sua não 

cristalização, permitindo a evolução sem impacto nos preços); 

• Tarifa ponto-a-ponto, independente do caminho escolhido (desde que não usando redes 

em zonas de nível tarifário superior ao do destino) (TIS, 2004). 

 

Em suma, um sistema tarifário deverá ser lógico, de fácil entendimento e garantir o acesso de 

todos os cidadãos ao sistema de transporte, garantindo equidade e justiça social.  
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Como já referido, existem diferentes pontos de vista sobre um sistema tarifário (TIS, 2005; 

Ribeiro, 2011), todos eles importantes na análise e definição do mesmo. 

 

Do ponto de vista do utilizador ou cliente um sistema tarifário deverá: 

• Possibilitar a realização de viagens complexas (que envolvam transbordos e diversos 

modos), garantindo que não exista penalização tarifária e o transbordo seja o mais 

simples e cómodo. Como já referido, a intermodalidade é fundamental quando pensamos 

na mobilidade de uma área metropolitana. Num ambiente multioperador, é importante 

perceber as viagens com transbordo quando pensamos no desenho de um sistema 

tarifário. É fundamental que o utilizador não seja penalizado física e economicamente, 

não sendo obrigado a comprar títulos etapa a etapa ou modo a modo. Assim, a existência 

de títulos multimodais apresenta-se como uma solução fundamental para garantir o 

conforto do passageiro e induzir a procura do transporte público. Esta preocupação 

acaba por contribuir desta forma para as preocupações dos Operadores e Autoridades 

de Transporte, que procuram induzir a procura do sistema de TP e promover uma 

mobilidade sustentável.   

 

• Permitir a perceção clara do preço do título de transporte, garantindo uma lógica dos 

preços das tarifas. Esta preocupação visa garantir a não penalização do cliente por 

ineficiências da rede e o fácil entendimento do sistema tarifário, permitindo que até um 

passageiro ocasional consiga perceber que titulo necessita comprar facilmente. A 

estrutura do sistema tarifário deve ser assim simples e ter em conta possíveis 

ineficiências da rede.  

 

• Equidade possível nas viagens, assumindo que distâncias idênticas (quilómetros ou 

tempo) têm preços idênticos, independentemente da localização ou da direção dessas 

viagens. 

 

• Garantia de acesso ao sistema por todos os utilizadores, satisfazendo os diferentes 

segmentos de clientes, definidos com base no nível de carência de cada 

cliente/segmento social ou de predisposição para o consumo de valor acrescentado a 

preços verdadeiros. Associado a isto deverá ser estabelecido claramente a distinção 

entre um titulo subsidiado (limitando o seu público-alvo) e um título de valor 

acrescentado, a preços de mercado. 

 

• Possibilitar o “upgrading” pontual de serviços de elevada qualidade, sendo para isso 

fundamental a definição prévia dos serviços mínimos e dos modos básicos do sistema 

pela Autoridade. (TIS, 2004; AMTL, 2012). 
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Do ponto de vista da Autoridade de Transportes (Estado, Autarquias ou outra) um sistema 

tarifário deverá: 

• Promover a política de mobilidade sustentável, onde se assegure a promoção do 

transporte coletivo e o desenvolvimento dos sistemas de transporte. 

 

• Garantir o acesso de todos aqueles com dificuldades económicas que necessitam de um 

serviço subsidiado, garantindo a inclusão social e económica de todos os cidadãos. 

 

• Otimizar a contribuição dos orçamentos gerais, reduzindo as transferências do 

orçamento para cobrir os défices das empresas públicas ou resultantes de operações 

ineficientes, através da promoção da eficiência e do cálculo rigoroso das componentes 

que são verdadeiramente obrigações de serviço público. 

 

 

Do ponto de vista do Operador um sistema tarifário deverá: 

 

• Refletir os seus custos reais no preço dos serviços que presta, tendo em conta outras 

possíveis fontes de financiamento (que não as tarifas), garantindo sempre o equilíbrio 

financeiro das empresas de transporte, permitindo a sustentabilidade da operação e 

garantindo os investimentos necessários (exemplo, renovação da frota). 

 

• Adotar uma formulação rigorosa de cálculo de custos na relação com a Autoridade de 

Transportes e que contemple: custos reais de produção, remuneração de capitais, 

discriminação positiva face ao automóvel privado que derivam de uma menor produção 

de externalidades negativas e a definição rigorosa das OSP e a sua rentabilidade. 

 

• Permitir a colocação no mercado de serviços de valor acrescentando, que respeitem os 

serviços básicos definidos e a plena integração com os mesmos, mas induzam a 

procuram e atinjam mais segmentos.  

 

• Regular e mitigar problemas nas relações entre operadores, ao nível concorrencial ou 

complementar. A repartição de receitas deve ser objetiva e transparente e fomentar a 

intermodalidade entre diferentes operadores. 

 

Como acima referido, a intermodalidade é uma das peças fundamentais que deve integrar um 

sistema de transporte e a política tarifária. Neste sentido surgem preocupações ao nível 

operacional, sobretudo quando falamos de processo de integração dos diferentes operadores. 
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Por exemplo, ao nível das tecnologias de bilhética implementadas e outros serviços de apoio à 

exploração (SAE), preocupações que se relacionam com o período de transição, mas também 

com os processos e custos subjacentes a um sistema tarifário integrado e com a flexibilidade 

para alterações futuras na rede, garantindo a sua não cristalização em nome do interesse 

público.  

 

Para além dos custos que se prendem com mudanças no sistema tarifário, os custos de 

manutenção devem ser quantificados e discutidos. Adicionalmente estas mudanças devem 

ocorrer de forma muito esporádica, já que todos os intervenientes esperam estabilidade de um 

sistema tarifário.  

 

2.2 Base Tarifária  
 

Na génese de um sistema tarifário encontramos a discussão sobre a sua base tarifária, ou seja 

o parâmetro / unidade base a partir do qual se pode calcular o preço da viagem (TIS, 2004; Mota, 

2013). A escolha da zona como base tarifária justifica-se, de uma forma geral, por melhores 

resultados ao nível da perceção do sistema tarifário.  

 

No fundo a definição da unidade territorial é a base de qualquer sistema tarifário. Não obstante 

existem soluções como as tarifas planas, em que a tarifa é igual qualquer que seja a distância 

ou número de zonas percorridas. Esta solução é utilizada frequentemente como simplificação 

dos processos de aquisição de título e realização da viagem e ganha especial relevância no caso 

das viagens ocasionais, em que os passageiros utilizam pontualmente o sistema, não 

conhecendo muitas vezes o território ou os processos associados ao sistema de transportes. 

 

Nesta situação a existência de títulos únicos que permitam a viagem ou a utilização num espaço 

de tempo por toda a rede são populares. Do ponto visto económico as desvantagens prendem-

se com a justiça do preço, já que a criação de uma tarifa plana não diferencia o preço a partir 

das distâncias percorridas.  

 

Esta solução utilizada na Área Metropolitana de Lisboa com o título zapping ou os pré-comprados 

nos operadores rodoviários privados, como terei oportunidade de apresentar mais à frente nesta 

dissertação, tornaram mais baratas as deslocações em distâncias maiores, em detrimento das 

viagens curtas que viram o seu preço aumentar, já que para proteger os operadores da perda de 

receita foram utilizados valores médios dos títulos zonais pré-existentes. 

 

No caso dos títulos turísticos que são cada vez mais utilizados em todas as grandes cidades que 

têm visto os números do turismo aumentar, de forma geral estes também se caraterizam por esta 

simplificação de zonas, permitindo a utilização de toda a rede num período de tempo previamente 
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definido (como 24, 48 ou 72 horas), resultando numa simplificação do processo para o turista 

que não conhece o território. 

 

No entanto, este processo de “dezonagem” também ocorre com títulos mensais, sendo neste 

caso um exemplo paradigmático a cidade de Paris, com o seu passe Navigo. Após uma primeira 

fase em que todos os passes permitiam a utilização de toda a rede aos fins-de-semana e dias 

festivos, quaisquer que fossem as zonas carregadas no momento, a autoridade de transportes 

local criou um passe com uma tarifa plana que permite aceder a todas as zonas. 

 

Mais uma vez, os passes de 1 e 2 zonas viram o seu valor aumentar, enquanto em sentido oposto 

os passes com mais do que 2 zonas viram o seu preço reduzir significativamente. A justificação 

para esta solução prende-se com a opção de incentivo à mobilidade em transportes públicos. É 

exatamente nas distâncias maiores, nas deslocações para os subúrbios dos grandes centros 

urbanos europeus, onde o transporte público é menos competitivo face ao automóvel particular. 

Por outro lado, no interior das grandes cidades, tendo em conta as tarifas de estacionamento e 

o congestionamento, o transporte público é mais vantajoso. Para além disto, frequentemente, no 

centro das grandes cidades é onde o poder de compra é maior, pelo que o aumento do valor do 

passe nesta situação tem um racional económico associado.   

 

Ainda ao nível de definição territorial dos sistemas tarifários, existem outras soluções que se 

afastam do modelo tradicional de zonas e em que a tarifa está associada aos quilómetros 

percorridos ou ao número de estações percorrido, exemplo de Amsterdão e metro de Madrid, 

respetivamente. 

 

Não obstante a maioria dos sistemas tarifários têm como base zonas, pelo sentido de justiça e 

proporcionalidade que esta solução apresenta, como já referido. Assim, o zonamento está 

intrinsecamente ligado com um sistema tarifário.         

 

Zonamento  

Ao nível do zonamento também existem regras básicas que deverão ser cumpridas de forma a 

atingir os objetivos estratégicos do sistema tarifário de as zonas servem como base e conforme 

indicado por TIS (2005): 

 

Contiguidade das zonas – as zonas deverão cobrir a totalidade do território, não excluindo 

nenhum território e não permitindo a existência de zonas negras, onde os transportes existentes 

não estejam integrados no sistema tarifário. É fundamental para garantir a justiça e o acesso de 

todos ao sistema. 

 

Definição das fronteiras – as fronteiras de uma zona devem sempre que possível coincidir com 

limites físicos ou administrativos. Um elemento natural como um rio ou outros elementos de fácil 
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referenciação no terreno são utilizados frequentemente como limite de fronteira, devido à sua 

fácil perceção. Já limites administrativos, como as fronteiras de uma freguesia ou de um 

município (no caso de Portugal), são bastante úteis também de forma a que a limitação da zona 

seja reconhecida pela maioria da população. Associado a isto, e sempre que possível, a definição 

das zonas deverá ter em conta os padrões de mobilidade existentes, devendo localizar-se em 

áreas de baixa densidade de fluxo, de forma a mitigar os efeitos de fronteira e levantar o menor 

número dúvidas possível junto dos utilizadores. Em suma, a definição de fronteiras é fundamental 

para a perceção do utilizador do sistema.  

 

Cobertura uniforme – é um dos critérios mais complexos e discutidos, relacionando-se com a 

definição territorial das zonas. Por uma questão de equidade do sistema tarifário, e na medida 

do possível, a área das zonas deve ser semelhante, tendo uma vez mais em conta os polos 

geradores de deslocações no seu interior e os limites da mesma, como acima referido. No 

entanto, discute-se frequentemente se a área de uma determinada zona não deve ser 

proporcional à densidade populacional e à densidade da rede de transportes que se desenvolve 

no interior da mesma. Por outras palavras, deve ser estabelecida equidade e não igualdade no 

dimensionamento das zonas, como explicito no ponto próprio abaixo.    

 

Número de zonas – De forma a simplificar a leitura dos mapas e do próprio sistema o número 

de zonas deve ser reduzido. Não obstante, quanto menor o número de zonas, maior a sua área, 

podendo ocorrer problemas de injustiça no preço, já que dentro da mesma zona poderão ocorrer 

viagens com distâncias muito dispares.  

 

Dimensionamento de cada zona – pode-se definir as zonas de duas formas: métrica ou 

temporal. Na primeira tem-se em conta a distância no terreno, permitindo uma leitura mais clara 

tendo por base o território e estabilidade quando comparamos as diferentes zonas. No caso da 

medição temporal, e ao contrário da medição métrica, reconhece-se diferenciação da oferta de 

transportes existente no terreno, considerando diferentes velocidades comerciais. Como ficou 

claro ambas as opções têm vantagens e desvantagens pelo que a solução poderá ser a 

combinação de ambas.     

 

Especificidades territoriais – finalmente neste ponto coloco todas aquelas especificações de 

cada território, muitas vezes resultantes de tradições de mobilidade ou mesmo culturais. Por 

vezes existe a necessidade de não dividir determinada área pela sua centralidade ou confluência 

de linhas, ou considerar um determinado ponto numa zona concreta mesmo que para além dos 

limites físicos ou administrativos. Por exemplo, na Área Metropolitana de Lisboa as interfaces de 

Algés ou Damaia, já nos concelhos da Amadora e Oeiras, estão inseridas zona de Lisboa pela 

confluência de linhas e pelos pontos de rutura de cargas que estas interfaces representam. 

Contagens  
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Nos sistemas clássicos de zonamento, o atravessamento de qualquer sistema tarifário está 

sempre associado à mudança de escalão tarifários, originando problemas de injustiça tarifária 

derivados da proximidade das fronteiras. Os clientes que tenham a necessidade de atravessar 

uma linha de fronteira, mesmo que a distância a percorrer seja reduzida, podem ser fortemente 

penalizados (Ribeiro, 2011). Em contrapartida, e quanto maiores forem as zonas definidas, 

podemos ter deslocações grandes, mas que como se desenrolam sempre dentro da mesma 

zona, não veem refletida no valor da tarifa a distância percorrida.  

 

Neste sentido existem soluções que tentam mitigar estas penalizações. A mais popular é aquela 

em que o primeiro escalão tarifário já contempla a utilização de duas zonas, ou seja, não 

considera o atravessamento da primeira fronteira na definição do valor a pagar. Este sistema é 

utilizado, por exemplo, no sistema Andante no Porto, em que o título mais barato é um Z2, 

permitindo a utilização de 2 zonas mesmo que o utilizador só necessite de uma.  

 

Nestas situações, na prática, assume-se que o custo de atravessamento da primeira fronteira é 

nulo. Embora possa ter algum efeito negativo na receita, é atenuado com o facto de se cobrar 

um preço adicional no primeiro escalão tarifário, considerado custo de acesso ao sistema (TIS, 

2003).  

 

Outra solução, mais utilizada nos modos ferroviários, com locais de embarque e desembarque 

muito concretos, e onde a CP-Lisboa é um exemplo, é a possibilidade de o cliente pagar apenas 

1 zona quando atravessa uma fronteira, desde que a origem e o destino sejam estações 

colaterais embora em zonas diferentes. Por outras palavras, quando o cliente tem como a origem 

a última estação de uma zona X e destino na primeira estação da zona Y, e embora atravesse a 

fronteira entre as zonas X e Y, não paga duas zonas mas apenas uma.  

 

2.3 Modelos de zonas 
 

Quando analisamos o zonamento de um sistema tarifário, existem três modelos base distintos, 

distinguindo-se pela forma como se processa a divisão das zonas: 

 

• Modelo de Coroas; 

 

• Modelo de Coroas e Sectores; 

  

• Modelo de Grelha Multidirecional.  
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Modelo de Coroas  

 

Este modelo é bastante popular nos sistemas de transporte, sendo aplicado em áreas 

metropolitanas polares e constrói-se através da justaposição consecutiva coroas em torno de 

uma área central. 

 

As coroas nem sempre são circulares perfeitas, dependendo do território onde são aplicadas, e 

vão-se formando a partir de aumentos progressivos do raio à medida que se afastam do centro. 

As coroas podem ter áreas semelhantes entre si, ou aumentando à medida que se afastam do 

centro. Esta solução dependerá sempre do território onde se aplicam e da densidade da rede de 

transportes que tarifam.  

 

Este modelo é aplicado em diversas cidades, tendo em conta a tradicional lógica unipolar, em 

que as cidades apresentavam um centro a partir do qual a própria cidade ou área metropolitana 

se foi desenvolvendo. No entanto, com a evolução das cidades e das atividades nas mesmas, 

passamos para um paradigma polinuclear ficando frequentemente este modelo ultrapassado, no 

sentido em que não responde às novas necessidades de mobilidade característico de áreas com 

diversos polos geradores, o que vulgarmente chamamos de “novos centros” ou “diversos 

centros”.  

 

No entanto, este modelo tem como vantagem a simplicidade e a liberdade de deslocação que 

propicia, já que com um modelo de coroas um passe permite a utilização dentro das coroas em 

todas as direções. Desta forma, muito provavelmente, até as deslocações ocasionais estarão 

abrangidas tendo em conta a vasta amplitude do território coberto pelas coroas, sendo um 

atrativo para o utilizador, que poderá utilizar os transportes públicos tanto em viagens regulares 

como ocasionais. 

 

No entanto, este sistema é gerador de injustiças tarifárias já que um cliente que utilize apenas 

um corredor estará a pagar a utilização de todos os corredores que se desenvolvem naquela 

área circular, se o preço for definido pela vasta mobilidade permitida, penalizando os utilizadores 

que só utilizam um corredor. 

 

Noutra perspetiva, poderá ser gerador de problemas de autofinanciamento do sistema de 

transportes, já que os preços e repartições estabelecidas têm por base as viagens regulares pelo 

que outras viagens ocasionais poderão não estar refletidas no valor a receber por cada um dos 

operadores. 

 

Finalmente, este sistema discrimina viagens ao longo da coroa (viagens transversais) das 

viagens que atravessem várias coroas, já que o preço de uma viagem ao longo de uma mesma 



16 
 

coroa não reflete a distância percorrida, não incentivando os operadores a fazer serviços longos 

dentro da mesma coroa, onde por vezes residem fortes necessidades de mobilidade. 

  

 

Figura 1 - Mapa de Coroas Île de France (Área Metropolitana de Paris). 

 

 

Modelo de coroas e setores 

 

O modelo de coroas e setores surge da necessidade de responder a algumas fragilidades do 

modelo de coroas, acima descritas. Este modelo resulta da combinação do modelo de coroas 

com o modelo de grelha multidirecional. Neste modelo as coroas são subdividas em setores, 

individualizando os principais corredores do sistema de transportes.  

 

Neste modelo, a par do que acontecia com o modelo de coroas, o atravessamento de qualquer 

fronteira é penalizador para o utilizador, visto que faz aumentar o valor da tarifa necessária à 

deslocação.  

 

Com este modelo consegue melhorar-se a questão da repartição de receitas, permitindo 

recompensar de forma mais eficaz os operadores. O utilizador fica limitado aos setores que utiliza 

dentro da coroa, ao invés da totalidade da coroa como no modelo anterior. 
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Figura 2 - Mapa sistema tarifário  de Barcelona. 

 

Modelo de grelha multidirecional  

 

Este modelo tem por base um sistema em que uma grelha cobre o território e cada um dos 

espaços corresponde a uma zona. Neste modelo de grelha multidirecional a contagem das zonas 

faz-se da mesma forma dos anteriores, tendo o utilizador que comprar as zonas que vai 

atravessar na sua deslocação.   

 

A grande vantagem deste modelo é a maior correspondência entre a distância percorrida e a 

tarifa praticada, permitindo, no entanto, uma menor liberdade de deslocação do utilizador e é o 

sistema em que a leitura do sistema tarifário pode ser mais complexa.   

 

Conforme se pode observar na figura abaixo apresentado ( figura 3), a Área Metropolitana é um 

bom exemplo da implementação deste modelo de sistema tarifário. 

 

 

Figura 3 - Mapa do Sistema Andante – Área Metropolitana do Porto. 
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2.4 Integração Tarifária 
 

A questão da "integração" nos transportes públicos é uma das preocupações principais para 

muitas das autoridades de transporte e espelhada em diversos estudos do setor. No entanto, 

nem sempre está claro o impacto direto da integração na procura, na oferta e na própria eficiência 

de um sistema de transporte. Diversos estudos procuraram provas mensuráveis dos benefícios 

da integração.  

Antes de mais importa definir a integração como: o processo organizacional através do qual os 

elementos, do passageiro ao sistema de transporte (rede e infraestrutura, tarifas e emissão de 

bilhetes, informações e marketing, etc) apresentam, em vários modos e operadores, uma 

interação mais próxima e mais eficiente, resultando em benefício geral positivo para o sistema e 

incremento da qualidade dos serviços ligados às componentes individuais de viagem, 

obviamente com externalidades positivas para a sociedade (NEA, 2003).    

A integração vai para além da inclusão de diferentes elementos da rede (operadores, linhas, 

modos de transporte), incluindo também todo o processo dentro e fora da utilização de 

transportes públicos.  

A integração abrange diferentes categorias, podendo dividir-se em quatro principais: 

• Integração da informação (mapas comuns, folhetos, percebidos como um, dentro e fora 

transporte público); 

• Integração tarifária (pontos de venda, integração tarifária); 

 

• Integração de rede (planeamento, coordenação de rotas e transbordos); 

 

• Integração mais ampla (com outros transportes e com outras políticas ou estratégias 

comerciais). 

 

 

Todos os níveis de integração são importantes. É sempre a conjugação das diferentes categorias 

que deve ser otimizada, embora muitas vezes a sua existência resulte da facilidade de 

implementação das mesmas, já que a complexidade e os custos variam consoante a categoria, 

levando a diferentes níveis de integração.  

O grande desafio é muitas vezes passar de um sistema fragmentado para um sistema integrado, 

alterando hábitos e processos que decorrem há décadas. Como já aqui consubstanciado, são 

diversas as variáveis que definem um sistema tarifário e em todos estes processos de integração 

apresenta-se como importantíssima a necessidade de ter em conta estas variáveis. 
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Na verdade, os sistemas de tarifários integrados têm sido introduzidos em várias cidades e são 

objeto de vários estudos, alguns deles promovidos pela Comissão Europeia (NEA, 2003). Todos 

os estudos parecem unânimes a elencar as vantagens do ponto de vista do passageiro e a 

capacidade de indução da procura no sistema. Se por um lado todos discutem os seus 

benefícios, porém, de uma forma geral, apresentam dificuldades na avaliação do impacto direto 

e na quantificação desse incremento da procura. Por outro lado, a maioria dos estudos tende a 

focar-se na ótica do passageiro, desprezando algumas das dificuldades que os operadores 

enfrentam a diversos níveis, não só na perda de receita que por vezes ocorre, como em todo o 

processo de mudança e integração. 

 

Neste sentido, importa realçar o relatório do NEA que resume alguns casos de estudo de cidades 

europeias, mostrando o grau de integração e o seu efeito na captação de passageiros. São 

exemplos paradigmáticos: Estocolmo, onde o número de passageiros aumentou cerca de 25% 

entre 1973 e 2001, depois de uma uniformização tarifária e criação de passes mensais; 

Manchester, onde foram introduzidas melhorias na qualidade da informação, títulos, tarifas e 

também na qualidade do serviço e interoperabilidade, invertendo a tendência de decrescimento 

da procura, aumentando inclusivamente na ordem dos 4% entre 1999 e 2001. São também 

exemplos a introdução da Carte Orange em Paris ou a integração de tarifas combinadas entre o 

modo ferroviário e rodoviário em Viena, ambas com crescimentos muito significativos da procura 

nas décadas que se seguiram. Importa, assim, perceber os diferentes exemplos que existem na 

Europa e no resto do Mundo.  

Iniciativas de integração parecem ter um impacto significativo nos primeiros dois anos, e mais 

moderados nos seguintes. Um estudo realizado através de dados de 69 operadores de 

transportes italianos mostrou resultados idênticos. A curto-prazo, a integração tarifária numa 

determinada área urbana resultou em aumentos de 2% na procura do transporte coletivo, e de 

12% a longo prazo. Estes números aumentavam para 5 e 25% se a integração fosse alargada a 

zonas suburbanas (Abrate, et al., 2009). No entanto, recorrentemente é referido que não se tem 

a completa compreensão dos benefícios de um sistema tarifário integrado (Mota, 2013).  

Por vezes, é possível encontrar algumas referências aos riscos de perdas de receita tarifária, 

preocupações demonstradas frequentemente pelos operadores. No entanto, alguns estudos 

mostraram que, embora ocorridas reduções no preço aquando da integração, não resultaram 

numa receita menor, já que através deste processo foi possível induzir a procura, compensando 

desta forma a redução dos preços praticados. É exemplo Maryland, nos Estados Unidos, onde 

um sistema baseado em 5 zonas foi substituído por uma tarifa plana e a diminuição anual de 1% 

nos passageiros reverteu-se para crescimentos na ordem dos 4% por ano, compensando alguma 

da redução de receita (Sharaby & Shiftan, 2012). 

É importante perceber cada realidade já que existem especificidades e elasticidades próprias de 

cada sistema de transportes e área territorial. Desta forma, mais do que enumerar os prós de 
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uma integração tarifária, tarefa repetidamente levada a cabo, perceber as desvantagens e riscos 

e encontrar forma de os mitigar num processo de simplificação e integração é fundamental. 

Importa, uma vez mais, referir que não existem territórios iguais pelo que cada um terá uma 

solução adaptada à sua medida, sendo possível encontrar vários modelos tarifários ou diferentes 

níveis de integração. 

Níveis de integração  

Por vezes associa-se o nível de integração de um sistema de transportes ao nível de regulação 

e competição que existe no mesmo. No exemplo britânico o mercado desregulado provou que a 

integração pode tornar os níveis de serviço muito pobres. No entanto, os mercados com 

autoridades reguladores, com concorrência regulada (como através de concursos) ou até mesmo 

sem competição podem alcançar melhores níveis de integração. 

A abordagem tradicional da integração do transporte público usa pouca ou nenhuma base 

teórica-económica (NEA, 2003). É essencialmente baseada em evidências ou sobre o que é 

percebido como sendo "boa prática". Dentro desta abordagem, procura-se uma categorização 

da integração que pode ser estabelecida a partir de uma forma mínima de integração (informação 

integrada sobre serviços não integrados), através da integração de bilhetes e tarifas, assim como 

serviços integrados de transporte público), até uma forma mais ampla de integração (integração 

com outros modos de transporte e com outras políticas, como o planeamento da ocupação do 

território). 

Existem diversas perspetivas de integração, começando pela visão tradicional de transportes 

que define um sistema integrado como “bem planeado”, onde fisicamente as diferentes redes se 

tocam, mitigando o impacto dos transbordos dos passageiros e permitindo a eficiência das 

deslocações.  

No entanto outras perspetivas como a da microeconomia analisa o sistema de transporte 

relativamente às suas falhas de mercado, apontando intervenções especificas para resolver uma 

série de disfunções e para maximizar o bem-estar.  

Importa, porém, sublinhar que a implementação destas medidas e a abordagem com que 

analisamos a integração não podem desvincular-se dos aspetos culturais e da organização 

política do território em questão.  

Os aspetos institucionais e a gestão pública são fundamentais no processo de integração, 

explicados pelo comportamento dos atores públicos e privados dentro das suas esferas de ação 

e salvaguardando que muitas vezes os interesses são conflituosos, não sendo possível a mutua 

satisfação de todas as partes.   

Na verdade, não existem respostas únicas que levem à integração e otimização de um sistema 

de transportes. Qualquer estrutura terá de fomentar um processo de otimização contínuo, a partir 
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das diferentes perspetivas, desde o legislador ou regulador, o passageiro/cliente, assim como 

dos operadores de transporte público.  

Parte da complexidade está relacionada com as especificidades de cada território e dos atores 

que nele intervêm. Como podemos observar nos casos de estudo desta dissertação, demonstra-

se que existem diversas variáveis, como o número de operadores, a natureza dos mesmos 

(privados, públicos, tipo de concessão), a cultura de mercado e instituições da mesma área, etc. 

As respostas para muitas questões relacionadas com a integração estão nas diferentes 

abordagens teóricas da mesma. No entanto, importa salvaguardar que integração não é por si 

só sinónimo de alta qualidade do serviço, existindo muitas outras variáveis para definir a 

qualidade de um sistema de transportes. 

A realização da integração pode gerar uma série de custos e benefícios para os principais atores: 

• Custos adicionais para alguns operadores, com a alteração de procedimentos, comunicação 

ao cliente e a atualização ou instalação de sistemas de bilhética que permitam a venda e leitura 

de bilhetes. 

• Alteração nas receitas (ganhos e perdas), consoante o tipo de produto, linha ou operador. 

• Custos adicionais para autoridades: sobretudo quando o investimento em bilhética, informação 

ou rede física, está sob responsabilidade da autoridade de transportes.  

• Benefícios adicionais para as autoridades: otimização de recursos e melhoria da qualidade 

percecionada.  

Um dos problemas associados a um processo de integração prende-se com eventuais 

desequilíbrios entre operadores de transporte, já que os custos nem sempre correspondem aos 

benefícios de cada interveniente, sendo tema bastante sensível sobretudo da parte dos 

operadores de transporte.  

Por vezes nasce a necessidade de criar mecanismos de redistribuição, de forma a garantir que 

todos os operadores que estão num sistema dele beneficiam. As questões que se prendem com 

a repartição de receitas ganham especial relevância nestas situações, exigindo o envolvimento 

da autoridade de transportes.  

Em algumas situações a própria autoridade subsidia as operações de transporte de forma a 

manter o equilíbrio do ponto de vista financeiro. Aqui, por vezes, surge um desafio que é 

quantificar os custos e mais valias sociais, de forma a fazer refleti-los no processo. Isto significa 

que os custos sociais e as melhorias no serviço já existente, assim como os custos relacionados 

com medidas integrativas (como por exemplo, alterações no sistema de bilhética ou de 

informação) deverão ser examinados e deverão decorrer ações adequadas que garantam o 

sucesso dos processos de integração. 
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As barreiras para implementação da integração plena são diversas, recorrendo-se 

frequentemente à introdução de incentivos para que os operadores (públicos e privados) 

participem plenamente (NEA, 2003).  

Para além das diversas barreiras que fazem parte de um processo de integração, e já aqui 

referidas, apercebemo-nos que um dos problemas mais relevantes se prende com a confiança 

entre os intervenientes no sistema.  

Esta questão ganha principal destaque quando não existe uma autoridade de transportes 

metropolitana forte. Os operadores mostram-se muitas vezes relutantes em entrar num processo 

de integração plena com receio de perda de clientes e receitas, já que muitas vezes as operações 

de transportes assentam numa lógica de concorrência entre modos e operadores, invés de uma 

lógica de complementaridade, como se espera de um sistema integrado. 

Neste campo a definição das responsabilidades de cada operador num sistema integrado, assim 

como as questões relacionadas com a repartição de receitas e definição do modelo da chave de 

repartição, ganham especial complexidade. 

 

2.5 Repartição de receitas  
 

Relativamente à remuneração de cada operador pelo serviço prestado ou disponibilizado existem 

duas formas distintas – remuneração direta e repartição de receitas geradas pelo sistema. 

Embora a solução frequentemente esteja na combinação destas duas formas, são estas duas 

formas a base para a definição da remuneração dos operadores.  

Remuneração direta – o operador é remunerado pelos serviços prestados independentemente 

das receitas geradas pela venda de títulos. Podendo haver diferentes modelos contratuais, na 

maioria dos casos em que se opta por remuneração direta a oferta está contratualizada 

(lugares.quilómetros oferecidos, veículos.quilómetros realizados, etc) e é pago um valor 

independentemente das receitas geradas pela operação, receitas que ficam diretamente para a 

autoridade de transportes que remunera diretamente os operadores segundo o contratualizado. 

Assim a remuneração direta permite que as decisões de evolução da rede e tarifas sejam 

independentes, fomenta uma remuneração tendo em conta as reais diferenças nos custos de 

produção dos diferentes modos e é de fácil operacionalização. 

A remuneração direta obriga à existência de uma autoridade de transportes forte, ao nível 

institucional e orçamental, responsável pela fiscalização e regulação, fazendo cumprir as 

condições contratualizadas, respondendo aos objetivos das políticas europeias que preveem a 

contratualização dos serviços públicos de transportes nos próximos anos.  
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Não obstante, a remuneração direta pode remunerar ineficiências, correndo o risco de não 

incentivar a melhorias na produção de serviços de transportes, sendo este ponto fundamental no 

momento da contratualização e definição das remunerações. 

   

Repartição de receitas geradas pelo sistema – neste caso os operadores partilham as receitas 

geradas pela venda de títulos no sistema de transportes.  

Estando os operadores dependentes das receitas geradas pelo sistema, esta forma promove a 

maior eficiência do sistema de transportes, já que obriga a que os operadores adaptem a oferta 

à procura e trabalhem no sentido de aumentar a procura.  

Ao contrário da remuneração direta, e sobretudo quando não existem sistemas de bilhéticas 

evoluídos, este modelo obriga à aplicação de inquéritos Origem/Destino (O/D) para perceber as 

características da procura (número de utilizações, quilómetros percorridos, etc), ou seja, para 

quantificar a utilização efetiva dos títulos adquiridos. 

Teoricamente, num sistema em que a oferta se encontra adaptada à procura, a remuneração de 

receitas geradas pelo sistema estará em linha com os custos de produção. Porém, existe um 

histórico de défice de exploração, embora com mais significado nos operadores públicos. Não 

obstante os operadores privados também enfrentam desafios nesta área, sobretudo quando 

além dos custos de operação adicionamos as necessidades de renovação de frota.   

 

Num sistema tarifário com vários operadores e títulos intermodais assume especial relevância a 

definição do esquema de repartição de receitas. Com a integração tarifária dos diferentes 

operadores no sistema surgem as questões que se prendem com a remuneração dos 

operadores, tema bastante sensível por parte dos operadores já que as suas receitas provêm 

essencialmente desta repartição.  

A definição do modelo de partilha de receitas a adotar é complexa e deve ser alvo de uma análise 

profunda já que a viabilidade económica dos operadores está intimamente ligada. Para além 

disso, do ponto de vista da autoridade de transportes e do passageiro, é fundamental que isto 

nunca funcione como um entrave à melhoria na oferta dos serviços (Ribeiro, 2011). 

O modelo de repartição deverá ser justo para os operadores, devendo refletir os custos de 

produção associados a cada operador (Ribeiro, 2011). No entanto importa referir que existe o 

risco da incorporação de ineficiências quer da operação, da responsabilidade do operador, quer 

de desequilíbrios entre a oferta e a procura, pela ausência ou falhas nos critérios de serviço 

público e consequentemente nas definições de obrigações de serviço público (OSP).  

Neste sentido as chaves de repartição, no fundo o método de cálculo de divisão da receita, 

podem ser em si mesmas um instrumento de incentivo à utilização de transportes públicos e à 

otimização das operações de transportes, indo muito para além da simples remuneração dos 
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operadores pelos serviços prestados. A repartição poderá penalizar ou recompensar os 

operadores pelos benefícios ou custos introduzidos.  

As chaves devem, portanto, ser claras para todos os operadores, devendo o método de cálculo 

ser lógico e transparente, permitindo a avaliação e revisão periódica, a partir de alterações 

registadas na oferta e/ou na procura.       

Deve ser, assim possível rever as chaves de repartição com celeridade e periodicidade, de forma 

a responder a alterações na procura e fomentar melhorias na oferta. Associada a esta definição 

das chaves de repartição, podemos ter indemnizações compensatórias, pela disponibilidade de 

serviço ou a integração dos operadores num determinado sistema tarifário, estando estas 

indemnizações intrinsecamente ligadas com as definições de OSP e políticas de mobilidade 

definidas pela Autoridade de Transporte, já acima referidas.   

 

2.6 Gratuitidade  
 

Não obstante a importância das tarifas na sustentabilidade económica e financeira dos sistemas 

de transportes, existem diversas cidades em que foi implementada gratuitidade dos sistemas de 

transportes. Decorrendo da integração de políticas fiscais e de mobilidade, com objetivos sociais, 

económicos ou ambientais, tomou-se a opção de financiar o sistema de transportes públicos por 

outros meios que não o tradicional utilizador-pagador, através de tarifas associadas à utilização. 

A gratuitidade dos sistemas pode ser financiada diretamente pelo governo central, governo local 

ou através da autoridade de transportes metropolitana ou local, e poderá ter associada uma 

política de estacionamento ou a existência de uma política fiscal que produza as receitas 

necessárias.  

A gratuitidade poderá ser total ou parcial, aplicando-se apenas a algumas linhas ou percursos. 

Registando-se em mais de 40 cidades francesas, a gratuitidade existe um pouco por toda a 

Europa, e continente Americano. No caso Europeu importa destacar Tallin, capital da Estónia, 

com gratuitidade para residentes e que irei analisar mais à frente nesta dissertação.   

A gratuitidade como todas as políticas tarifárias tem vantagens e inconvenientes. Do ponto de 

vista operacional existe a redução à partida dos custos com pessoal comercial de venda e 

fiscalização e poderemos ter poupanças significativas com a inexistência ou simplificação do 

sistema de bilhética. Não obstante importa sublinhar que atualmente os sistemas de bilhética 

são muito mais do que simples sistemas de cobrança, sendo uma fonte importante de informação 

na gestão operacional, assim como controlo de segurança, por exemplo nos sistemas fechados 

em que é possível controlar o número de passageiros num caís de embarque e manter os níveis 

de segurança. Acresce que os operadores comerciais nas suas funções têm muito mais do que 

venda e fiscalização, tendo a importante missão da comunicação e apoio ao cliente, pela que 

esta redução de custos é limitada.   
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Do ponto vista comercial, em todas as realidades onde se passou de um sistema pago para um 

sistema gratuito ocorreu um aumento significativo na procura, pelo menos nos primeiros meses 

após a implementação desta medida. Obviamente que resultam uma série de externalidades 

positivas associadas ao incremento de utilização de transportes públicos: redução do 

congestionamento, impactos ambientais positivos, a perceção de equidade e acessibilidade ao 

sistema de transportes por parte da população.   

Porém, existem diversos inconvenientes que importa aqui descrever. Nas experiências de 

gratuitidade foi possível registar um aumento dos atos de vandalismo nas instalações fixas e a 

bordo dos veículos. Frequentemente pessoas utilizam os veículos de transporte para 

permanecer a dormir ou outras atividades, com especial relevância para as pessoas sem abrigo.  

Para além da perda de receita, os custos de operação e manutenção apresentaram tendência 

para aumentar, decorrentes da utilização intensiva dos veículos e do aumento da procura. 

Exemplo disso é o aumento das “viagens parasitas”, lugares ocupados numa viagem sem um 

objetivo especifico, ou ainda a degradação da qualidade do serviço, com o incumprimento de 

horários e da oferta estabelecida.  

Para a UITP a “gratuitidade nos transportes coletivos está associada a ausência de valor, e por 

contra, não fomenta o respeito e uma utilização correta” (UITP, 2014). A maioria da população 

perceciona a necessidade de pagar o serviço que utiliza e assim financiar o mesmo. Na maioria 

dos casos a gratuitidade não partiu de um pedido de uma associação ou outro coletivo, mas de 

uma promessa ou opção política. 

Finalmente, importa sublinhar que em França mais de 30% das experiências de gratuitidade 

foram revertidas ou restringidas, pelas dificuldades de financiamento e a degradação nos níveis 

de serviço.  

 

2.7 Sistemas de bilhética   
 

Como referido anteriormente os sistemas de bilhética são atualmente muito mais do que uma 

forma de cobrança, sendo uma ferramenta bastante útil de recolha de informação e controlo. A 

bilhética eletrónica ganha um lugar de destaque quando falamos de integração tarifária. 

Permitindo aplicar um grande leque de tarifas e esquemas tarifários que, com meios não 

eletrónicos, tinham uma aplicação bastante complexa (Mota, 2013). A bilhética eletrónica e sem 

contacto permite que um único cartão sirva de suporte aos títulos a utilizar nos diversos 

operadores, sendo possível validar o título de transporte em cada viagem nos diferentes 

operadores e ter carregado diversas tarifas.  

Os novos sistemas de bilhética também permitem novas formas de pagamento e utilização, para 

além dos títulos tradicionais com uma data de validade e uma origem-destino previamente e 
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rigidamente estabelecida. O carregado de saldo no cartão é cada vez mais popular, permitindo 

ao utilizador carregar um valor em dinheiro no cartão de suporte que fica em saldo, sendo 

descontado à medida das utilizações, simplificando a utilização do sistema de transporte. 

Associado a este sistema encontramos o price capping, utilizando o registo de viagens em 

cadeia, oferecendo descontos nas utilizações consecutivas de forma a garantir que o valor que 

o utilizador paga não será superior à tarifa diária, semanal ou mensal existentes.   

Nos novos sistemas de bilhética reside a oportunidade de introduzir tarifas diferenciadoras e 

inovadores. Por exemplo, associar o preço à taxa de ocupação do sistema, com tarifas 

diferenciadas consoante a hora (hora de ponta, fora de hora de ponta) ou dia da semana (dias 

úteis ou fins de semana). Para além disto, com a introdução de tecnologia, para além da 

simplificação e atratividade para o utilizador, consegue reduzir-se significativamente a fraude.  

Mas a grande vantagem da bilhética eletrónica para os operadores prende-se com a informação 

que a mesma proporciona. Estes sistemas conseguem armazenar os dados relativos à utilização 

dos veículos ou linhas, não só disponibilizando o número de passageiros transportados, como 

local de embarque (e desembarque, quando se trate de sistemas fechados), hora de embarque, 

entre outras informações úteis na monitorização e gestão da operação. 

Através destes registos das validações, os operadores poderão traçar origens-destinos, mapas 

de carga, conhecendo detalhadamente os padrões de mobilidade dos seus passageiros. Sendo 

possível cada vez mais adaptar de forma dinâmica a oferta à procura (Blythe, 2003). 

No entanto, importa sublinhar que o investimento num sistema de bilhética (aquisição e 

manutenção) são elevados. Não obstante, estudos recentes (Welde, 2012) demonstram que a 

redução de custos operacionais, com a diminuição de tempos de embarque, facilidade de 

pagamento e atratividade, assim como se contabilizarmos o valor da informação disponibilizada, 

é suficiente para cobrir o investimento realizado.  

Contudo, importa referir que na quase totalidade de sistemas bilhética implementados na Europa 

na última década houve apoios estatais, através de dinheiros públicos dos governos locais, 

nacionais ou fundos de coesão da União Europeia, como apoio ao investimento inicial de 

aquisição e implementação dos novos sistemas de bilhética integrados, eletrónicos e sem 

contacto.  

Importa sublinhar, ainda, que surgem novas formas de adquirir títulos de transporte através de 

aplicações (APP’s) ou e-ticketing via telemóvel, em que o telemóvel funciona como suporte. A 

flexibilidade proporcionada por estes novos sistemas, já que permite carregar viagens em 

qualquer lugar antes de começar a viagem, simplifica o processo de acesso ao sistema de 

transportes.   

Para além disso, encontramos estes sistemas associados a aplicações onde é possível perceber 

em simultâneo qual o melhor percurso, melhor tarifa, horários ou tempo de espera para o próximo 

veículo. Integrando assim a informação útil na viagem no processo de aquisição de títulos.  
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Os sistemas de bilhética apresentam-se assim, como ferramenta fundamental para melhorar a 

imagem e perceção dos cidadãos dos sistemas de transportes, assim como proporcionar formas 

mais simples de viagem, aproximando a oferta de transportes das reais necessidades das 

comunidades.  

 

3. Descrição das 10 Áreas Metropolitanas Europeias 
 

Quando avaliamos sistemas tarifários e comparamos diferentes cidades ou áreas 

metropolitanas, há uma série de indicadores chave que importa analisar. É importante 

compreender que cada solução tem vantagens e desvantagens e que o por vezes o que distingue 

diferentes soluções é a medida em que se adapta à realidade onde é implementada.  

Desta forma, e antes de mais, importa perceber a realidade das áreas urbanas em que um 

determinado sistema tarifário é implementado. O tipo de ocupação do território, a dimensão dos 

aglomerados populacionais ou até as questões culturais interferem na forma como o transporte 

público é utilizado.  

Desta forma, em cada área metropolitana analisada foi necessário compreender qual a sua 

dimensão e demais características que a definem. Após esta análise, foi possível perceber a 

rede de transporte e sistema tarifário de forma mais rigorosa. 

 

Relativamente aos sistemas tarifários, existem uma série de indicadores que são fundamentais 

analisar para poder comparar as diferentes cidades, entre os quais destaco alguns que serviram 

de referência na recolha de dados para cada uma das áreas metropolitanas: 

 

1. Passageiros Transportados (PT’s) – número de passageiros transportados (ou 

embarcados) no sistema de transportes, num determinado operador ou numa 

determinada linha. O indicador PT’s permite ter a noção da grandeza do sistema de 

transportes ou do operador e é dos indicadores mais utilizado na avaliação da utilização 

dos sistemas de transportes ou nas chaves de repartição de receitas, pela sua 

simplicidade. Ainda neste indicador, é ainda interessante perceber a sua evolução ao 

longo dos anos, sobretudo quando se verificam alterações relevantes no sistema de 

transportes.  

 

2. Número e tipo de zonas – número de zonas e modelos de zonamento. Através deste 

indicador conseguimos perceber a facilidade da leitura do sistema tarifário e simplicidade 

da sua utilização. No entanto, por vezes, é difícil avaliá-lo com clareza, já que este 

indicador se relaciona fortemente com o território, sendo que um número ou tipo de 
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zonamento pode ser bastante interessante numa determinada área metropolitana, não 

se verificando o mesmo noutra. 

 

 

3. Número e tipo de títulos – para além do número de títulos tarifários disponíveis no 

sistema tarifário, é importante perceber a sua natureza. A existência de títulos 

monomodais ou multimodais, tanto em títulos para utilizadores frequentes como 

ocasionais. Aqui torna-se interessante perceber a relação entre os títulos ocasionais e 

mensais, já que muitas vezes os primeiros são esquecidos face aos segundos. 

 

4. Lógica de rede – para além da existência de tarifas integradas, importa perceber se 

existe informação e comunicação integrada e de que forma é que os diferentes 

operadores ou modos interagem do ponto de vista do utilizador 

 

 

5. Sistema de bilhética – existência de um sistema tarifário e de bilhética integrado que 

permite uma utilização fácil e lógica da rede. A existência de um sistema de bilhética 

eletrónico facilita a gestão da rede, pelo que é importante perceber a sua existência e a 

sua adequação às necessidades de operadores e utilizadores.   

 

 

3.1 Tallin 
 

Os transportes da cidade estão concentrados numa única zona tarifária, sem distinção, e 

dispõem de uma oferta composta por autocarros, elétricos, barcos e trolleybuses, em conexão 

ainda com a rede ferroviária pesada. 

  

Para os residentes os transportes públicos são gratuitos, bastando dispor de um cartão de 

transporte público (Ühiskaart) para dispor dessa gratuitidade na cidade, em todos os meios de 

transporte, ferrovia incluída. 

 

Para os restantes passageiros existem três tipos de bilhete: os bilhetes comprados a bordo e 

válidos para uma única viagem; o Tallinn Card que é um passe que autoriza o embarque nos 

transportes públicos durante a sua validade e, por fim, o Smartcard que é também um passe 

eletrónico que custa 2€ (podem ser devolvidos pela empresa contra devolução do cartão nos 

primeiros 6 meses após ativação) e pode ser carregado com diversos valores, funcionando como 

porta-moedas eletrónicos. 
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Existem bilhetes de uma hora que, neste caso, podem ser utilizados por um grupo de até 6 

pessoas em simultâneo. Adicionalmente podem ser usados títulos para 1 dia (3€), 3 dias (5€), 5 

dias (6€) e 30 dias (23€). 

 

Em Tallin a grande inovação na mobilidade foi a integração de políticas fiscais e de habitação 

com as políticas de transporte. Com a gratuitidade dos transportes púbicos na cidade para 

residentes, além de se incentivar a utilização de transportes públicos, também se pretendeu atrair 

pessoas para morar no centro da cidade.  

 

Embora existam mais cidades com esta política de gratuitidade, a cidade de Tallinn destaca-se 

pela sua dimensão, já que tem mais de 430 mil habitantes e é a capital da Estónia, um país 

membro da União Europeia. A opção pela gratuitidade foi tomada após referendo local, onde 

mais de 75% votaram pelo “sim”, embora tenha sido fortemente criticada pela sua natureza 

populista. 

 

A medida foi implementada em 2013 e logo nos primeiros meses a procura dos transportes 

públicos coletivos aumentou 20%, com a diminuição proporcional da utilização dos automóveis 

individuais, com claros benefícios no congestionamento e qualidade de vida na cidade.   

 

Importa destacar que antes da implementação da gratuitidade foi feita uma reformulação na 

organização do sistema de transportes, com a unificação de alguns operadores, a introdução de 

um novo sistema de bilhética e a implementação de algumas medidas, como o aumento das 

faixas bus ou paragens com abrigo, para melhorar a qualidade do serviço de transportes 

públicos, de forma a responder ao previsível aumento da procura. 

 

Atualmente todos os residentes, pagando dois euros, poderão adquirir o cartão que dá acesso 

ilimitado e de forma gratuita ao sistema de transportes da cidade. Os turistas e cidadãos de 

outras regiões da Estónia continuam a pagar as tarifas, contribuindo para o financiamento do 

sistema de transportes. No entanto, a grande parte do financiamento é da responsabilidade do 

órgão local equivalente à câmara municipal em Portugal, através dos impostos cobrados.  

 

O número de passageiros do transporte público aumentou em 10%, enquanto o tráfego de 

automóveis diminuiu até 15% no primeiro semestre de 2013. Durante o mesmo período, a 

população de Tallinn aumentou cerca de 11 mil. A cidade espera que as receitas fiscais 

adicionais dos seus novos residentes compensem a perda de receita do ingresso. Por outro lado, 

o transporte público agora está se tornando mais popular para distâncias mais curtas, o que pode 

levar a aglomeração. 

 

Para além do aumento de 10% da utilização de transportes públicos, enquanto o tráfego em 

transporte individual diminuía até 15% no primeiro semestre de 2013 (UITP, 2014), a cidade viu 
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o número de residentes aumentar em cerca de 11000 no mesmo período (UITP, 2014), o que 

contribuiu para o aumento do valor de impostos arrecadados, o que permitiu às autoridades 

locais referirem-se a esta opção como economicamente sustentável, embora este facto seja 

discutido pelos diversos stakeholders. Desta forma, Tallin mostra-se como um interessante caso 

de estudo.  

 

 

 

Figura 4 - Mapa do sistema de transportes na cidade de Tallin. 

 

 

 

3.2 Liverpool 
 

 

Liverpool é a sexta maior cidade do Reino Unido, com cerca de meio milhão de habitantes 

intramuros. O seu sistema de transportes é composto por autocarros, ferries, comboios nacionais 

e comboios regionais (Merseyrail) que circulam maioritariamente no subsolo. Importa destacar 

que algumas das linhas ferroviárias são operadas pelo operador privado Virgin mas do ponto de 

vista do utilizador existe integração perfeita da informação e das tarifas.  

 

A região está dividida por zonas segundo o sistema de grelha multidireccional, favos em tudo 

semelhantes ao sistema Andante, identificadas por uma letra e um número. Existe uma zona 

chamada apenas “F”  (figura 5) que contrariamente às restantes é acessível apenas com passe 

ferroviário, sendo a única exceção no sistema intermodal. As zonas estão ainda agrupadas 

hierarquicamente em áreas, que agrupam normalmente 2 a 4 zonas, de forma a facilitar a 

utilização do sistema de transportes. 
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Figura 5 - Zonamento na Área Metropolitana de Liverpool. 

 

 

A entidade organizadora dispõe de um site com um comparativo muito simples e intuitivo dos 

tipos de bilhetes existentes, que permite identificar a estratégia tarifária ali existente. Na 

realidade, um dos pontos mais positivos do sistema de transporte prende-se com a integração 

tarifária e com a compilação da informação pela autoridade local.  

 

A intermodalidade é uma das principais políticas da autoridade de transportes local. O bilhete 

“trio” permite acesso aos três modos de transporte (autocarros, ferries e comboios), oferecido 

nas modalidades semanal, mensal, trimestral ou anual, podendo ser adquirido para 1 zona, 2 

zonas, 1 área, 3 zonas ou 1 área e 1 zona. Existe ainda a opção de todas as zonas. 

 

O “solo” permite acesso apenas aos autocarros diária, semanal, quadri-semanal, trimestral e 

anualmente, sendo aplicável em todas as zonas. 

 

O “railpass” permite acesso apenas à ferrovia e é o único passe que permite acesso à zona F. 

Pode ser adquirido semanal, mensal, trimestral ou anualmente, com as mesmas opções de 

zonamento que o bilhete “trio”. Por fim o passe “saveaway” permite a viagem apenas fora dos 

períodos de ponta, em qualquer um dos transportes, e é comprado diariamente. Relativamente 

ao número de zonas de cada título, as zonas encontram-se agrupadas por áreas e apenas é 

possível adquirir títulos ocasionais para uma área ou para todas elas. 

 

Esta solução de áreas poderá ser bastante útil quando estamos perante um elevado número de 

zonas, permitindo agrupar as zonas e facilitar a leitura do zonamento por parte do utilizador.  
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Como exemplo de preços, o bilhete “trio” para uma zona custa £63,70 por mês ou £637 por ano. 

O “saveaway” permite viajar em todos os modos durante um dia, fora das horas de ponta, por 

£3,90 para uma área ou por £5,20 para todas. 

 

 

3.3 Estocolmo 
 

Em 1988, a Suécia criou legislação que previa a definição de autoridades locais e regionais de 

transportes públicos, responsáveis por adquirir os serviços de transporte público em regime de 

concorrência. Assim, as autoridades passaram também a ser responsáveis por todo o 

planeamento, tendo uma palavra a dizer tanto em decisões tácitas como em decisões 

estratégicas (Jansson & Pyddoke, 2010), alterando o paradigma dos sistemas de transportes no 

país.  

 

Em 1991, Storstockholms Lokaltrafik (SL), Transportes Públicos de Estocolmo, lançou as 

primeiras licitações, tendo o operador nos dois anos anteriores feito um trabalho exigente de 

reforço da sua competitividade. De facto, os custos operacionais desceram cerca de 30%, ainda 

antes do primeiro concurso com a “mera ameaça de competição por parte de operadores 

privados” (Jansson, 2004; Jansson & Pyddoke, 2007). A Suécia, e mais concretamente 

Estocolmo, apresenta-se frequentemente como um caso de sucesso e boas práticas, alvo de 

diversos estudos (Jansson, 1993 in Jansson & Pyddoke 2010), que demonstram resultados 

bastante positivos com a redução média de 5 a 10% os custos do serviço de transportes públicos. 

Neste caso a redução das ineficiências não se refletiu diretamente na diminuição das tarifas, mas 

na melhoria concreta e significativa do serviço prestado como forma de atrair mais utilizadores 

para o sistema, sendo esta política de transportes das autoridades locais. 

 

A SL é responsável pelo transporte público em Estocolmo contemplado autocarro, metro, 

comboio regional e suburbano, metropolitano ligeiro, metro, comboio regional e suburbano.  

Existem ainda ligações de barcos frequentes entre a capital e o arquipélago no Condado de 

Estocolmo, da responsabilidade da Waxholmsbolaget, que a par da SL é a propriedade do 

Conselho do Condado de Estocolmo que fiscaliza e garante o bom funcionamento destas 

autoridades. Como já evidenciado, a SL não opera diretamente os serviços de transporte, mas 

delega sob a forma de contratualização do serviço de transportes nos operadores contratantes.  

 

Os contratantes são: 

 • Busslink, autocarros urbanos e algumas linhas suburbanas; 

 • MTR Corporation, sistema de metro;  

• Stockholmståg, comboio suburbano;  

• Roslagståg, sistema ferroviário em Roslagen.  
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• Arriva, Nobina e Veolia Transport, autocarros suburbanos, cada empresa opera numa área 

circunscrevida.  

• Tågia, Manutenção, reparação e modernização de carruagens ferroviárias.  

 

As diversas empresas são interlocutoras assíduas da autoridade de transportes, que fiscaliza 

rigorosamente o cumprimento de contratos, assim como faz a ponte entre os diversos operadores 

na partilha de experiências com o objetivo de melhorar o serviço. Na verdade, uma das principais 

preocupações da SL tem sido a melhoria contínua do serviço prestado a diversos níveis. Para 

isso, recorre ao aumento da exigência dos contratos e estabelecimento regras que protejam os 

passageiros.  

 

Entre estes mecanismos importa destacar a " resegaranti” (garantia de viagens), que permite ao 

passageiro em caso de atraso superior a 20 minutos do seu meio de transporte, recorrer ao táxi 

e pedir posteriormente o reembolso do valor pago. A maioria dos contratos celebrados pela SL 

são de custos brutos, no entanto apresentam diversas cláusulas que garantam a melhoria 

contínua do serviço prestado, assim como da eficiência financeira do sistema.  

 

São diversas as variáveis tidas em conta nos acordos entre SL e os operadores, desde garantir 

a manutenção da quota modal dos transportes públicos, a minimização do número de viagens 

canceladas, com especial relevo nas clausulas contratais e no cálculo do pagamento do valor 

pelo serviço prestado, ou ainda a pontualidade. Existem diversos estudos que procuram perceber 

de que forma a introdução de incentivos à performance influenciam realmente a performance no 

caso concreto de Estocolmo.  

 

No seu estudo, Jansson refere diferentes variáveis contratuais entre as quais destaca a 

pontualidade. Na verdade, os acordos entre SL e os operadores dão muita importância às 

partidas canceladas por responsabilidade do operador, porém desprezam por vezes as questões 

de pontualidade. Os diferentes estudos sobre a matéria (Jansson, 2004; Jansson & Pyddoke, 

2007; Jansson & Pyddoke, 2010) demonstram a importância de incluir estes dados, juntando 

num só indicador partidas canceladas, partidas atrasadas e partidas adiantadas, sendo que estas 

últimas também são importantes tendo em conta o impacto que têm na ótica do passageiro.  

 

Como já referido, as políticas da autoridade não realizaram alterações significativas no tarifário, 

mas na qualidade do serviço prestado. A única reformulação a sublinhar foi a uniformização das 

condições de utilizações dos diferentes títulos. Assim, não existe distinção tarifária na área de 

Estocolmo sendo que as opções de bilhética incidem no prazo de validade de cada título. Os 

títulos são carregados no bilhete RFID (que custa 20 coroas suecas) com bilhetes válidos para 

75 minutos (bilhete simples), 24 horas, 72 horas, 7 dias, 90 dias ou 365 dias. Os preços vão de 

120 coroas suecas para o bilhete de 24 horas, 830 coroas suecas para 30 dias ou 8.720 coroas 
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suecas para 365 dias. Existem, ainda, reduções de preço para menores de 20 anos e maiores 

de 65 anos, de cerca de 33%. 

 

Com uma zona A que cobre a quase totalidade da área servida pelo sistema de transportes 

(figura 6) as zonas B e C representam áreas já bastante afastadas do centro, pelo que a grande 

maioria das viagens desenvolve-se numa única zona (a zona A). 

 

 

Figura 6 - Mapa de zonas da área de Estocolmo (SL). 

 

 

A quota modal do transporte público apresenta um valor de cerca de 70%, chegando a atingir os 

80% na hora de ponta (SL, 2013), percebendo que estamos perante um paradigma favorável ao 

transporte público, muito diferente de outras sociedades em que o transporte público apresenta 

valores muito mais baixo face ao automóvel privado. Já quando observamos as viagens 

canceladas, é importante perceber o contexto geográfico e climatérico em que a operação de 

desenvolve.  

 

No entanto, se compararmos o autocarro com outros meios de transporte apresenta um valor 

reduzido, facto que pode ser explicado por diversos factos, entre os quais pelo que as partidas 

se fazem mesmo que quando registados elevados atrasos, ao contrário do metro, daí as diversas 

chamadas de atenção por Jansson para a importância de integrar a pontualidade.  

 

Quando olhamos para os resultados financeiros desde 2013, percebemos que do lado da receita 

as transferências do Estado Sueco têm um grande peso. Do lado da despesa, e como seria de 

esperar, a principal rubrica é com o pagamento dos serviços contratados. No entanto, o resultado 

embora tenha sido negativo em 2013, tem sido equilibrado ao longo da maioria dos anos. Não 

obstante as possíveis melhorias a introduzir nos acordos entre as partes e na gestão da rede é 
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importante evidenciar não só a qualidade do serviço prestado por parte dos operadores na área 

metropolitana de Estocolmo, sobretudo tendo em conta as condições atmosféricas adversas sob 

as quais se processa muitas vezes a operação, assim como os processos de contratualização, 

que deverão servir de exemplo para outras realidades. 

 

3.4 Barcelona 
 

A Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) é o operador da cidade Barcelona e um de vários 

operadores da área metropolitana, sendo responsável pelos serviços de autocarro, metro e 

funiculares. Na verdade, a TMB é apenas uma marca comercial e unidade gestora sob a qual 

operam de três empresas: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, encarregada da gestão do Metro 

de Barcelona, Transports de Barcelona, S.A responsável pelos autocarros e funiculares de 

Barcelona e, finalmente, Projectes i serveis de mobilitat, responsável por diversos estudos e 

trabalhos de consultoria.  

 

O operador TMB tem acordos e um contrato de prestação de serviço público com a Autoritat del 

Transport Metropolitá (ATM), responsável pela gestão integrada de transportes no conjunto da 

área metropolitana. Importa chamar a atenção para o facto do tranvia construído na última 

década estar sob a tutela de outra empresa denominada TRAM que responde diretamente à 

ATM, a par da TMB. A ATM é responsável pela fixação dos tarifários, informação entre 

operadores e fixar junto dos operadores as tipologias e níveis de serviços pretendidos.  

 

Esta autoridade integra as diferentes comarcas da província de Barcelona, assim como o 

Governo Regional, sendo que a Generalitat Catalã é um dos principais financiadores e intervém 

direta e ativamente através do Departamento de Território e Sustentabilidade. Na verdade, o 

Governo regional nos últimos anos tem chamado assim diversas responsabilidades no âmbito 

dos transportes, entre as quais destaca-se a delegação da gestão e regulação dos comboios 

suburbanos Rodalies por parte do Governo Central na Generalitat que desde 2010 tem um 

contrato com o operador RENFE.  

 

Os transportes Barcelona destacaram-se nas últimas décadas por inovarem na prestação de 

serviços e quando comparados com outras cidades espanholas oferecem um serviço de 

qualidade. No caso concreto dos TMB, levaram a cabo dois projetos importantes de revitalização 

do transporte público na capital catalã: duas novas linhas de metro com uma extensão de 47,8 

km, atravessando transversalmente a cidade e ligando o Aeroporto e a Zona Franca; e nos 

autocarros a criação de uma nova rede de autocarros, sob a denominação Nova Xarxa, uma 

rede ortogonal de fácil leitura, com autocarros de alta capacidade, recorrendo frequentemente a 

veículos articulados e biarticulados, aumentando as velocidades comerciais e oferecendo um 

nível de serviço equiparado a metro ligeiro.  
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O transporte de autocarros desde o ano 2007 tem sofrido uma forte queda no número de 

passageiros, explicada pela crise económica e pela transferência para o metro de passageiros. 

No entanto, após um mínimo em 2012 o serviço de autocarros começou a recuperar sendo os 

números para 2016 muito animadores. 

 

Não obstante a redução da oferta registada nos anos seguintes a 2012 como forma de adaptação 

aos novos níveis da procura, os rácios de ocupação dos veículos apresentam uma redução 

significativa, fazendo notar diversos problemas ao nível da eficiência da operação. O custo por 

passageiro transportado aumentou cerca de 7% entre 2012 e 2013. Relativamente à divida da 

empresa resultantes de diversos anos de exercícios negativos, esta ascende a mais de 500 

milhões no caso da TMB. No entanto, importa frisar que a dívida é composta na medida em que 

a Autoridade (ATM) também se tem endividado ao longo dos anos para financiar os operadores, 

pelo que a dívida do sistema é bastante superior.  

 

Este financiamento prende-se com os valores previstos nos acordos e contrato-programas tendo 

por base o tarifário imposto e as compensações por OSP. Esta dívida considerada “astronómica” 

punha em causa a viabilidade do serviço coletivo de passageiros na área metropolitana, pelo que 

tornou-se obrigatório repensar as políticas de gestão da operação e da própria dívida. No dia 11 

de novembro de 2014 foi assinado um convénio com três pontos essenciais: aumento e previsão 

do financiamento das empresas de transporte até 2031, sendo que até 2017 houve um aumento 

de 67 milhões das transferências pelos diferentes órgãos da Administração Pública. O segundo 

ponto previa a redução dos défices para 0, nos 3 anos seguintes, sendo que os serviços a operar 

e investimentos ficaram estabelecidos num contrato programa. Finalmente, o terceiro ponto 

passa por um empréstimo bancário de 472,3 milhões de euros, a 17 anos, através de um 

sindicato bancário composto por 5 bancos.  

 

No entanto, embora existam diferentes políticas de melhoria do sistema de transportes, situação 

económica e financeira é muito exigente, sendo que o programa e refinanciamento e 

sustentabilidade referido tem por base pressupostos de aumento da procura e aumento da 

eficiência significativos. Quando comparada com outras realidades a situação apresenta-se frágil 

e o caminho da contratualização parece longínquo. No entanto, em Barcelona já existe uma 

fiscalização rigorosa da qualidade do serviço prestado, embora só havendo penalizações 

monetárias no caso dos Rodalies.  

 

Embora a forma de correção da dívida histórica possa ser discutida, assim como as políticas que 

a originaram, Barcelona parece dar os primeiros passos no sentido de sanear os problemas 

financeiros e manter e melhorar a qualidade do serviço transporte urbano público. 

 

Não obstante, na última década, de forma a estancar estes défices, as tarifas sofreram aumentos 

significativos. Por exemplo, a tarifa T10 uma das mais populares como veremos mais à frente, 
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aumentou 70%, passando de 6 euros em 2004 para 10,30 euros em 2014. No entanto, em 2015 

o preço deste título reduziu-se para 9,95 euros e nos anos seguintes optou-se por congelar os 

preços das tarifas, tentando reverter a perda de passageiros.    

 

Na verdade, a área metropolitana tem diversos títulos de transporte, sendo o sistema tarifário 

encarado como uma das principais ferramentas políticas como forma de recuperar passageiros, 

como acabamos de ver.  

 

Existem bilhetes de tarifa simples só para autocarros, sem limite de zonas para cada viagem. 

Dentro do sistema integrado de transportes, que alberga operadores diversos, existem bilhetes 

multiviagens válidos em todos eles e com limites temporais. O bilhete T10 são 10 viagens para 

o número de zonas definido, com uma duração de até 75 minutos, passados os quais é 

necessário utilizar um novo título. O preço progride de acordo com o número de zonas até um 

limite de 6.  

 

Existem outras modalidades de títulos, como 50 viagens ao longo de 30 dias. Este tipo de bilhetes 

existe também para viagens durante um mês, sem limite de viagens, e de igual modo para o 

trimestre. Um bilhete trimestral de uma zona custa 142€ e para 6 zonas custa 405€. 

 

Este tipo de bilhetes existe também em variante T-16, para menores com idade entre os 4 e 16 

anos, a tarifas reduzidas. Importa realçar que este título até 2015 só oferecia desconto até aos 

12 anos, tendo o alargamento de 4 anos sido resultado da política de incentivo à utilização de 

transportes públicos.  

 

Para viajar entre as diferentes zonas do sistema tarifário é necessário contar quantas zonas 

estão envolvidas na deslocação para conseguir um bilhete simples que as integre. O sistema 

tarifário metropolitano segue o modelo de coroas e setores, como demonstra a imagem abaixo 

(figura 7).   

  

 

Figura 7 - Mapa Zonas Rodalies Renfe (comboios suburbanos). 
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A venda dos diversos tipos de bilhete é feita nas máquinas automáticas, em pontos de 

informação e venda dos TMB e ainda online, sendo que nesta opção existem descontos até 10% 

sobre os valores estipulados. 

  

Na rede dos TMB estão incluídos os seus autocarros e metro. Na rede disponibilizada pelos 

bilhetes e passes multiviagens encontram-se ainda outros operadores como o Tram (elétricos de 

superfície), FGC (caminhos de ferro autónomos), Rodalies (suburbanos Renfe), Aerobus, 

Baixbus, TCC Authosa, Bus Nou Barris, Nitbus, Soler i Sauret, Transports Ciutat Comtal, Tusgsal, 

Bicing (serviço público de bicicletas) e Avancar (aluguer pontual de veículos ligeiros). 

  

De referir que à noite a rede habitual é substituída pelos Nitbus, uma rede de linhas noturnas 

com passagem num mesmo ponto da cidade de Barcelona (Praça da Catalunha, única exceção 

é a linha N0), e como já referido anteriormente é acessível com os títulos habituais. 

 

Embora com uma grande diversidade de títulos, a maioria dos títulos permite a utilização de 

todos os operadores de forma integrada e simples, pelo que a grande variedade prende-se com 

a validade temporal. 

  

3.5 Madrid 
  

A área metropolitana de Madrid organiza o seu sistema de transportes multimodal através de um 

sistema de 8 coroas: A, B1, B2, B3, C1, C2, E1 e E2. Importa desde já destacar que as coroas 

não são contínuas, sendo o sistema tarifário adaptado à lógica mononuclear com um centro em 

Madrid. 

 

Figura 8 - Mapa de coroas na Comunidad de Madrid. 
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É interessante observar que parte das zonas E1 e E2 extravasam os limites administrativos da 

Comunidade de Madrid, sendo que Toledo e Guadalajara são já capitais de provincias da 

Comunidade de Castilha – La Mancha e resultam dos padrões de mobilidade nesta região.  

 

Este território é coberto pela rede de metropolitano, elétricos de superfície, ferrovia pesada e 

autocarros, incluindo a rede de autocarros noturnos que substitui os restantes transportes das 

horas diurnas. 

  

Existem dois tipos de títulos – um pessoal e intransmissível e outro que pode ser utilizado por 

várias pessoas. A lógica é a de que o cartão intransmissível tenha títulos de natureza pessoal 

(como por exemplo uma assinatura temporal, de viagens ilimitadas dentro de um determinado 

período de tempo) e o chamado cartão Multi contenha títulos simples, até 10 de cada tipo. Por 

exemplo bilhetes simples para o metro. Estes últimos cartões são válidos durante 10 anos e terão 

o seu equivalente nos bilhetes Viva Viagem ou Andante, em Lisboa e Porto respetivamente. 

  

Os passes podem ser anuais ou para 30 dias, variando o seu preço consoante a área geográfica 

e número de zonas a que dê acesso. Existem aqui dois tipos: o mais comum é comprar um passe 

que dê acesso a todas as coroas concêntricas à zona escolhida (para 30 dias, entre 54,60€ para 

a zona A ou 131,80€ para a zona E2) ou então títulos interzonas, havendo várias combinações 

possíveis (B1-B2, B1-C1), limitando assim o seu titular às zonas escolhidas. 

  

Existem adicionalmente bilhetes mono operador, podendo ser comprados simples ou em pacotes 

de 10 (com redução aplicável de cerca de 20% nesta modalidade). É possível para os bilhetes 

de 10 viagens, comprar títulos válidos em simultâneo para Metro na Zona A, Autocarros EMT e 

Metrobus ML1.  

 

Como ocorreu noutras cidades europeias, na última década, os títulos de transporte na sua 

generalidade aumentaram mais de 15%, tendo sido algo bastante contestado. Importa destacar 

que as alterações no sistema tarifário do metro de Madrid, procurando aumentar as receitas e 

em simultâneo não afastar utilizadores, e tendo em conta a dimensão da rede, foi criada uma 

tarifa variável para a zona A no metro. Variando o preço entre 1,5€ e 2€, aplica-se a tarifa mais 

baixa para deslocações até 5 estações, adicionando-se de seguida 0,10€ por cada estação, até 

ao máximo de 2 euros, para percursos superiores a 9 estações. Esta medida foi bastante 

contestada e ridicularizada pela sua complexidade, obrigando os passageiros a contar estações. 

Para além disso, são observadas algumas injustiças tarifárias decorrentes de distâncias 

diferentes entre estações.   

 

Nos últimos anos, conseguiu-se reverter a tendência de diminuição das viagens em transporte 

público na Comunidade de Madrid. O metro registou um aumento de passageiros no primeiro 
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semestre de 2017, de cerca de 6,5%, alcançando os 368 milhões de passageiros transportados. 

(Metro de Madrid, 2015)  

 

Para além de alguns investimentos pontuais de melhorias no sistema de transportes, foi criado 

um passe jovem em outubro de 2015, com uma tarifa plana de 20 €, que no primeiro semestre 

do ano 2017 representou 12,69 milhões de viagens, o que representa mais de metade do 

incremento do número de passageiros transportados. Esta tarifa apresenta variações de 15% 

face ao período de venda homologo.  

 

3.6 Paris 
 

Paris apresenta uma das redes mais densas e com mais passageiros transportados do mundo. 

Toda a mobilidade é organizada pela RATP e os bilhetes multimodais integram os comboios da 

SNCF e da RATP, Metro, elétricos de superfície e autocarros. A Área metropolitana de Paris é 

dividida em cinco zonas diferentes, uma das quais representa a zona central da cidade de Paris 

(figura 9). 

 

 

Figura 9 - Mapa de metro e RER da cidade de Paris. 

 

O Navigo é o passe que permite carregar diferentes tipos de títulos e com diferentes prazos de 

validade – semanais, mensais e anuais. São ainda oferecidos passes profissionais para 

deslocações especificas. 
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Depois de uma reforma profunda do sistema tarifário, em Setembro 2015, o Navigo tem apenas 

duas opções tarifárias – um passe que alberga todas as zonas (75,20€/mês atualmente (2017)) 

ou um passe que contenha duas das zonas exteriores à cidade Paris (2 e 3, ou 3 e 4, ou 4 e 5, 

variando entre 65,20€ e 68,60€). Quer isto dizer que quem só viajar no centro do país tem apenas 

à sua disposição um passe que é válido em todas as restantes (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Comparação de preços aquando da introdução da tarifa plana. 

Zonas 

Preço Tarifas (€) 

Janeiro   
2014 

Setembro 
2015 

Variação 

1 a 2 67,1 

70 

2,9 

1 a 3 86,6 -16,6 

1 a 4 105,4 -35,4 

1 a 5 113,2 -43,2 
 

 

 

Para os passes de duas zonas estão ainda previstos períodos onde a validade do passe 

extravasa as zonas definidas e fica sem limite geográfico dentro da área metropolitana: Fins de 

semana, Feriados e de 15 de Julho a 15 de Agosto, bem como nas férias escolares da chamada 

zona C, nos calendários definidos pelo ministério da educação francês. 

 

A opção sem limite de zonas representou um custo acrescido mensal para os utilizadores das 

zonas 1 e 2 e uma redução para os restantes e teve o financiamento das entidades patronais 

(carte Orange) e do governo regional da Île-de-France. 

 

Para viagens simples existem bilhetes intermodais específicos para a ferrovia (válidos no metro, 

RER e SNCF) cujo custo varia da distância percorrida e bilhetes monomodais, sempre acessíveis 

quer como bilhete simples quer em compra de 10 bilhetes de cada vez, com os descontos 

associados no conjunto de operadores. Estes bilhetes continuam a ser comercializados em 

papel. 

 

3.7 Berlim 
 

Berlim dispõe de um sistema de transportes muito denso que tarifariamente está organizado em 

três zonas concêntricas. A zona A é toda a zona localizada no interior da “S-Bahn ring”, uma 

linha circular dos caminhos de ferro alemães, sendo a zona B a zona contígua e abarcando a 

maioria da grande área berlinense. A zona C inclui os locais mais distantes que fazem ainda 

parte da área metropolitana de Berlim. Desta forma, todo o território da área metropolitana está 

englobado no sistema tarifário intermodal (figura 10).  
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Figura 10 - Mapa das zonas na Área Metropolitana de Berlim. 

 

No sistema intermodal estão presentes os comboios, o metropolitano, os barcos, os autocarros 

e os elétricos. Com uma população de 3,5 milhões dentro dos limites da cidade, a capital da 

Alemanha é a sétima área urbana mais povoada União Europeia. Como curiosidades no sistema 

de transporte é interessante observar a integração do sistema de transportes após a unificação 

do país, no inicio da década de 90.  

 

A mobilidade suave tem um papel de relevo no sistema de transportes da cidade de Berlim. Com 

cerca de 620 km’s de ciclovia, estima-se que 13% do tráfego seja de modo suave (segundo 

estudo de tráfego de 2009). As bicicletas têm uma função importante de rebatimento e 

complementaridade com os outros modos de transporte. 

  

Existem bilhetes para 1 dia, 7 dias bem como bilhetes simples (para uma viagem). Um bilhete de 

7 dias para duas zonas (AB) e custa 30€ e para as três zonas custa 37,50€. Existem ainda 

modalidades mensal e anual. 

 

O passe mensal válido na zona A com o custo de 81 euros e os jovens e idosos pagam apenas 

57 euros pelo mesmo título. Importa destacar que em todo o país existem títulos de transporte 

para estudantes universitários que permitem a todos os transportes no Estado onde estudam 

(incluindo transportes urbanos e regionais). 
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3.8 Bruxelas 
 

Os transportes são organizados pela STIB e há apenas duas zonas – Bruxelas-Centro e MTB, 

apresentando uma rede muito densa não só no interior da cidade, mas no conjunto das 19 

comunas que constituem a região de Bruxelas. Com 1.8 milhões de habitantes é a região com 

maior população da Bélgica.  

 

 

Figura 11 - Rede de Transportes na Região de Bruxelas (STIB). 

 

 

Existem dois passes básicos da STIB, permitindo acesso a metro, elétrico e autocarros. O passe 

STIB é válido apenas em Bruxelas e o passe MTB é válido também na zona exterior e inclui 

também viagens a bordo dos comboios da SNCB, em 2ª classe.  

 

Existe ainda um passe +SNCB que permite adicionar no mesmo título o passe da STIB com o 

passe correspondente a um percurso ferroviário da SNCB, sem necessidade de ter dois passes 

independentes. Os passes são vendidos mensal ou anualmente. O passe STIB custa 49€/mês 

ou 499€/ano, cifrando-se o ganho 15% se comprado anualmente – ganho que excede, portanto, 

o período de férias normal de um trabalhador. Existem também passes específicos para jovens 

e seniores, com reduções aplicáveis. 

 

Para viagens pontuais existem os cartões MOBIB onde são passíveis de serem carregados os 

títulos desejados. Têm um custo de 5€ e validade de 5 anos e existem em versões anónima (sem 

dados pessoais associados) e personalizada. 
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Os títulos a carregar são os títulos Jump, válidos na rede STIB e na rede SNCB até à zona MTB. 

São vendidos com 1 viagem, 2 viagens, 24h, 48h, 72h, 5 e 10 viagens. Existem também opções 

para grupos escolares. 

  

Para viagens de ligação ao aeroporto quer os títulos pontuais quer os passes têm tarifas 

específicas, com agravamento como acontece na maioria das cidades estudadas. 

  

3.9 Amsterdão 
 

A área metropolitana está dividida em zonas comparáveis às do Andante, no Grande Porto. São 

a base do sistema tarifário intermodal e com acesso aos diversos transportadores. 

 

A GVB é a principal operadora da área metropolitana e opera na cidade sendo os seus títulos 

válidos para autocarros, metro e elétricos. Existem desde logo passes para uma zona por 

46,50€/mês ou 465€/ano e está disponível para 7 zonas da área metropolitana. 

 

Para viagens interzonas (e dentro de cada zona) em vários operadores existem duas grandes 

opções. Uma delas é o passe Randstad Noord Zone Season Ticket, permitindo viajar a bordo da 

GVB, Connexxion e EBS, nas regiões do Norte da Holanda e Almere.  O seu preço mensal varia 

de acordo com o número de zonas escolhidas, até 6, evoluindo entre 50,50€/mês para uma zona 

e 234,20€ para 6 zonas. 

 

 

Figura 12 - Esquema de zonas na cidade de Amsterdão. 

 

Para viagens interzonas (e dentro de cada zona) em vários operadores existem duas grandes 

opções. Uma delas é o passe Randstad Noord Zone Season Ticket, permitindo viajar a bordo da 

GVB, Connexxion e EBS, nas regiões do Norte da Holanda e Almere.  O seu preço mensal varia 
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de acordo com o número de zonas escolhidas, até 6, evoluindo entre 50,50€/mês para uma zona 

e 234,20€ para 6 zonas. 

 

A outra opção é o E-Purse, permitindo viajar em qualquer operador, incluindo comboios da NS. 

O cartão monitoriza a viagem e aplica um custo de 0,15€/km percorrido a que se soma, em cada 

viagem, 0,89€. O utilizador deve carregar o cartão com um saldo, sendo dele deduzidas as 

viagens realizadas. O valor máximo carregado é de 150€. 

  

Entre as opções para viagens pontuais estão os bilhetes de 1 hora dos operadores e, para 

viagens utilizando vários operadores, o E-Purse que, de acordo com a sua natureza, está 

totalmente adaptado quer a passageiros frequentes como a passageiros pontuais. 

 
Quando se embarca validando o E-Purse é descontada uma taxa de embarque de 4 euros. Esta 

taxa é temporária já que quando se chega ao destino final deve-se voltar a validar o título e nesse 

momento a tarifa para a viagem realizada é automaticamente calculada, sendo devolvido o valor 

remanescente face aos 4 euros inicias é devolvido.  

 

O E-purse é um título popular e inovador no sentido que com sistemas tecnológicos que permitem 

registar o local de embarque e desembarque é possível calcular as distâncias percorridas e desta 

forma chegar à tarifa que é proporcionalmente direta à distância percorrida. Importa sublinhar 

que as tarifas em causa se aplicam a todo o país, a todos os modos de transporte e permitem 

viagens com recurso a vários modos de transporte, pagando-se a distância percorrida com 

precisão de até 50 metros.  

 

 

3.10 Milão 
 

A cidade de Milão é servida por uma rede de transportes que inclui autocarros, elétricos, 

comboios e a maior rede de metropolitano de Itália, com mais de 100 km de extensão. O sistema 

de transportes foi pioneiro em Itália e atualmente é apresenta-se como uma das maiores redes 

de transportes públicos de Itália.  

 

Em media os utilizadores despendem cerca de 64 minutos por dia nos transportes públicos, para 

percorrer uma distância média de 7,7 km (por sentido). Um dos principais desafios da autoridade 

metropolitana de transportes é reduzir os tempos de percurso nas viagens pendulares. Por dia, 

cerca de 12% dos utilizadores esperam mais de 20 minutos pelo meio de transporte (Moovit, 

2017).     
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Figura 13 - Rede de transportes estruturante de Milão. 

 

 

Com uma área urbana central onde se desenvolvem a maioria das deslocações, as deslocações 

que a ultrapassam estão dividas em 4 categorias.  pequena, média, grande e "plus 1". 

Estranhamente não é fácil encontrar um mapa onde se perceba sendo que para compreender o 

título necessário existe uma tabela divulgada pela autoridade de transportes local, onde cada 

localidade é incorporada numa destas categorias. É uma forma de comunicação diferente da 

maioria dos casos, mas que aparentemente funciona. 

 

Ainda relativamente ao sistema tarifário, nos bilhetes simples existem opções distintas consoante 

se tratem de transportes dentro e fora da cidade. Existem bilhetes só válidos dentro da cidade e 

outros apenas para a zona exterior, havendo também a opção para bilhetes para todos os 

transportes, situação em que o tempo de validade após primeira validação varia consoante o 

número de zonas escolhidas. 

 

Semelhantes divisões existem nos passes ou cartões recarregáveis, que podem ser semanais, 

mensais ou anuais. Existem apenas quatro preços de acordo com a área escolhida: pequena, 

média, grande e "plus 1", com preços mensais entre 55 e 93€. Cada localidade é incorporada 

numa destas áreas numa tabela divulgada pela organizadora de transportes. 

 

Todos os bilhetes e passes podem ser carregados num mesmo cartão eletrónico, com um custo 

inicial de 10€ e validade por 4 anos. 
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3.11 Resumo da Análise  
 

As dez áreas metropolitanas europeias analisadas apresentam títulos intermodais, sendo que os 

territórios, na sua generalidade, encontram-se abrangidos pelo tarifário integrado. Em alguns 

casos, como Madrid é exemplo, as zonas do tarifário extravasam as fronteiras da Comunidade 

ou Região, ultrapassando os limites administrativos para outras regiões contíguas.  

 

Importa, ainda, referir que em todas as áreas existe uma autoridade de transporte responsável 

por intervir na definição do serviço e dos tarifários, sendo que Estocolmo destaca-se pela 

totalidade dos serviços se encontrarem contratualizados e a autoridade local desempenhar um 

papel fundamental de fiscalização. Tornou-se, ainda, notório que o papel da autoridade de 

transportes está fortemente relacionado com a organização administrativa do território, sendo 

que, por exemplo, cidades como Madrid e Barcelona, em Espanha, Berlim, na Alemanha, ou 

Paris, em França, têm um governo regional que intervém diretamente e de forma relevante, 

financiando o sistema de transportes, para além dos organismos municipais. 

 

O financiamento é um dos pontos importantes, sendo que o volume de transferências dos orçamentos 

públicos varia de caso para caso. Nos diversos documentos consultados sobre as operações das 

diferentes áreas metropolitanas, ficou notório que nos países do sul, durante o período de crise 

financeira, foi onde se registaram os maiores aumentos tarifários e os maiores estrangulamentos do 

ponto de vista de financiamento, sendo exemplo concreto Espanha, onde alguns títulos aumentaram 

mais de 60%, tanto em Madrid como Barcelona (ATM, 2014),   sendo que o preço das tarifas é um 

dos fatores mais importantes do ponto de vista da atratividade do transporte público (Duarte, 2012). 

 

A qualidade do serviço de transportes, onde se integra um sistema tarifário adequado às necessidades 

de mobilidade, relaciona-se diretamente com as opções individuais no momento de decisão pelo modo 

de transporte para uma determinada viagem (UITP, 2014). Desta forma, torna-se fundamental 

perceber as quotas modais das áreas metropolitanas analisadas. 

 

Embora a data dos últimos dados recolhidos no âmbito do projeto TEMS variem entre si, é possível 

perceber diferenças entre áreas. Os modos suaves (bicicleta, a pé e outros), apresentam valores 

muito díspares entre si, sendo que podemos distinguir dois grupos: Paris, Estocolmo, Berlim, 

Barcelona e Amsterdão com quotas superiores a 40% para os modos suaves. Importa destacar que 

no centro destas cidades existem sistemas de bicicletas partilhadas há vários anos. As restantes áreas 

metropolitanas (Bruxelas, Tallin, Madrid, Milão e Liverpool) apresentam valores inferiores a 40%.  

 

É importante ressalvar que os dados relativos a Liverpool datam de 2001, sendo que nas últimas 

décadas os transportes públicos de Liverpool registaram um incremento dos passageiros 

transportados (MerseyTravel, 2015).   
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Importa ainda clarificar que estes dados referem-se ao total de deslocações em cada área 

metropolitana, pelo que as quotas modais no centro das cidades apresentam valores diferentes, por 

exemplo em Estocolmo o transporte individual cifra-se abaixo dos 20% (Jansson, 2010). 

 

 

Figura 14 - Repartição Modal nas Áreas Metropolitanas (Fonte: TEMS). 

 

 

À exceção de Amsterdão e Liverpool, onde o modelo de zonamento é o de grelha multidirecional, as 

restantes 8 áreas metropolitanas apresentam modelo de coroas ou coroas e setores sendo que a sua 

simplicidade é o argumento mais repetido para a sua existência. Os alargamentos pontuais que 

ocorreram nas últimas décadas passaram pela absorção pela coroa mais exterior e ao nível da 

reorganização de algumas zonas, com a fusão das coroas mais periféricas (como ocorreu em Paris). 

Noutras situações, embora se mantenham as coroas, muitos dos títulos passaram a permitir viajar 

num conjunto de coroas, reduzindo a variabilidade de títulos quanto ao número de zonas (exemplo de 

Berlim com os títulos AB).  

 

Todas as áreas apresentam um ou mais títulos com validade anual, com bonificação associada no 

momento da compra, assim como descontos para alguns grupos etários como os jovens e os idosos. 

Ficou ainda a evidenciando a fraca ou inexistente implementação de títulos combinados com o 

automóvel privado (park and ride). Esta possível ligação entre o transporte individual e o transporte 

público pode ser a solução para muitos dos desafios que estas áreas enfrentam. É interessante 

perceber que quota modal dos transportes públicos também se explica pelas políticas de 

estacionamento (UITP, 2014). Todas as cidades que se encontram no centro destas áreas 

metropolitanas  têm estacionamento tarifado, no entanto os preços e regras variam entre si.  
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4. Caso de estudo - Área Metropolitana de Lisboa 
 

4.1 Caracterização  
 

A Área Metropolitana de Lisboa é uma região que engloba os 18 municípios da Grande Lisboa e 

da Península de Setúbal. Possui uma área total de 2 962,4 km2, onde residem cerca de 2,8 

milhões de pessoas (Censos 2011), o que representa 27% da população portuguesa (AML, 2012; 

INE, 2012). 

Há 20 anos atrás, a população da AML era de apenas 2,5 milhões de pessoas e este crescimento 

torna-se mais espetacular quando percebemos que o concelho de Lisboa registou um 

decréscimo de 20% da população no mesmo período. Por outras palavras, registou-se um 

crescimento significativo da população nos concelhos da periferia, o que indicia desde já 

alterações nos padrões de mobilidade da população.    

Neste sentido, e analisando as estatísticas disponíveis, confirmamos que desde 1991 até 2011, 

o número de movimentos pendulares na AML (deslocações de ida, casa – trabalho ou escola) 

aumentou de 1,25 milhões para 1,67 milhões, tendo sido este crescimento mais significativo na 

última década (INE, 2013). 

Confirmada a alteração do padrão de mobilidade, importará perceber que alterações ocorreram 

ao nível do sistema de transportes e do sistema tarifário que lhe está associado. E neste sentido, 

percebemos que as modificações foram residuais. Do ponto de vista da oferta de transportes, e 

excluindo algumas extensões do metropolitano e a ligação ferroviária na ponte 25 de Abril, as 

alterações da rede foram diminutas, sobretudo quando comparadas com as alterações ao nível 

de polos de atração, novas áreas residenciais, etc ou a abertura de novos eixos viários.  

Ao nível tarifário as diferenças são ainda menores, excluindo a criação de alguns passes 

combinados que partiram da política comercial de alguns operadores, o sistema tarifário não 

sofreu qualquer alteração, mantendo-se o mesmo sistema de passes sociais de coroas há várias 

décadas (figura 14). 

Na verdade, na AML não existe um verdadeiro sistema tarifário intermodal que promova a 

utilização dos transportes coletivos. Não obstante a fusão da Carris, Metro de Lisboa e Transtejo 

e a criação de títulos comuns, com a implementação de um tarifário comum na cidade de Lisboa 

- o passe Navegante; existe ainda muito por fazer na reformulação do sistema tarifário.  

O sistema é reconhecido por ser complexo e distante das verdadeiras necessidades dos 

passageiros. Com mais de 500 passes (AMTL, 2013), a intermodalidade é uma das lacunas do 

sistema de transporte da AML. Torna-se, assim, fundamental perceber os padrões e dinâmicas 

de mobilidade na AML, aprofundar o conhecimento do sistema tarifário, para depois 

compreender que diferentes soluções serão possíveis implementar e quais as suas implicações.  
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Na AML existem dezenas de operadores e cujas operações têm especificidades concretas e que 

se relacionam com as áreas onde de desenvolvem. Importa refletir sobre as diferenças nas 

densidades populacionais e no desenho urbano entre o concelho de Lisboa e áreas limítrofes 

face a outras áreas na Margem Sul do Tejo ou áreas mais rurais dos concelhos de Sintra e Mafra. 

Necessariamente o nível de serviço e as operações de transporte não serão semelhantes.  

Relativamente às relações entre estes operadores e ao sistema de bilhética que lhes é comum, 

os operadores organizaram-se num Agrupamento Complementar de Empresas – OTLIS - 

dedicado a desenvolver, implementar e gerir novas tecnologias na área da bilhética sem 

contacto. Foi constituído em 1996 por sete operadores de transportes da região de Lisboa, 

Companhia Carris de Ferro, S.A.; CP - Comboios de Portugal, E.P.E.; Metropolitano de Lisboa, 

E.P.E.; Transtejo/Soflusa, S.A.; Barraqueiro Transportes, S.A.; Transportes Sul do Tejo, S.A. e 

Rodoviária de Lisboa, S.A. como intuito de gerir de forma eficiente os recursos partilhados, 

conhecimentos e experiência na área da bilhética (OTLIS, 2011).  

Um dos principais projetos foi a criação de uma tarifa denominada “Zapping”, em que a partir do 

carregamento com dinheiro de um cartão Viva Viagem ou Lisboa Viva, é possível utilizar 

diferentes operadores com esse mesmo cartão, descontando o valor da viagem no saldo. No 

entanto, e como poderei aprofundar mais à frente, esta solução encontra-se longe de assegurar 

a intermodalidade plena e apresenta diversas limitações. 

Não obstante os esforços de integração e uniformização dos diferentes sistemas de bilhética, 

estes apresentam graves problemas de compatibilidade entre si, com integradores diferentes 

consoante o operador, tipos de tecnologia diferentes tendo em conta a diferença nas datas de 

Figura 15 - Mapa de coroas Área Metropolitana de Lisboa. 
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implementação, residindo aqui um dos maiores desafios atuais dos operadores e da própria 

OTLIS.  

4.2 Evolução Sistema tarifário 
 

A evolução do sistema tarifário na AML resultou maioritariamente das opções dos operadores 

que integram o sistema. Até 1976, o sistema tarifário da AML era baseado em bilhetes, em que 

as tarifas eram calculadas de acordo com a linha / carreira e com a distância a percorrer. O Metro 

de Lisboa era a única exceção já que toda a sua rede se desenvolvia no interior da cidade de 

Lisboa, oferecendo desta forma uma tarifa plana (AMTL, 2011). 

Os bilhetes utilizados eram em papel e o processo de cobrança era manual, com recurso a 

cobradores quase sempre embarcados nos veículos.   

Relativamente à política de descontos, esta era bastante limitada, estando previstos apenas 

descontos para algumas categorias de passageiros, como crianças ou militares. À exceção da 

CP, não eram oferecidos títulos para passageiros frequentes, não estando disseminada a 

existência de passes mensais, o que eram um desincentivo à utilização de transportes públicos, 

sendo que até 1976 havia uma tendência de decréscimo na procura. (AMTL, 2011) 

Neste mesmo ano, a Carris criou um passe válido dentro da cidade de Lisboa e reformulou as 

tarifas pré-compradas, permitindo a captação de novos passageiros e melhoria das receitas. Mas 

é ano seguinte, em 1977, que se dá uma alteração importante no sistema tarifário da Área 

Metropolitana de Lisboa com a criação de um sistema de passes intermodais, a partir do modelo 

de coroas. A coroa 0 corresponde ao município de Lisboa, ultrapassando as suas fronteiras em 

alguns locais específicos como terei oportunidade de demonstrar, sendo denominada coroa L.  

A partir deste núcleo central desenvolviam-se as 3 coroas consequentes por justaposição, sendo 

que a coroa 3 não contemplava a totalidade dos concelhos de Cascais, Sintra, Vila Franca de 

Xira ou Barreiro e deixava de fora a totalidade de concelhos como Mafra, Palmela ou Moita. 

Com estes passes intermodais era possível aceder à totalidade dos transportes estatais, sendo 

de destacar que à data da sua criação, para além dos comboios da CP, Metropolitano, Soflusa, 

Transtejo e Carris, os autocarros suburbanos pertenciam à Rodoviária Nacional, uma empresa 

estatal. De fora ficaram os autocarros da Vimeca e outros pequenos operadores privados, que à 

data tinham algumas carreiras suburbanas. Para além disso algumas carreiras urbanas ficaram 

de fora da validade territorial destes títulos, não garantindo assim os passes intermodais o acesso 

pleno ao sistema.  

No entanto, a simplicidade do sistema de coroas e a sua popularidade já que com tarifas sociais 

permitia-se tanto deslocações do quotidiano como viagens ocasionais, pela lógica deste sistema, 

foi possível registar um aumento significativo do número de passageiros transportados até 1986, 

seguindo-se uma estagnação até 1992 (AMTL, 2011).  



52 
 

Em 1992, procede-se à privatização dos Centros Operacionais suburbanos da Rodoviária 

Nacional, pulverizando o número de operadores rodoviários no território, dos quais há a destacar 

a Stagecoach, em Cascais, Sintra e Oeiras, a Lisboa Transportes, do grupo Vimeca, em Oeiras, 

Sintra e Amadora, os Transportes Sul do Tejo, na margem sul da AML e a Rodoviária de Lisboa 

(do grupo Barraqueiro) no concelho de Loures. Os diferentes operadores levaram a cabo políticas 

tarifárias próprias, tentando captar novos passageiros e responder aos seus objetivos, sendo que 

o sistema permitiu uma flexibilização tarifária, com a criação de diversos títulos próprios e 

combinados entre dois ou mais operadores, traduzindo-se numa progressiva complexificação do 

sistema (AMTL, 2011).  

A criação de passes combinados sofreu um grande incremento já que foi a forma encontrada 

pelos operadores privados de oferecer títulos em que a sua quota na repartição era superior à 

dos passes intermodais. Estes passes foram criados a partir de acordos empresariais, ficando 

definido nesses acordos a distribuição de receitas.  

Teoricamente a criação de passes combinados era fundamental para responder às necessidades 

dos passageiros que utilizavam mais do que um operador, para que estes não tivessem que 

adquirir vários títulos para realizar a sua deslocação. Na prática, a criação destes passes foi a 

forma encontrada pelos operadores privados para uma repartição mais justa, do seu ponto de 

vista, e melhorar as remunerações das viagens realizadas, a partir da transferência de 

passageiros dos passes intermodais. 

Os passes combinados apresentam valores de venda ligeiramente abaixo dos passes 

intermodais, sendo bastante populares já que os utilizadores por vezes sentem que estão a pagar 

por um serviço que não utilizam no caso dos passes intermodais, pois estes passes apresentam 

uma amplitude geográfica grande resultante do sistema de coroas que lhe serve de base. Aliado 

a isto, os operadores conseguem uma quota superior e uma simplificação do processo de 

repartição de receitas. Porém, a lógica intermodal foi um pouco inviabilizada, sendo alvo de 

debates profundos quanto à distribuição de receitas, que tendo por base inquéritos pouco atuais, 

não respondia às pretensões de todos os operadores. 

Na verdade, esta fragmentação e complexificação do sistema tarifário, associado à popularidade 

das deslocações em automóvel individual, levaram a uma constante perca de passageiros ao 

longo dos anos 90 e 2000. Este feito só foi invertido aquando do lançamento dos passes 

4_18escola.tp, sub23uperior.tp e social+, resultado de políticas implementadas pelo governo 

central, destinadas a oferecer descontos a estudantes do ensino obrigatório, superior, a idosos 

e a famílias com rendimentos mais reduzidos.  

Porém, a partir de 2011, o país enfrentou uma situação económica e financeira muito frágil e 

estas dificuldades tiveram grande impacto no setor de transportes, com a diminuição drástica 

dos passageiros transportes, e por consequente das receitas, com a redução no investimento e 

dificuldades de financiamento das empresas do setor. O próprio Memorando de Entendimento 
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com a Comissão Europeia firmado à data registava as dificuldades do setor e estabelecia 

reformas para o setor.  

Para além da redução dos títulos com desconto, através da alteração das regras de acesso aos 

passes 4_18escola.tp, sub23uperior.tp e social+, uma das principais medidas foi a fusão das 

empresas públicas na Área Metropolitana de Lisboa – Carris, Metropolitano, Transtejo e Soflusa.  

Associado a esta fusão foi criado um título único e comum, tendo como grande objetivo a 

simplificação tarifária em Lisboa, o passe Navegante, válido na coroa L e que se pretendia que 

fosse a base para os restantes títulos intermodais e combinados. 

 

Figura 16 - Cartaz promocional do novo passe Navegante, aquando da sua implementação em Janeiro de 2012. 

 

4.3 Caraterização Sistema Tarifário Atual   
 

Operadores 

Atualmente, existem 15 operadores na Área Metropolitana de Lisboa, sendo que a maioria tem 

as suas operações centradas no transporte rodoviário:  

1. CP – Comboios de Portugal  

2. FG - Fertagus  

3. ML – Metropolitano de Lisboa, EP  

4. MTS – Metro Transportes do Sul  

5. TT – Transtejo, Transportes Tejo, SA  

6. SL – Softlusa, Sociedade Fluvial de Transportes, SA  

7. CCFL – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA  

8. VT – Vimeca Transportes, Viação Mecânica de Carnaxide, Lda  

9. BT – Barraqueiro Transportes, SA 

10. RL – Rodoviária de Lisboa, SA  

11. SP – Scotturb, Transportes Urbanos, Lda  

12. TST – Transportes Sul Tejo, SA  
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13. TCB – Serviços Municipais de Transportes Colectivos do Barreiro  

14. ID – Isidoro Duarte 

15. SF – Sulfertagus 

 

Nos últimos anos apenas um operador foi extinto, o SATUO – Sistema Automático de Transporte 

Urbano de Oeiras, um sistema de transporte que ligava a estação CP de Paço d’Arcos ao centro 

comercial OeirasParque e que após anos de operação deficitário foi suspenso.  

Importa ainda referir que a empresa Vimeca opera algumas carreiras sob a marca comercial 

Lisboa Transportes, aquelas linhas que herdou da privatização da antiga Rodoviária Nacional e 

onde são aceites os passes intermodais. Já a SulFertagus pertence à Fertagus, fazendo 

rebatimento às estações do operador da travessia da Ponte 25 de Abril. 

Finalmente, o grupo de transportes Barraqueiro inclui diferentes marcas de operadores, como: 

Barraqueiro Oeste, Boa Viagem, Mafrense, Ribatejana e Henrique Leonardo Mota. 

 

4.3.1 Títulos e tarifas existentes 
 

Tarifas destinadas a passageiros frequentes 

Os passes mensais são os títulos mais populares na Área Metropolitana de Lisboa junto dos 

passageiros frequentes. Estes títulos são válidos por 30 dias consecutivos, à exceção dos passes 

dos operadores rodoviários privados que mantêm a validade temporal o mês de calendário.  

Importa refletir sobre as vantagens e desvantagens destas duas modalidades e o que está na 

base da sua existência. Antes da desmaterialização das senhas de passe estes títulos eram 

comercializados para um mês de calendário, ou seja, do primeiro dia ao último dia de cada mês. 

Devia-se à existência de uma senha própria para cada mês, normalmente com uma cor que 

diferenciava o mês de validade para facilitar a fiscalização no embarque.  

Com a introdução dos novos sistemas de bilhética, e com o fim da necessidade da utilização das 

senhas em papel, passou a ser possível introduzir validades móveis, ou seja os títulos passariam 

a ser válidos por 30 dias consecutivos a partir da primeira validação ou da data definida como 

início de validade no momento da compra. Este novo sistema apresentava vantagens óbvias de 

flexibilidade para o cliente que podia assim organizar as suas viagens tendo em conta o seu 

período de férias ou outras necessidades pessoais.  

No entanto, os operadores rodoviários privados, os últimos a aderir ao novo sistema de bilhética 

não aderiram a esta modalidade, pelas alterações nos procedimentos internos e dificuldades de 

implementação. O mesmo aconteceria com alguns títulos combinados e intermodais que de 
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forma a facilitar os procedimentos de repartição modal e não alterar as regras já em prática 

mantiveram a sua validade temporal, um mês de calendário civil.    

Relativamente à abrangência territorial, os operadores apresentam tarifas indexadas ao escalão 

quilométrico, denominadas assinaturas de linha, valores fixados pela autoridade de transportes. 

Coexistem ainda com estes títulos os “passes de rede”, que a generalidade dos operadores 

oferece permitindo viajar na totalidade da sua rede ou em zonas abrangentes da sua rede. No 

caso dos operadores cuja as redes se desenvolvem no território das coroas dos passes 

intermodais, as fronteiras destes passes tendem a ser comuns, como é o caso da Vimeca e da 

Lisboa Transportes. Relativamente aos operadores públicos Carris e Metro de Lisboa, e como já 

referido, estes já não oferecem títulos próprios, pelo que para percorrer as suas redes é 

necessário comprar os passes Navegantes Urbano ou Rede que permitem percorrer a totalidade 

da rede conforme as fronteiras do passe intermodal, neste caso os limites do concelho de Lisboa.  

Já os outros operadores privados oferecem soluções distintas, por exemplo os TST, tendo em 

conta a dimensão da sua rede, que abrange a quase totalidade da península a sul do Tejo, tem 

a sua área de exploração divida em zonas (Almada, Seixal e Fonte da Telha).  Já a Scotturb 

oferece uma tarifa que permite percorrer a totalidade da sua rede.  

Os operadores ferroviários e fluviais, Fertagus, Transtejo e Soflusa oferecem assinaturas para 

os percursos específicos, tendo em conta a origem-destino. A CP- Comboios de Portugal, nos 

comboios urbanos de Lisboa em 2013 abandonou as tarifas com origem-destino e criou um 

sistema de zonas, sendo que o valor da tarifa reflete o número de zonas atravessadas. A única 

exceção ocorre quando as estações se encontram em zonas diferentes mas são colaterais, onde 

o título de uma zona é suficiente para a realização dessa viagem.  

Conforme já descrito, para além dos títulos próprios os diferentes operadores oferecem títulos 

combinados e intermodais. Relativamente aos títulos intermodais, importa sublinhar que para 

além de não cobrirem a totalidade do território nem todos os operadores estão inseridos no 

sistema, como é o caso da Fertagus, MTS e carreiras que operam sob a marca Vimeca 

Transportes.   

Para além dos títulos combinados entre operadores já é possível encontrar títulos que combinam 

o transporte com o estacionamento no Metro de Lisboa, CP e Fertagus. Recentemente, a 

CascaisPróxima, a empresa municipal responsável pela gestão da mobilidade no município de 

Cascais, sob a marca MobiCascais, criou passes que integram o operador rodoviário do concelho 

(a Scotturb), o comboio, o estacionamento e serviços de mobilidade suave (bicicletas 

partilhadas).  

 

Tarifas destinadas a passageiros ocasionais  

Para passageiros ocasionais é possível adquirir bilhetes de bordo ou tarifas pré-compradas para 

um conjunto de viagens. A maioria das tarifas de bordo são estabelecidas consoante a distância 
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percorrida, à exceção dos TCB e Carris onde a tarifa é única e independente da origem e destino. 

No caso da Carris existem tarifas próprias para os elétricos e ascensores, sendo que nestes 

últimos é obrigatório comprar ida e volta (subida e descida).   

Para além das tarifas de bordo existem os pré-comprados que possibilitam através do 

carregamento de viagens no cartão Viva Viagem descontos interessantes face à tarifa de bordo. 

No caso dos operadores rodoviários privados é possível carregar dinheiro no cartão (mínimo 10 

euros) e descontar o valor de uma tarifa plana no momento da viagem. Já noutros operadores 

fluviais e ferroviários na compra de 10 viagens existe um desconto associado na ordem dos 10%.  

No caso do Metro de Lisboa existe um título combinado com a Carris, com validade temporal de 

1 hora, que permite durante esse período de tempo viajar nos veículos de ambos os operadores. 

À exceção da Carris, CP e Metro de Lisboa, nenhum operador tem títulos ocasionais que 

permitam o embarque e desembarque numa determinada validade temporal.    

Para os utilizadores ocasionais a principal dificuldade prende-se com a intermodalidade e a 

utilização de diversos operadores numa mesma viagem. Neste sentido, para responder à 

ausência de títulos combinados ocasionais, foi criado uma tarifa Zapping que permite o 

carregamento de um valor em dinheiro que depois é descarregado em cada validação feita pelo 

cliente. No entanto, esta solução que foi apresentada como intermodal apresenta muitas 

limitações. Para além dos operadores rodoviários privados não estarem no sistema Zapping, 

esta tarifa não é mais que um porta-moedas eletrónico, na medida em que cada vez que 

mudamos de operador é-nos descontado o valor desse operador, não sendo uma tarifa 

verdadeiramente combinada ou intermodal.  

Inicialmente, o produto Zapping oferecia uma bonificação no carregamento consoante o valor 

carregado. Além disso, quando dentro da mesma hora se validasse consecutivamente num 

operador diferente, a tarifa nesse operador tinha uma pequena redução. Porém, em 2015 essas 

bonificações desapareceram, pelo que neste momento as únicas vantagens desta tarifa é evitar 

a necessidade de adquirir diversos cartões de suporte e diversos títulos, mas não permite uma 

poupança efetiva para o passageiro e cliente.  

 

Número de tarifas existentes  

Como já referido neste trabalho o número elevado de títulos é uma das principais características 

do sistema tarifário da Área Metropolitana de Lisboa. Os diversos estudos já realizados (TIS, 

2004; AMTL, 2011; AML 2014) apontam esta característica como uma das principais fragilidades 

do sistema.  

Em 2011, o Plano Estratégico de Transportes apontava para a necessidade de reformulação do 

número de tarifas existente, passando pela criação do título Navegante que potenciava a 

utilização dos diversos modos de transporte na cidade de Lisboa e serviria de base para os 

demais títulos combinados.  
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Em 2013, o levantamento realizado encontrou um total de 1269 tarifas diferentes ( AMTL, 2013), 

número que aumenta para 3009 se considerarmos que a maioria das 1269 tarifas se desdobram 

em diferentes modalidades com as reduções de preço. Os descontos estão maioritariamente 

associados à idade dos utilizadores (crianças, 4_18 e reformado/pensionista). Em 2011 foi ainda 

pensado o passe Social + para pessoas com recursos económicos mais limitados, e embora só 

se aplique aos passes sociais, também fez aumentar o número de tarifas.  

Relativamente aos títulos ocasionais, o sistema conheceu uma redução de 817 para 707 de 2011 

para 2013, que se prendeu sobretudo com a introdução de tarifas planas pré-compradas nos 

operadores rodoviários, com o fim dos títulos pré-comprados associados a escalões 

quilométricos.   

Desde 2013 até 2017 o sistema conheceu uma relativa estabilidade, sem a criação de novos 

títulos. Apenas em 2017, com a criação da marca MobiCascais, uma plataforma da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais que pretende conjugar o estacionamento, a 

bicicleta, o autocarro e o comboio, foram criados cerca de 10 novos títulos. Estes títulos 

combinados com a CP e a Scotturb têm por base títulos já existentes, adicionando a possibilidade 

de estacionamento ou a utilização de bicicletas partilhadas. 

Ainda em 2017, a Rodoviária de Lisboa deixou de comercializar o passe combinado Carris + 

Metro + Rodoviária de Lisboa. Tendo em conta a aplicação do novo método de cálculo da quota 

de repartição de receita dos passes intermodais, este operador rodoviário tem maior 

remuneração com a utilização do passe intermodal do que o passe combinado, tendo decidido 

assim descontinuá-lo. 

Desta forma, encontramos um sistema tarifário com mais de 3000 títulos, muitos deles com 

apenas algumas dezenas de aquisições mensalmente. Este número elevado de títulos 

disponíveis origina dificuldades na perceção por parte do cliente dos títulos que tem à sua 

disposição e daquele que mais se adapta às suas necessidades de mobilidade.  

Para além dos clientes, os próprios operadores de venda demonstraram dificuldade em conhecer 

e explicar a validade geográfica de todos os títulos nas diversas entrevistas realizadas, como 

poderei demonstrar mais à frente.        

 

 4.3.2. Sistema de Bilhética  

 

Com o objetivo de fomentar a integração entre operadores foi introduzido em 2004 o cartão sem 

contacto Lisboa Viva. Atualmente todos os operadores utilizam este cartão como suporte para 

títulos intermodais, combinados e próprios, embora com especificidades próprias. Por exemplo, 

alguns operadores rodoviários privados utilizam autocolantes neste cartão para identificar o 

trajeto no qual o título é válido, tendo sido esta a forma encontrada para resolver algumas das 

limitações que a solução apresentava para alguns operadores.  
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Mais recentemente, a CP começou a comercializar um cartão de suporte próprio para o 

carregamento dos títulos próprios, já que utiliza este cartão próprio noutras regiões do país e 

esta opção prende-se com a estratégia comercial e facilitação da gestão de stocks e processos.  

A OTLIS é responsável pela gestão do sistema de bilhética, onde se inclui o suporte, imagem de 

marca do sistema - o cartão Lisboa Viva. A OTLIS, Operadores de Transportes da Região de 

Lisboa, é um Agrupamento Complementar de Empresas constituído por 7 operadores de 

transportes da AML (ML, Carris, CP, TT, RL, TST e BT), ficando de fora a Scotturb e a Vimeca, 

que embora utilizem o sistema como os demais operadores e por consequência tenham assento 

nas reuniões técnicas, não integram o agrupamento que gere o sistema de bilhética.  

Este agrupamento foi criado em 1996, começando por integrar os operadores estatais, para 

participar no desenvolvimento de Projetos Europeus ICARE e CALYPSO e especificar a futura 

bilhética Intermodal sem Contacto na AML e para todos os seus operadores. Assim, a OTLIS 

teve um papel fundamental no desenvolvimento da bilhética sem contacto, não só na área 

metropolitana de Lisboa, bem como noutras regiões e cidades portuguesas, onde a OTLIS com 

o seu know-how pode contribuir.   

Foi em 2004 que se iniciou a atividade de exploração, coordenação e gestão dos sistemas sem 

contacto VIVA, com a utilização do cartão multimodal Lisboa Viva e seus suportes e 

disponibilizando a Plataforma SIIT, o Sistema Central de Informação Intermodal (Mota, 2013).  

Com a evolução dos sistemas de bilhética a OTLIS diversificou as suas áreas de negócio, 

integrando outros operadores de mobilidade de outros locais e serviços, desenvolvendo 

ferramentas de gestão e novos canais eletrónicos e vendas e carregamento.  

Atualmente, existem dois cartões de suporte: o Lisboa Viva e o Viva Viagem. O primeiro é um 

cartão pessoal e transmissível que permite o carregamento de até quatro títulos mensais de 

diferentes operadores. Este cartão possui um chip ficando em memória o título de transporte 

adquirido e a sua validade temporal e geográfica. Desta forma, quando o utilizador valida o título 

junto dos validadores próprios é possível ler a informação do cartão. Por sua vez, o processo de 

validação fica registado na base de dados da OTLIS, sendo esta informação fundamental na 

gestão do sistema de transportes metropolitano.  

O cartão Viva Viagem tem uma lógica diferente, sendo um cartão não pessoal, destinado a 

utilizadores ocasionais. Este cartão permite apenas o carregamento de um título, embora a sua 

tecnologia permita o carregamento de mais do que um em simultâneo, foi este o limite imposto 

pela entidade gestora do sistema bilhética. Esta limitação é uma das principais debilidades do 

cartão do ponto de vista do passageiro, que é obrigado a comprar mais do que um cartão viva 

viagem para utilizar diferentes operadores ou ter diferentes títulos num mesmo operador.  
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Figura 17 - Cartões Viva Viagem e Lisboa Viva (OTLIS). 

Acresce que este cartão tem validade de apenas um ano, obrigando os passageiros a comprar 

anualmente um novo cartão com um custo 0,50€, valor que acresce ao do título necessário à 

realização de uma viagem.  

Já o cartão Lisboa Viva tem validades mais alargadas, dependendo do perfil do cliente, como 

abaixo se apresenta: 

 

• Crianças - dos 4 aos 12 anos – 4 anos 

 

• Normal – 13 aos 30 anos – 4 anos 

 

• Normal – mais de 30 anos – 4 anos 

 

• 3ª idade – mais de 65 anos – 6 anos 

 

• Reformado / pensionista – 5 anos  

 

O sistema de bilhética, denominado Viva, tem como base o modelo Calypso, um standard de 

bilhética sem contacto que define os protocolos de segurança para leitura e comunicação entre 

os cartões e o terminais de validação e carregamento (OTLIS, 2013). 

Constitui ainda o sistema Viva ainda um Modelo de Dados, onde se encontram definidas as 

especificações e estruturas de dados registados nos cartões Viva, e a API, uma biblioteca de 

funções que assegura a interação e interoperabilidade entre os diversos componentes do 

sistema (cartões, equipamentos de venda e equipamentos de venda e validação embarcados, 

etc). Todas estas informações dos utilizadores encontram-se compiladas no SIIT, o portal através 

do qual os operadores podem aceder aos dados do sistema viva. 
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Embora o sistema seja único na Área Metropolitana de Lisboa, cada operador tem as suas 

especificidades, diferentes tipos de equipamentos e diversos integradores. Este facto é explicado 

pela décalage de entrada dos diferentes operadores no sistema de bilhética sem contacto.  

A cronologia de adesão ao sistema explica muitas das diferentes que atualmente existem entre 

operadores: 

• 2000 a 2003 - Metropolitano de Lisboa – migração para sistema de bilhética misto, os 

passes passam a ser carregados em cartões Lisboa Viva sem contacto, enquanto os 

títulos ocasionais recorrem a cartões magnéticos. Só em 2007 os títulos ocasionais 

passaram a ser carregados em cartões sem contacto (Viva Viagem).  

 

• 2002 – A Carris introduz validadores nos elétricos, autocarros e ascensores e os passes 

passam a ser carregados em cartões Lisboa Viva. 

 

• 2006 – A Transtejo e a Soflusa aderem ao sistema de bilhética sem contacto nas suas 

travessias fluviais. 

 

• 2007 – A Fertagus, os Transportes Coletivos do Barreiro e o Metro Transportes do Sul 

aderem ao sistema.  

 

• 2009 – A CP introduz o sistema de bilhética sem contacto, sendo que até à data já 

utilizava um sistema de cartões magnéticos. 

 

  

• 2011 a 2013 – os restantes operadores rodoviários privados, com recurso a fundos 

europeus, aderem ao sistema de bilhética Viva.  

 

Importa destacar que ao longo da década em que os diversos operadores foram aderindo o 

sistema utilizado era misto, obrigando a que os títulos intermodais e combinados, além do 

carregamento do cartão, tivessem uma senha que era colada na parte frontal do cartão para 

permitir a viagem naqueles operadores ainda sem equipamentos de validação. Só após a entrada 

de todos os operadores no sistema, mais de 10 anos depois da entrada do Metropolitano de 

Lisboa, foi possível desmaterializar as senhas dos cartões.   

Atualmente, o sistema permite a coexistência dos diversos operadores públicos e privados e dos 

diversos títulos existentes, com as diferentes validades temporais e espaciais. 

Atualmente o sistema Viva caminha no alargamento das suas fronteiras, integrando outros 

produtos e serviços, como os parques de estacionamento ou equipamentos de desporto e lazer. 

Em simultâneo, têm-se desenvolvido aplicações e novos sistemas que permitem a aquisição e 



61 
 

validação dos títulos através do telemóvel, como é exemplo a APP Viva Verde que já permite 

viagens na Fertagus.   

No último ano, a MobiCascais implementou um novo sistema de bilhética nos seus parques de 

estacionamento, docas de bicicletas e carreiras de autocarros, um sistema desenvolvido pelo 

CEiiA com características bastante diferentes do sistema que integra a restante Área 

Metropolitana. Isto origina a algumas dificuldades aquando da integração de títulos combinados 

ou intermodais.  

 

4.4 Fragilidades Sistema Tarifário 
 

Como referido acima, o elevado número de títulos, resultado de opções individuais dos 

operadores e da falta de uma autoridade que gerisse o sistema tarifário, originou um sistema 

complexo e pouco atrativo. No entanto, a complexidade do sistema tarifário vai muito para além 

do número de títulos existente.  

 

Contiguidade Geográfica 

Uma das regras básicas que definem o sistema tarifário e os títulos que o integram prende-se 

com a contiguidade geográfica. Os títulos devem permitir a realização de viagens sem existirem 

“zonas negras” ou zonas que fiquem de fora da sua validade geográfica.  

Se por um lado já nos apercebemos que a totalidade do território da área metropolitana não está 

integrada no sistema intermodal, já que os passes sociais não são válidos em parte significativas 

dos concelhos de Cascais e Sintra ou não servem a totalidade de concelhos como Mafra, 

deixando de fora áreas com elevadas densidades populacionais ou importantes polos geradores 

de tráfego.  

Por outro lado, não existe contiguidade no zonamento existente. Por exemplo um utilizador que 

tenha um passe 12, tem a possibilidade de utilizar as coroas 1 e 2, integrando áreas do concelho 

de Oeiras, Almada, Amadora, Odivelas e Loures. No entanto, a maioria das ligações transversais 

entre estes concelhos obrigam à passagem pelo concelho de Lisboa, zona L, resultado da lógica 

mononuclear que serviu de base ao planeamento do sistema de transportes. Por exemplo, para 

ir de Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, na coroa 1, para Almada, na coroa 2, o passe 12 

não é válido, já que esta viagem obriga a passar na zona L. Outros exemplos mais evidentes na 

margem norte demonstram que a forma mais rápida entre dois pontos das coroas 1 e 2, obrigam 

a ir à zona L, pelo que os passes que apenas são válidos nas coroas mais exteriores não servem 

de forma concreta os utilizadores.  
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Figura 18 - Zonamento aplicado aos passes intermodais. 

De outra perspetiva, existem passes que não garantem a contiguidade ao longo da sua validade 

geográfica. É disto exemplo o passe combinado entre a Scotturb e a Carris e o Metro de Lisboa, 

com génese na generalização dos passes conhecidos como “Combinados L”, resultado de 

acordos entre os operadores privados e os operadores públicos no concelho de Lisboa, na 

década de 90.  

A rede da Scotturb desenvolve-se nos concelhos de Sintra, Cascais e Oeiras, não tendo pontos 

em comum com a Carris e o Metro. Desta forma, os utilizadores que recorrem ao passe 

combinado Scotturb/Carris/Metro são obrigados a comprar um segundo título, um passe próprio 

da CP que garanta a ligação entre as áreas operacionais dos operadores envolvidos neste título, 

pelo que este passe não garante a totalidade da viagem.  

     

 

Definição das fronteiras das zonas 

A definição de fronteiras é fundamental para a perceção do utilizador do sistema, no entanto na 

área metropolitana fomos observando uma adaptação do zonamento, com alargamentos 

pontuais e por vezes desconexos entre operadores.  

 

É exemplo flagrante o zonamento da CP quando comparado com os restantes operadores. Em 

2013 a CP introduziu um novo zonamento de forma a simplificar a utilização dos seus serviços. 

Este zonamento tinha por base uma zona única que correspondia aos limites do concelho de 
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Lisboa. Desta forma para ultrapassar os limites do município seria necessário comprar um bilhete 

de 2 zonas e o passe intermodal Navegante Urbano só seria válido nesta zona base.  

 

Porém, a Carris desde os anos 80 que considera zona urbana até a estação da Damaia, Algés 

e Moscavide, nos concelhos da Amadora, Oeiras e Loures, respetivamente. Desta forma, com o 

mesmo passe Navegante Urbano, no operador rodoviário é possível chegar a estes destinos, 

enquanto que no operador ferroviário os utilizadores são obrigados a sair na estação anterior, 

limite da validade. Posteriormente à introdução deste novo zonamento, e no seguimento da 

reorganização administrativa ao nível da freguesia do Parque das Nações, a CP alargou a zona 

até Moscavide, mantendo de fora os restantes exemplos.  

 

Estas diferenças prendem-se com diferentes critérios na definição de limites e na falta de uma 

autoridade de transportes coesa e única. Se a CP utilizou o critério da fronteira administrativa de 

município, a Carris teve em conta a realidade os padrões de mobilidade existentes e a rede de 

transportes existente. 

 

Se continuarmos a analisar o zonamento da CP apercebemo-nos que as suas fronteiras não 

coincidem com os limites do passe intermodal. Por exemplo, a coroa 3 do passe intermodal 

termina em Oeiras, Cacém e Alverca, enquanto que a 3ª zona partir de Lisboa, para os títulos 

próprios do operador ferroviário terminam em Carcavelos, Rio de Mouro e Alhandra, em todos 

os casos na estação seguinte em relação aos limites dos passes intermodais.  

 

No caso dos passes sociais, uma vez mais as zonas sofreram alterações, em 2014 a pedido da 

Câmara Municipal de Sintra, e na sequência de um processo negocial de introdução de novos 

horários na linha de Sintra, tendo sido firmado um acordo em que ficou definido que a coroa 3 

do passe intermodal seria alargada até a estação de Mira Sintra – Meleças. No entanto, os 

operadores rodoviários Scotturb e Vimeca que também servem esta estação, por vontade 

própria, ficaram de fora deste alargamento. 

 

São vários os casos de alargamentos ou alterações a partir de medidas avulsas, sendo que a 

evolução do sistema tarifário ocorreu de forma orgânica, muitas vezes no sentido de resolver um 

problema, mas acabando por criar outros. 

 

Importa refletir que pequenas alterações têm um impacto em diversas vertentes, porque um 

sistema tarifário corresponde a uma teia complexa com diversas variáveis.  

 

Neste sentido, outro exemplo são os títulos combinados entre a CP e os operadores rodoviários 

privados têm por base as zonas antigas (figura 18). Embora tenham sido introduzidas novas 

zonas (figura 19), tendo em conta que a existência protocolos firmados anteriormente e as 
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dificuldades em proceder a alterações que um processo deste género acarreta sempre, 

mantiveram-se as premissas para os passes combinados sem qualquer atualização.  

 

 

Figura 19 - Antigas zonas no tarifário da linha de Sintra(CP). 

 

 

Assim, para os passes combinados o zonamento a aplicar-se é aquele que foi substituído pela 

introdução das novas zonas. Por exemplo, para uma deslocação entre Sintra e Rio de Mouro, 

segundo as zonas antigas, bastava comprar um título de 1 zona, sendo a denominação do passe 

CP/Scotturb 1A, em que o número se refere ao número de zonas na CP e a letra à zona de 

validade na Scotturb.  

 

 

 

Figura 20 - Novo zonamento Comboios Urbanos de Lisboa. (CP). 
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Com a introdução das novas zonas (figura 19) para a realização desta deslocação passa a ser 

necessário comprar um título de 2 zonas, mas como se mantem o mesmo tarifário combinado 

entre operadores, o título é o 1A sem que o utilizador perceba porque neste título é apenas 1 

zona, já que o zonamento antigo já nem se encontra disponível nos canais de comunicação de 

ambos os operadores.     

 

Isto é apenas exemplo da complexificação que o sistema foi sofrendo, perdendo a lógica e a 

coerência, levando a que a maioria dos utilizadores tenha dificuldade em perceber que título 

tenha que comprar, originando assim a perceção que o sistema não responde às reais 

necessidades da população.  

 

Coerência Tarifária – Informação e comunicação 

 

Um sistema tarifário deve ser simples e coerente é um dos princípios presentes em todos os 

estudos de sistemas tarifários. Contudo no caso da Área Metropolitana de Lisboa esta é uma 

das principais fragilidades. O sistema tarifário funciona muitas vezes como barreira de acesso 

ao sistema de transportes.  

 

Foram realizadas entrevistas junto dos operadores, simulando necessidades de deslocação 

entre pontos concretos e procurando que fosse indicado qual o passe mensal que melhor se 

adapta a essa deslocação.  

 

A partir deste trabalho de campo foi possível observar que os próprios operadores comerciais e 

de venda têm alguma dificuldade em explicar a validade geográfica dos títulos. Os exemplos 

mais paradigmáticos foram os títulos combinados CP + Vimeca / Lisboa Transportes.  

No operador ferroviário apenas era possível obter informação relativa ao percurso a utilizar no 

comboio, tendo sido sugerido que procurasse mais informações junto do operador rodoviário.  

 

Neste caso em concreto a maior dificuldade prendia-se em perceber se o passe permitia a 

utilização dos autocarros da Vimeca e da Lisboa Transportes (embora pertençam à mesma 

empresa, operam sob marcas comerciais distintas).  

 

Exemplo 1: 

 

• Deslocação entre o Cais do Sodré e Linda-a-Velha de comboio até Algés e 

autocarro na parte restante do percurso.  

 

• No tarifário existe um passe com a designação Vimeca / CP / CS e três códigos CS1, 

CS2, CS3.  
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• Na bilheteira da CP apenas sabiam indicar que este passe só é válido entre o Cais do 

Sodré e Algés, sendo que os três códigos têm a mesma validade espacial no operador 

ferroviário. Fui encaminhado para a bilheteira do operador rodoviário.  

 

• Na bilheteira da Vimeca / Lisboa Transportes foi explicado que os três códigos significam 

que os passes CS1, CS2 e CS3 são válidos entre Algés e Linda-a-Velha, Carnaxide e 

Queijas, respetivamente. Esta informação não está disponível de forma escrita em 

nenhum canal de comunicação dos operadores. Para esta deslocação o passe indicado 

era o CS1. Quando questionado se o passe é válido na carreira 114, que também liga 

Algés a Linda-a-Velha, sob a marca Lisboa Transportes, o operador comercial teve que 

contactar os serviços centrais da empresa e foi indicado que este passe não é válido 

nesta carreira, ou seja só poderá ser utilizado nas duas carreiras que também fazem a 

mesma ligação mas sob a marca Vimeca Transportes (carreiras 1 e 2). 

 

Exemplo 2:  

 

• Deslocação entre Lisboa – Sete Rios e São Marcos de comboio entre Lisboa e 

Cacém e autocarro na parte restante do percurso.   

 

• No tarifário existem dois passes combinados entre a Lisboa Transportes e a CP, com a 

designação Verde e Vermelho. 

 

• Foram contactadas 3 bilheteiras da CP e 2 bilheteiras da Vimeca / Lisboa Transportes. 

Em 4 dos 5 contactos foi-me indicado que era aconselhável comprar o passe intermodal 

L123, embora um pouco mais caro dava uma maior flexibilidade. Quando questionados 

a respeito das diferenças entre o Verde e o Vermelho não me souberam indicar as 

diferenças.  

 

• No quinto contacto (numa bilheteira do operador rodoviário) foi indicado que poderia 

comprar o passe com o código Vermelho A2, mas não me souberam indicar qual o limite 

geográfico de validade do título, se poderia ir para além de São Marcos. Não consegui 

obter informações a respeito das diferenças entre o os passes Vermelhos e Verdes.  

 

• No trabalho de pesquisa para esta dissertação consegui apurar que a cor que designa o 

passe tem a ver se o passe é válido fora ou dentro da área que é servida em simultâneo 

pelo passe intermodal. Neste caso o passe vermelho é válido numa área onde o passe 

intermodal também é válido, ficando este caso em concreto dentro da coroa 3. Aquando 

da utilização de senhas estas tinham estas cores e estes passes ficaram com esta 
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designação, embora atualmente os passes tenham sido desmaterializados e as cores 

nada indiquem ao cliente (e por vezes ao próprio operador comercial). 

 

  

Estes foram os exemplos mais marcantes que pude encontrar e embora um pouco caricatos 

revelam a complexidade do sistema tarifário o que origina muitas vezes o afastamento e o 

desconhecimento por parte dos utilizadores.  

 

Foi ainda notória a falta de intermodalidade ao nível de comunicação, embora existam muitos 

títulos combinados, a maioria dos operadores comerciais revelaram desconhecimento a respeito 

das validades geográficas de alguns títulos combinados noutros operadores de transportes. 

 

 

4.5 Comparação entre AML e outras Áreas Metropolitanas  
 

Antes de mais importa referir que as áreas estudadas apresentam dimensões muito diferentes, 

pelo que as soluções de mobilidade existentes nem sempre podem ser comparadas diretamente, 

tendo em conta a população que reside nos territórios.  

Como se observa de seguida, segundo dados do Eurostat (2017), Tallin é a cidade com a 

população mais reduzida, não chegando ao meio milhão de habitantes, sendo a cidade onde os 

residentes podem utilizar os transportes públicos de forma gratuita, como já referido. Em lugar 

oposto, encontramos Paris sendo a maior área metropolitana do conjunto em estudo, com mais 

de 6,5 milhões de habitantes.  

 

Figura 21 - Comparação da população nas Áreas Metropolitanas. Fonte: Eurostat. 
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Tabela 2 - População das Áreas Metropolitanas em 2014 (*Madrid e Lisboa, dados de 2015). Fonte: Eurostat. 

Área Metropolitana População 

Bruxelles 1.183.841 

Berlin 3.421.829 

Tallin 411.063 

Madrid* 4.852.911 

Barcelona 3.176.357 

Paris 6.754.282 

Milano 1.324.169 

Amsterdam 1.046.551 

Lisboa* 1.835.785 

Stockholm 1.665.006 

Liverpool 1.068.200 

 

Quando observamos diversas áreas metropolitanas europeias desde logo percebemos que 

existem diferenças significativas nas soluções encontradas. Como referido no início da descrição 

destas soluções, a análise de cada teve em conta a realidade em que se enquadram, não só as 

diferentes dimensões das áreas como a natureza sociodemográfica das mesmas.  

As principais diferenças percecionadas entre a maioria das áreas metropolitanas analisadas e a 

Área Metropolitana de Lisboa prende-se com a ausência de uma autoridade de transportes forte 

que concentre em si a informação e a definição dos serviços de transporte e tarifas.  

Nos 10 casos analisados existe uma autoridade, com um site agregador da informação onde é 

possível consultar a globalidade do sistema de transportes e os tarifários para a utilização dos 

diferentes operadores. Em casos como Liverpool ou Estocolmo é inclusive possível aceder a um 

motor de busca que compara diferentes formas de realizar uma viagem entre um par origem-

destino.  

 

Em Lisboa, o mais semelhante que podemos encontrar é o site da OTLIS, que como já referido 

não é uma autoridade de transportes, e mesmo neste site somos remetidos para os sites dos 

operadores para saber os preços de venda ao público das diferentes tarifas. Relativamente à 

informação em tempo real e motores de pesquisa, para além das informações que os operadores 

fornecem nos sites próprios é possível encontrar o site Transporlis para fazer pesquisa a respeito 

das deslocações pretendidas. No entanto, este site apresenta bastante informação 

desatualizada. Relativamente a APP Move Lisboa, desenvolvida pela OPT, a maioria dos 

operadores não tem informações em tempo real e apresentam-se algumas inconsistências. Uma 

vez mais é notória a fragmentação de instituições e organizações e a falta de uma autoridade de 

transportes que concentre em si estas matérias. 

 

Desta forma, a Área Metropolitana de Lisboa destaca-se face às demais áreas pela falta de 

integração tarifária ao nível da comunicação, aumentando as dificuldades do utilizador em 
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perceber quais as diversas tarifas disponíveis e que melhor se adaptam as suas necessidades, 

tendo em conta a pulverização de tarifas e a dispersão da informação. 

 

Quando analisado o número de títulos mensais nas áreas metropolitanas existem diferenças 

significativas. Na maioria das cidades os operadores não têm títulos próprios, sendo as tarifas 

intermodais, permitindo a utilização de todos os modos numa determinada área geográfica. 

Desta forma, existem menos combinações possíveis e a leitura do tarifário por parte do cliente é 

facilitada. Quando comparamos a Área Metropolitana de Paris com Lisboa, por exemplo, 

deparamo-nos com cerca de 100 títulos na primeira enquanto Lisboa conta com mais de 3000 

modalidades (incluindo tarifas com descontos).  

 

Enquanto em Lisboa os operadores podem criar títulos próprios, propondo a sua aprovação pela 

tutela, na maioria das áreas metropolitanas estudadas existe uma autoridade de transportes local 

ou um governo local que é responsável pela gestão das tarifas. Por outro lado, a desmultiplicação 

de tarifas com descontos, segundo escalões de rendimentos e faixa etária, aumenta a 

complexidade do sistema. Todas as áreas metropolitanas apresentaram descontos para 

estudantes e grupos etários, no entanto Lisboa destaca-se por apresentar diversos níveis de 

descontos dentro dos títulos para grupos específicos (exemplos: 4_18 escalão B e Sub_23 (25% 

de desconto); 4_18 Escalão B, Sub 23 integrado em família com baixos rendimentos, Social + 

(60% de desconto)). Acresce que na Área Metropolitana de Lisboa alguns operadores ainda 

oferecem descontos próprios, como é exemplo a CP com descontos para todos os jovens com 

menos de 25 anos.  

 

Por outro lado, Lisboa embora apresente esta variedade de títulos e bonificações, não oferece 

títulos trimestrais, quadrimestrais ou anuais. Em cidades como Barcelona e Paris os títulos de 

estudante estão associados a títulos quadrimestrais e anuais, respetivamente. As outras áreas 

metropolitanas apresentam títulos anuais para todos os utilizadores, com descontos de 10% a 

20% sobre o valor de venda ao público. Em Lisboa, nos anos 2007 a 2010 a Carris ofereceu um 

título próprio anual mas que apresentou baixa popularidade junto dos utilizadores e acabou por 

se descontinuado. 

 

Relativamente aos títulos existentes, a ausência de títulos ocasionais, que possibilitem a 

utilização de todos os transportes num determinado período de tempo e numa área especifica 

para utilizadores ocasionais, foi a diferença mais marcante com a totalidade. 

Um dos indicadores analisados foi o rácio entre o preço do título ocasional e o título mensal, ou 

seja o número de viagens simples de 1 zona adquiridas com o valor do passe mensal de 1 zona.  
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Tabela 3 - Preço do passe mensal e do bilhete simples para 1 zona. 

Cidade 
Passe Mensal 

1 zona 

Bilhete 
simples 1 

zona 

Nº Viagens em 
bilhetes com valor 
do passe mensal 

Lisboa 36,3 1,45 25,03 

Tallin 0 1 € 0,00 

Liverpool £ 63,7 £ 4,7 13,55 

Estocolmo SEK 830 SEK 30 27,67 

Barcelona 52,75 € 1,00 € 53,02 

Madrid 54,60 € 2,00 € 27,30 

Paris 65,20 € 1,90 € 34,32 

Berlim 81 € 2 € 40,50 

Bruxelas 55,50 € 2,10 € 26,43 

Amsterdão 46,50 € 2,90 € 16,03 

Milão 35 € 2 € 17,50 
 

 

Figura 22 - Relação entre o preço do passe mensal e dos bilhetes simples 

  

Conforme já mencionado anteriormente o título zapping é aquele que neste momento responde 

às necessidades dos utilizadores ocasionais que precisem de utilizar diversos operadores nas 

suas deslocações. No entanto este título apenas facilita a forma de pagamento, fazendo com 

que as viagens ocasionais sejam caras, já que vai agregando o valor das tarifas de cada 

operador, não existindo tarifas combinadas ocasionais. Este é uma das principais penalizações 

quando comparamos os custos de viagens, para utilizadores ocasionais, em transportes públicos 

e transporte individual. 
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Esta solução de carregamento de dinheiro num suporte físico ou numa aplicação que será 

descontado nas utilizações realizadas é popular e existe noutras cidades como Amsterdão ou 

Milão, mas na generalidade das áreas em que isto se verifica foram encontradas soluções que 

mitiguem esta fragilidade do produto. Através de criação de limites máximos por hora ou dia nos 

valores a descontar, desta forma a partir de um determinado número de validações dentro do 

período temporal definido o custo das viagens aproxima-se 0. No caso do zapping, aquando da 

sua criação, ofereciam-se descontos nas validações em diferentes operadores quando estas 

aconteciam de forma sucessiva dentro da mesma hora. Estes procedimentos, bem como 

bonificações aquando do carregamento do título, acabaram por ser descontinuados. Importa 

realçar que estas medidas têm um impacto na repartição de receitas o que leva alguns 

operadores a não aceitarem facilmente o processo.    

 

Observando o conjunto das 10 áreas metropolitanas analisadas ressalva-se que das 10 existem 

9 que apresentam uma política tarifária semelhante, com vetores em comum, sendo eles a 

integração do sistema tarifária, acompanhada de informação sobre os serviços e as condições 

de transporte agregadas. A única exceção será Tallin pela gratuitidade que oferece aos 

residentes, o que para além de ser uma simplificação relevante do sistema tarifário, estamos 

perante um sistema tarifário com outras fontes de financiamento importantes. Não obstante, as 

outras áreas metropolitanas também recebem transferências dos orçamentos públicos, como 

compensação pelo serviço público garantido.  

 

Importa ainda referir que nas áreas metropolitanas onde foi possível encontrar dados 

relativamente à evolução dos títulos ocasionais, como Barcelona, Milão, Madrid, Berlim ou Tallin, 

estes títulos apresentam crescimentos entre 10% e 30% (fonte: operadores locais), não obstante 

existirem títulos turísticos específicos na maioria das cidades. Com o crescimento do turismo que 

o continente Europeu tem sofrido nos últimos anos na sua generalidade e alterações no perfil 

dos turistas (deslocações low-cost, deslocações curtas, etc), os títulos ocasionais apresentam-

se como uma alternativa interessante para a mobilidade dos turistas.  

 

Lisboa é um exemplo paradigmático quanto ao crescimento de turismo e em algumas ligações 

os títulos ocasionais já representam mais de metade dos passageiros transportados (Metro de 

Lisboa, 2017) ou, por exemplo, no ano 2015 e 2016 a ligação que mais cresceu no grupo 

Transtejo foi a travessia Cais do Sodré – Cacilhas, cada vez mais popular entre turistas.  

 

Não obstante o trabalho já realizado neste sentido em Lisboa, com a criação de títulos 

combinados de 24 horas entre a Carris, o Metro de Lisboa, a CP e a Transtejo, e a par do que 

ocorreu noutras cidades, os títulos ocasionais assim como a operação do sistema de transporte 

deve ter especial atenção com estas deslocações ocasionais e de lazer, já que são uma fonte 

de financiamento interessante.  
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Embora exista um tarifário comum na totalidade das áreas metropolitanas, alguns operadores 

mantêm alguns títulos próprios, sendo mais notório no modo ferroviário em que todas as cidades 

o operador de comboios oferece um tarifário próprio além do integrado.  

 

Outro ponto de contraste prende-se com a cobertura do território onde é válido o sistema tarifário 

integrado. No conjunto dos territórios a totalidade do território é abrangida, existindo casos 

específicos de zonas com especificidades próprias, em que os títulos só são válidos num 

operador como ocorre em Liverpool, mas que é explicado nos mapas ou diagramas do sistema 

de transportes. Inclusive é interessante destacar que as zonas foram sendo alargadas chegando 

a locais que muitas vezes já se encontram fora da região administrativa. Exemplo de Madrid, em 

que Guadalajara pertence a outra comunidade e província, mas pelas necessidades de 

deslocações está englobada no sistema de transportes da Comunidade de Madrid.  

 

Na Área de Lisboa ocorre exatamente o oposto, em que áreas importantes como o concelho de 

Cascais, Mafra ou parte do concelho de Sintra estão fora do sistema de coroas do passe 

intermodal, obrigando os utilizadores à compra de títulos combinados, ou por vezes à compra de 

vários títulos, para conseguir realizar as suas deslocações diárias.  

 

Relativamente, à tecnologia adotada e aos sistemas de bilhética, Lisboa apresenta um sistema 

de bilhética mais avançado do que muitas outras cidades. Por exemplo, em Madrid apenas em 

Outubro de 2017 os bilhetes em papel deixarão de ser comercializados, introduzindo-se cartões 

sem contacto, enquanto que noutras cidades como Barcelona, Milão, Bruxelas ou mesmo Paris 

ainda têm bilhetes em papel. 

 

Quando analisamos as quotas modais das diversas áreas metropolitanas, indicador que 

indiretamente pode indiciar a performance de um sistema de transportes e sistema tarifário 

associado, Lisboa é aquela que apresenta uma das quotas modais de transporte público mais 

baixa, inferior a 30% (INE, 2011). Acresce que a evolução da quota modal do transporte público 

tem sido negativa, enquanto que a utilização do transporte individual tem crescido.  

 

 

Tabela 4 - Repartição modal dos Movimentos Pendulares AML 

Modo de Transporte 2001 2011 

Outro  1,7% 1,2% 

A pé 19,8% 15,3% 

Transporte individual 43,4% 55,0% 

Transporte público 35,1% 28,5% 
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Figura 23 - Gráficos de evolução da repartição modal dos movimentos pendulares - 2001 e 2011 

 

Em situação diferente está a cidade de Estocolmo, onde a quota modal do transporte público 

ultrapassa os 80% (Jansson, 2010). Este paradigma é explicado por diversas variáveis 

económicas, sociais, culturais e políticas e entre as quais destaca-se o sistema tarifário e o papel 

da autoridade de transportes no sistema.  

 

Além da questão dos transportes públicos, a não utilização de modos suaves como a bicicleta 

também está relacionada com a dependência do automóvel individual. Como se observa dos 

gráficos acima apresentados, em Lisboa os modos suaves têm valores residuais, quando 

comparamos com cidades como Amsterdão ou Berlim onde a utilização destes modos apresenta 

valores superiores a 40% (TEMS, 2017).  

 

 

Repartição Modal dos Movimentos Pendulares (2001)

Outro A pé Transporte individual Transporte público

Repartição Modal dos Movimentos Pendulares (2011)

Outro A pé Transporte individual Transporte público
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5. Considerações finais 
 

Antes de mais importa sublinhar que os sistemas tarifários se apresentam como uma das 

principais ferramentas de atração de passageiros num sistema de transportes. São enormes as 

potencialidades de uma política tarifária estruturada e adaptada à realidade como ferramenta de 

gestão da procura do sistema de transportes. 

Desta forma é importante analisar os sistemas tarifários e as repartições modais nas áreas 

metropolitanas. Quando analisamos a realidade europeia observamos que Lisboa apresenta-se 

como uma das áreas metropolitanas com uma maior dependência do transporte individual nas 

suas deslocações pendulares (UITP, 2014).  

Como evidenciado neste trabalho, a criação progressiva e um pouco desorganizada de tarifas, 

títulos e modalidades faz com que o sistema tarifário se apresente como algo complexo, pouco 

atrativo e frequentemente difícil de entender por parte do utilizador. Esta dificuldade na 

compreensão é mais grave quando analisamos do ponto de vista do utilizador ocasional ou de 

potenciais utilizadores que ponderam utilizar o sistema.   

Associada a esta pulverização de tarifas e especificidades do sistema já aqui refletidas, 

encontramos a falta de informação ou dispersão da mesma. A ausência de uma autoridade de 

transportes forte e de procedimentos de definição de obrigações de serviço público e 

contratualização que marcaram as últimas décadas originou que os operadores fossem 

ganhando uma importância preponderante na gestão do sistema, resultado do espaço deixado 

vago pela inexistência de uma autoridade de transportes forte. 

Embora estejam a ser dados passos no diagnóstico das fragilidades do sistema de transportes 

pela AML, atual autoridade de transportes, com vista à contratualização até 2019, de forma a 

cumprir as normas europeias, importa sublinhar que os níveis de serviço atuais (horários, linhas, 

etc) foram estabelecidos pelos próprios operadores ao longo de décadas, sendo que a extinta 

Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL) tinha um papel de validação e 

regulação, pouco proativo, sem grande capacidade de definição e decisão quando comparada 

com outras autoridades metropolitanas de transportes.  

Acresce a esta fragilidade os aumentos tarifários que o sistema de transportes conheceu entre 

2010 e 2014, resultando dos graves desequilíbrios financeiros das empresas de transportes, 

aquando da intervenção externa de ajuda financeira ao país. Este aumento de tarifas e a crise 

que o país enfrentou ao longo desses anos levaram a uma redução da procura, com impactos 

nas receitas e operações dos vários operadores.  Desta forma, é fácil compreender que o sistema 

de transportes tem a necessidade a atrair passageiros e neste sentido o sistema tarifário tem um 

papel de destaque (Alves & Prego, 2011). 

Já foram realizados diversos estudos ao longo das últimas décadas com o objetivo de restruturar 

e simplificar o sistema tarifário mas foram implementadas poucas medidas neste sentido. É aqui 



75 
 

que reside a principal diferença entre a Área Metropolitana de Lisboa e as restantes áreas 

estudadas. Foram estudadas e apresentadas diversas soluções para a AML, desde um sistema 

de grelha multidirecional (TIS, 2005) que representava uma restruturação completa do sistema 

atual a outras soluções mais modestas que passavam pelo alargamento da validade geográfica 

dos passes intermodais, com o incremento do número de coroas (AMTL, 2011). Todos os 

estudos apontavam num sentido comum, na urgência da alteração do sistema tarifário atual e na 

correção de alguns elementos com vista à potenciação da utilização de transportes públicos.    

Quando observamos as outras áreas metropolitanas europeias aqui analisadas, percebemos que 

todas têm um sistema integrado de transportes, ao nível tarifário e da própria comunicação e 

informação ao cliente. O sistema zonal integrado cobre a globalidade do território, ao contrário 

de Lisboa onde partes importantes do território não são abrangidas. Na generalidade das outras 

áreas metropolitanas não existem títulos próprios ou quando existem são em número reduzido e 

adaptados a realidades bastante especificas, como é o caso do transporte ferroviário, evitando 

assim a pulverização e complexificação que Lisboa apresenta com o elevado número de títulos 

próprios e combinados.  

Ainda no processo de criação de títulos e formação do preço, é importante salientar que as tarifas 

combinadas ou próprias na AML, partiram das opções comerciais de cada operador, 

respondendo à sua estratégia comercial e não a uma estratégia comum definida pela autoridade 

de transportes. Noutras realidades europeias a Autoridade define quais as tarifas a praticar e o 

operador tem menos autonomia nesta matéria. Porém, para isto ocorrer é necessário que a 

autoridade de transportes tenha um conhecimento profundo dos serviços prestados e da 

utilização dos mesmos, o que no caso da AML nem sempre é verdade, já que a autoridade ainda 

se encontra em processo de recolha da informação junto dos operadores.  

Para além dos títulos para passageiros frequentes (passes), os sistemas tarifários intermodais 

aplicam-se também a títulos ocasionais, o que não ocorre em Lisboa onde o tarifário intermodal 

além de não cobrir a totalidade do território, também não abrange a totalidade dos operadores 

dentro das zonas onde se desenvolve e não se aplica a títulos ocasionais. Acresce que a maioria 

dos estudos sobre o alargamento e restruturação do sistema tarifário na AML negligencia os 

utilizadores ocasionais, debruçando-se apenas sobre os utilizadores frequentes. No entanto, é 

nos utilizadores ocasionais que poderá estar grande parte do potencial de atração de novos 

utilizadores para o sistema de transportes, sendo neste sentido fundamental pensar a integração 

e simplificação tarifária e melhoria da comunicação, tanto para o utilizador frequente como para 

o ocasional. 

Uma das dificuldades encontradas neste sentido foi a integração e o consenso dos diferentes 

operadores ao nível de politicas comerciais, ao nível tarifário e informação e comunicação. Estas 

dificuldades resultam desde decisões de gestão estratégicas a questões mais técnicas como a 

integração dos sistemas de bilhética dos diferentes operadores que nem sempre é tão simples 

como desejado.  



76 
 

No sentido de melhorar o sistema tarifário existem diversas medidas que deverão ser tomadas. 

A AML estuda neste momento o alargamento dos passes intermodais à totalidade do território 

da Área Metropolitana. Esta medida é urgente, como já ficou notório, sendo que associada a esta 

deverão ser melhorados alguns elementos concretos nas zonas já atualmente abrangidas pelos 

passes intermodais, como evidenciado no capítulo próprio desta dissertação, e das quais 

destaco a inclusão de todos os operadores no sistema e a coerência nas fronteiras das zonas 

entre operadores.   

Relativamente aos títulos ocasionais, o Zapping poderá continuar a ser o título ocasional 

preferencial, tendo em conta que já se encontra implementado entre os utilizadores, sendo que 

para isso é fundamental que todos os operadores adiram a este título. O Zapping poderá inclusive 

substituir os títulos próprios em alguns casos, reduzindo e simplificando o número de títulos 

existente, como ocorreu com a introdução das tarifas planas pré-compradas no caso dos 

operadores rodoviários privados.  

Ainda em relação ao Zapping importa estabelecer limites, diários ou por hora, no valor a 

descontar de forma a aumentar a atratividade do título. Como acontece em Amsterdão ou 

Londres, a partir do momento em que o valor total das viagens atinja o preço da tarifa diária 

(quando existente) ou um valor de tarifa combinada previamente definido, deixaria de ser 

descontado dinheiro no momento da validação. Por outras palavras, associado a este sistema 

devemos encontrar mecanismos de price capping, utilizando o registo de viagens em cadeia, 

estabelecendo descontos nas utilizações consecutivas, de forma a garantir que o valor que o 

utilizador paga não será superior às tarifas diária, semanal ou mensal existentes.   

Todas estas medidas ao nível de alargamento de coroas e introdução de um título ocasional 

intermodal levantam questões com a repartição de receitas, matéria muito sensível para os 

operadores. Embora tenham sido dados passos na regularização deste processo na AML, com 

a atualização da fórmula de cálculo, quando se pensa em alargar a novos operadores ou novas 

áreas geográficas o modelo de coroas a repartição deverá ficar assegurada. A distribuição de 

receitas deverá ser proporcional à utilização, devendo ficar definido o modelo de repartição de 

receitas, respondendo às preocupações de todos os operadores e permitindo atualizações 

mediante alterações na procura. 

Associado a estas medidas de criação de novos títulos ocasionais intermodais e alargamento 

dos passes intermodais já existentes, não poderá ser descurada a eliminação e restruturação de 

muitos dos títulos próprios e combinados que integram atualmente o sistema tarifário. Os 

operadores deixarão de ter autonomia para criar novos títulos, cabendo à Autoridade um papel 

pró-ativo nesta medida. Este é um dos pontos mais sensíveis da reforma que o sistema tarifário 

tanto necessita.  

Importa referir que qualquer alteração tarifária na AML deverá ter em conta as limitações que o 

sistema de transporte atual enfrenta nos dias de hoje, ao nível operacional e qualidade do serviço 

prestado, assim como ser englobada numa política de incentivo de utilização de transporte 
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pública cujo grande objetivo será a transferência de cidadãos do transporte individual para os 

transportes públicos. 

É ainda importante destacar a intermodalidade com outros modos (suaves) e com o próprio 

transporte individual. Embora a Câmara Municipal de Cascais (sob a marca MobiCascais) tenha 

dado alguns passos neste sentido, criando passes de transporte público integrados com o 

estacionamento e o sistema de bicicletas partilhadas, nos outros municípios da AML não existem 

soluções tarifárias deste estilo. No entanto, estas soluções poderão ser replicadas no conjunto 

da AML, sendo uma via interessante na captação de novos utilizadores e redução da 

dependência do transporte individual.  

Nas áreas metropolitanas onde existem sistemas de bicicletas partilhadas, como Paris ou Berlim, 

os títulos de transportes públicos já permitem ao acesso ao sistema de bicicletas. No entanto, os 

títulos combinados com estacionamento não são relevantes, facto justificado pela gratuitidade 

dos estacionamentos nas interfaces periféricas, conforme informação disponibilizada pelos 

operadores.  

Assim, o transporte individual ou os modos suaves, em algumas deslocações, poderão ser 

encarados como complemento aos transportes públicos, devendo o sistema tarifário responder 

a este paradigma com tarifas integradas. 

Só com alterações significativas na AML o sistema tarifário conseguirá responder às reais 

necessidade da população, garantindo justiça e equidade no acesso ao sistema de transportes, 

a simplicidade da sua compreensão e a promoção dos transportes públicos, elementos 

determinantes na performance de um sistema tarifário (TIS, 2005). 

Um dos maiores desafios da política tarifária da Área Metropolitana e do próprio sistema de 

transportes nos próximos anos decorrerá das alterações no quadro legislativo e do novo 

enquadramento institucional. A alteração de paradigma nas relações entre operadores e a 

autoridade de transportes será marcante nos desafios que o setor enfrenta. A lógica empresarial 

terá que ser tida em conta nas alterações tão necessárias no sistema tarifário.  

  

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

6. Bibliografia  
 

Abrate, G., Piacenza, M., & Vannoni, D., 2009. The impact of Integrated Tariff Systems on public 

transport demand: Evidency from Italy. Regional and Urban Economics 39, pp. 120-127.  

Alves, J., & Prego, P. 2011. Simplificação do Sistema Tarifário. Gabinete de Planeamento 

Estratégico Carris.  

AML. 2012. A Área Metropolitana de Lisboa. Obtido em Outubro de 2012, de http://aml.pt/aml/.  

AMTL. 2011. Estudo da Simplificação do Sistema Tarifário - Solução de Implementação a Curto 

Prazo.  

AMTL. 2013. Levantamento de dados sobre o sistema tarifário. Documento de trabalho.  

ATM. 2014. Activity Report 2013. Barcelona: ATM.  

Blythe, P. 2003. Improving public transport tocketing through smar cards. Municipal Engineer 157, 

pp. 47-54.  

CCDR-LVT. 2002. Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 

Lisboa.  

Cruz, C. 2012. A organização dos sistemas metropolitanos de transporte: uma análise 

comparativa. Apresentação 10.º Congresso Nacional da Adfersit, Lisboa. 

Duarte, M. 2012. Modelos de Gestão e Financiamento de Transportes Colectivos Urbanos, Tese 

de Mestrado, FEUP. 

EMEP/EEA. 2009. EMEP/EEA air pollutant emission inventory - 2009. Technical guidance to 

prepare national emission inventories. Copenhaga, Dinamarca: EEA. 

Esquível. J. 2014. Contratualização de Serviços de Transporte: Obrigações de Serviço Público e 

Contratos, Apresentação Curso de Formação “A Contratualização de Serviços de Transporte 

Públicos”, FUNDEC. 

EuroStat 2005 Utilização transportes públicos terrestres. Relatório.  

Eurostat. 2012. Motorisation rate. Obtido de 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc340

&plugin=0 

EuroStat. 2015. Energy, transport and environment indicators, Relatório European Environment 

Agency. 

Eurostat. 2017. Population on 1 January by age groups and sex - cities and greater cities. 

Obtido de http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_cpop1&lang=en. 

Ferreira, M. R. 2011. Bilhética Integrada da Mobilidade de Lisboa: Um caso de Sucesso. 

Comunicação em Conferência Lisboa e-nova, OTLIS, Lisboa. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc340&plugin=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc340&plugin=0


79 
 

Graham, P., Mulley, C. 2011. Public transport pre-pay tickets: Understanding passenger choice 

for different products. Transport Policy, 19, pp. 69-75. 

IMT. 2015. Guião Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, 

Documento de orientação, Lisboa.   

INE. 2011. Repartição modal dos movimentos pendulares para os anos de 2001 e 2011.  

INE. 2012. Censos: População residente por local de residência e sexo para os anos de 1991, 

2001 e 2011.  

INE. 2013. Censos 2011: População residente que trabalha ou está a estudar e que vive a maior 

parte do ano no alojamento, por local de trabalho ou estudo, segundo o principal meio de 

transporte utilizado. 

Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Polk, M., Hagman, A., & Gärling, T. (2011). Affective-

symbolic and instrumental-independence psychological motives mediating effects of socio-

demographic variables on daily car use. Journal of Transport Geography, 19, pp. 33-38. 

Jansson K, Pyddoke R. 2010. Quality incentives and quality outcomes in procured public transport 

e Case study Stockholm. Research in Transportation Economics, Volume 29, pp. 11-18. 

Jansson, K. 2004. Incitament beträffande intäktssäkring, punktlighet, inställd trafik och städning 

(Incentives with respect to revenue collection, punctuality, cancelled departures and cleanliness). 

Working paper. ÅF Infraplan. 

Jansson, K., Pyddoke, R. 2007. SL: s kvalitetsincitament e Inledande studie (SL: quality 

incentives e tentative study). Commissioned by Stockholm County Public Transport Authority. 

Marcos, A. 2000. O Financiamento dos transportes coletivos urbanos, Almedina, Coimbra. 

MARETOPE. 2010. Managing and Assessing Regulatory Evolution in local public Transport 

Operations in Europe, http://www.eltis.org/docs/handbook.pdf Urban Transport. 

MEE. 2011. Plano Estratégico de Transportes: Mobilidade Sustentável, Horizonte 2011-2015. 

Obtido de http://www.portugal.gov.pt/media/152472/pet_mobilidade_sustentavel_rcm.pdf 

Mersey Travel. 2015. Comunicação sobre as estatísticas de transportes. Obtido de 

http://www.merseytravel.gov.uk/about-us/Pages/default.aspx 

Metro de Lisboa. 2017. Comunicação sobre a evolução tarifas. Obtido de 

http://www.metrolisboa.pt/. 

Mezghani, M. 2008. Study on electronic ticketing in public transport. European Metropolitan 

Transport Autorities. 

Mokonyama, A., Venter, C. 2013. Incorporation of customer satisfaction in public transport 

contracts -A preliminary analysis. 

http://www.portugal.gov.pt/media/152472/pet_mobilidade_sustentavel_rcm.pdf


80 
 

Moovitapp. 2017. Public Transit Maps. Obtido de https://moovitapp.com/.  

Mota, F. 2013 Influência dos Tarifários de Transportes Colectivos na Repartição Modal dos 

Transportes na AML. Tese de mestrado, Universidade Nova de Lisboa. 

NEA. 2003. Integration and Regulatory Structures in Public Transport. Final Report of NEA 

Transport Research and Training to the European Commission. 

Omnil. 2012. Les Transports en Commun en Chiffres - Juin 2011. Omnil - Observatoire de la 

mobilité en Île-de-France.  

OTLIS. 2011. Organização OTLIS. Comunicação acedida em 

https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/sobre-a-otlis/a-otlis.aspx em Outubro 2017.  

OTLIS. 2013. Sistema bilhética OTLIS. Comunicação acedida em 

https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/sobre-a-otlis/a-otlis.aspx em Outubro 2017.  

Pires da Costa, A. 2008. Transportes Públicos. In Manual de Planeamento das Acessibilidades 

e da Gestão Viária, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-

N) - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Porto. 

Quinet, É. 1990. Analyse économique des transports, PUF, Paris. 

Redman, L., Friman, M., Gärling, T., & Harting, T. (2012). Quality attributes of public transport 

that attract car users: A research review. Transport Policy, 25, pp. 119-127. 

Ribeiro, S. 2011. Sistemas tarifários em transportes públicos de passageiros. Tese de mestrado 

FEUP.  

Roselló, R. 2010. Sistema tarifários. Economía del transporte y financiación de infraestructuras. 

Fundación UPC, Universitat Pompeu Fabra. 

Sakai, H., Shoji, K. 2010. The effect of governmental subsidies and the contractual model on the 

publicly owned bus sector in Japan. Research in Transportation Economics (2010) pp 60 - 71. 

Seabra, I. 2013. Enquadramento legal para a contratualização e concessão de serviços de 

transporte – Panorama Nacional, IMT, Workshop Contratualização de Serviços de Transporte: 

Competências, Modelos de Concessão e Exemplos, Almada. 

Sharaby, N., & Shiftan, Y. 2012. The impact of fare integration on travel behavior and transit 

ridership. Transport Policy 21, pp. 63-70. 

SL. 2013. SL kvalitetsincitament e Inledande studie (SL: quality incentives e tentative study). 

Commissioned by Stockholm County Public Transport Authority. 

Sousa, S. 2011. Os desafios da contratualização dos serviços públicos de transporte rodoviário 

de passageiros: O caso de Portugal, Dissertação de Mestrado de Finanças e Fiscalidade, 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

https://moovitapp.com/
https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/sobre-a-otlis/a-otlis.aspx%20em%20Outubro%202017
https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/sobre-a-otlis/a-otlis.aspx%20em%20Outubro%202017


81 
 

Stanley J, Velde, J. 2008. Risk and reward in public transport contracting. Research in 

Transportation Economics 22 pp. 20–25. 

SYTRA. 2014. Plan de Transport Collectif de la Municipalité de Belgrade. Rapport de Plan 

d’actions immediates. Chapitre 3. Systeme Tarifaire.    

TEMS. 2017. The EPOMM Modal Split Tool. Obtido de  www.epomm.eu.  

TIS. 2002. Estruturação do Sistema Tarifário dos Transportes Públicos de Passageiros no 

Grande Porto. Relatório Final. 

TIS. 2003. Das Redes MonoOperador ao Sistema de Transportes: O Papel da Integração. 

Encontro Anual de Quadros STCP, 18/10/2003, 21 páginas. 

TIS. 2004. AMTPorto – Sistema Tarifário (Documento Interno) (Anexos). 

TIS. 2004. TIP – Sistema de Repartição de Receitas dos Títulos Intermodais. Relatório Final. 

TIS. 2005. Restruturação do Sistema Tarifário dos Transportes Públicos de Passageiros na Área 

Metropolitana de Lisboa. Relatório Final. 

 UITP. 2014. Reflections on an experience of free public transport. Information UITP. Acedido em   

http://www.uitp.org/reflections-experience-free-public-transport em 2017. 
UITP. 2014. The Future of Urban Mobility 2.0; Imperatives to shape extended mobility ecosystems 

of tomorrow. Report. 

Viegas, J., Macário, R. 1997, “Public Transport Regulation as an Instrument of Urban Transport 

Policy”, Fifth International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger 

Transport, Leeds, UK. 

Vuchic, R.; Vukan, R. 1999. The Viewpoint of Vukan 

http://www.veoliatransport.com/en/medias/standpoints/vuchic.htm 

Walters, J. 2010. Is the bus transport contracting system in South Africa leading to trusting 

relationships between contracted parties? An analysis of funding  issues and the impact on 

relations between government and operators. Report. University of Johannesburg. 

Welde, M. 2012. Are smart card ticketing systems profitable? Evidence from the city of 

Trondheim. Journal of Public Transportation, 15, pp. 133-148. 

Yvrande-Billon, A. 2006; The attribution of process of delegation contracts in the French urban 

public transport sector: why competitive tendering is a myth?. Annals of Public and Cooperative 

Economics, Vol. 77, No. 4, pp. 453-478. 

Zegras, C, Nelson, J., Macário R., Grillo, C. 2013. Fiscal federalism and prospects for 

metropolitan transportation authorities in Portugal. Transport Policy. Volume 29, pp 1-12. 

http://www.epomm.eu/
http://www.uitp.org/reflections-experience-free-public-transport

