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RESUMO 

Atualmente, tanto em Portugal como no resto do mundo, observa-se cada vez uma maior deterioração 

dos sistemas de transportes, como resultado do aumento do número de congestionamentos e sua 

intensidade. Existindo a perfeita noção que a abolição do veículo individual das cidades não será o 

cenário ideal, além de pouco exequível, é necessário estabelecer um equilíbrio entre a utilização do 

modo privado e do transporte coletivo. No entanto, este objetivo pauta-se por alguma dificuldade, pois 

a quantificação dos benefícios provenientes de intervenções no sistema de transporte coletivo é de 

difícil consecução, e por isso com argumentos bastante falíveis. 

É com base nesse objetivo que a presente dissertação será desenvolvida, tentando “materializar” os 

benefícios provenientes do sistema de transportes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) segundo a 

construção de um modelo assente num sistema de informação geográfica (SIG), do qual posteriormente 

serão estimados alguns indicadores de acessibilidade (número de viagens possíveis e tempo médio de 

viagem). Ainda dentro do próprio sistema de transportes, como resultado de uma ideia pré-concebida 

de que a infraestrutura ferroviária por vezes se encontra “a mais” no panorama urbano da AML, irão 

ser realizadas análises no sentido de se estabelecer efetivamente a importância da oferta ferroviária 

na acessibilidade metropolitana. 

Por último, serão apresentados os resultados estimados pelo modelo para a situação atual, assim como 

para cenários adicionais (estabelecidos de acordo com projetos discutidos na sociedade civil), quais as 

principais mudanças entre si e consequências na respetiva acessibilidade.  

 

Palavras-Chave: Acessibilidade; Oferta Ferroviária; Sistema de Informação Geográfica; General 

Transit Feed Specification; Área Metropolitana de Lisboa; Sistema de Transportes.
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ABSTRACT 

Presently, in Portugal as in the rest of the world, there is an increasing of transportation systems 

deterioration, as the result of the intensification of congestions and its severity. With the perception 

that the closure of cities to individual vehicles will not be the ideal solution, besides being unrealistic, 

it is necessary to accomplish the balance between the use of the private car and the public transport. 

However, this objective faces some difficulties, since the measure of benefits through public transport 

adjustments are difficult to achieve, and therefore without a strong argumentation base. 

The present dissertation will be developed with the objective of quantify the benefits of Lisbon 

Metropolitan Area (AML) transport system through some accessibility indicators (number of possible 

trips and average travel time), calculated according a geographic information system (GIS) model, build 

for this purpose. Still within the transport system theme, as the result of a pre-conceived idea that 

railways infrastructure only disrupts AML’s urban landscape, will be carried out some analyses to 

establish the importance of railway supply in metropolitan accessibility.   

Finally, will be present the results estimated by the model, for the current situation and additional 

scenarios (established according some project discussion in society), the main changes between them 

and consequences for the AML accessibility.    

 

Keywords: Accessibility; Railway supply; Geographic Information System; General Transit Feed 

Specification; Lisbon Metropolitan Area; Transport system. 
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1 INTRODUÇÃO 

Corria o ano de 1856, quando com alguma pompa e circunstância o Rei D. Pedro V inaugurou o primeiro 

troço ferroviário em Portugal (Figura 1.1). Desenvolvendo-se ao longo de 36 quilómetros, esta nova via 

permitia ligar Lisboa à povoação do Carregado em aproximadamente 40 minutos, cenário até então 

apenas possível no imaginário das pessoas. Não obstante de toda a preparação levada a cabo para o 

grande evento, face ao carácter inovador desta nova tecnologia, nem tudo correu de acordo com o 

planeado tendo surgido alguns imprevistos, dos quais a necessidade de desacoplar algumas das 

carruagens foi aquele que mais impacto teve sobre a opinião popular. 

 

Figura 1.1 – Selo comemorativo da coleção “Início do Caminho-de-Ferro em Portugal” (CTT, 2018) 

 

Tendo sido ultrapassados os problemas registados inicialmente, inerentes à implementação de uma 

qualquer nova tecnologia, a evolução da rede ferroviária tomou proporções bastante significativas face 

ao período em que as mesmas ocorreram, tendo aproximado populações e permitindo a movimentação 

de bens de uma forma que até então só era possível por via marítima e fluvial.  

Ao longo do século XX, como usual no crescimento que qualquer entidade, a rede ferroviária enfrentou 

vários desafios que de uma forma ou de outra geravam alguns constrangimentos ao normal 

funcionamento e evolução da rede e seus operadores (e.g. aumento dos preços das matérias primas 

devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial). No entanto, é o aparecimento em grande escala do 

veículo automóvel para as populações e dos veículos pesados para as mercadorias que coloca em 

grandes dificuldades o transporte ferroviário.  

Essas mesmas dificuldades ainda se mantêm até aos dias de hoje, apesar do forte incentivo por parte 

da União Europeia na aposta do modo ferroviário, em resultado de um melhor desempenho face às 

questões não só ambientais como do próprio funcionamento das grandes cidades. Apesar das políticas 

implementadas, a ideologia do transporte individual assim como a aposta no passado na melhoria das 

infraestruturas rodoviárias em detrimento das restantes faz com que a mudança de modo de transporte 

enfrente uma relutância bastante significativa por parte dos cidadãos nas suas deslocações pendulares. 

No entanto, já se confirmou que o paradigma das deslocações pendulares (uma vez que são as viagens 

que mais impactos têm na origem dos congestionamentos das grandes cidades) tem de mudar 

obrigatoriamente, caso contrário a vida nas grandes cidades pode sair afetada, como já acontece em 
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todas as grandes cidades mundiais, não só ao nível da qualidade de vida para as populações como do 

desempenho das mais variadas infraestruturas de apoio ao normal funcionamento de uma cidade e 

sua economia. 

É neste ponto que o transporte ferroviário tem de se evidenciar, exibindo as suas mais-valias quando 

comparado com outros modos de transporte, tanto ao nível de abrangência territorial, tempo de viagem 

e conforto, proporcionando uma alternativa eficaz e competente para as necessidades de 

movimentação das populações no seu dia-a-dia.  

 

1.1 Enquadramento do Tema 

O tema abordado nesta dissertação, de uma forma geral está relacionado com o conceito de 

acessibilidade, que é por inúmeras vezes utilizado de forma inadequada, uma vez que a sua definição 

não gera consenso entre os diferentes autores. Para além desta ambiguidade, entre designações, 

existe igualmente a questão relacionada com o conceito de acessibilidade versus mobilidade, 

intimamente ligados entre si, mas com conceções completamente díspares. A Figura 1.2 estabelece a 

relação entre os dois conceitos aplicados, no entanto à área da engenharia de tráfego, onde se verifica 

que quanto maior for a acessibilidade de determinado local menor será a sua mobilidade e vice-versa. 

  

Figura 1.2 – Diagrama de acessibilidade versus mobilidade (adaptado de Labi, 2011) 

 

Neste caso, será dada primazia à vertente de acessibilidade ferroviária, pelo que os conceitos de 

acessibilidade e mobilidade podem ser ligeiramente diferentes quando comparados com o exemplo 

apresentado na figura anterior.  

Após uma extensa revisão bibliográfica, em busca da definição do conceito de acessibilidade mais 

adequado, a resposta proveio do documento técnico de apoio à implementação do instrumento “POLIS 

XXI Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano”. Posto isto, estabelece-se que “A 

acessibilidade a um determinado ponto é definida pela oferta de sistemas de transporte de diversos 

modos, nas suas componentes infraestrutura e serviços que nela operam, a partir de um universo de 

diferentes origens. (…)” (Stüssi et al., 2011). 
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Tal como referido anteriormente, e uma vez que ambas as máximas aparecem quase sempre próximas 

uma da outra, importa igualmente expor a definição do conceito de mobilidade. Dessa forma, 

compreende-se que “A mobilidade – individual e coletiva – pode ser definida pela conjugação da 

acessibilidade que é proporcionada às pessoas, individual e coletivamente, assim como a mercadorias, 

com a condição de utilização que estas colocam em função dos seus recursos próprios – condição 

socioeconómica, motorização, conhecimentos, preferências, comportamentos, etc. Ou seja, está em 

causa a forma – apetência – como as pessoas/coletivos operam/usam as acessibilidades 

proporcionadas em cada momento e para cada deslocação, dentro de um quadro de alternativas 

modais possíveis. (…)” (Stüssi et al., 2011). 

Como se pode verificar através da leitura das definições de ambos os conceitos, confirma-se que 

acessibilidade e mobilidade são temas bastante próximos, inclusivamente dependentes entre si, no 

entanto perante uma análise mais detalhada necessitam de ser tratados de forma independente.   

 

1.2 Objetivos 

Como referido previamente, o objetivo desta dissertação passa por aferir a influência da oferta 

ferroviária na acessibilidade metropolitana e regional, demonstrando dessa forma a importância que a 

ferrovia tem no quotidiano do sistema de transportes da Área Metropolitana de Lisboa. No entanto, 

como é que o indicador em questão é obtido, ou mesmo a partir de que dados as respetivas análises 

se irão sustentar? É com base nesta linha de pensamento que a estrutura da dissertação se irá 

fundamentar, tendo como objetivo apresentar as respetivas respostas, sabendo de antemão a 

existência de uma dispersão nas metodologias existentes, dado a ausência de um indicador pré-

definido para este tipo de abordagens. 

É como consequência desta ambiguidade, que surge a necessidade de ser concebida uma metodologia 

ou modelo, que permita aos agentes decisores ficarem na posse de uma ferramenta capaz de traduzir 

a acessibilidade de determinada zona em termos quantitativos, um ativo bastante significativo nos 

processos de decisão, uma vez que a quantificação deste(s) indicador(es) traduzirá os 

benefícios/inconvenientes de determinado projeto em valores palpáveis. Naturalmente, os efeitos 

práticos deste(s) indicador(es) são deveras aliciantes, uma vez que a sua existência dará a 

oportunidade de se realizarem diversas análises e respetivas comparações entre elas num menor 

espaço de tempo. 

De acordo com o que já foi referido, aliado à carência de indicadores que permitam uma caracterização 

da realidade da Área Metropolitana de Lisboa neste tema, o objetivo desta dissertação passa pela 

construção de um modelo que permita olhar para o sistema de transportes sob este ponto de vista, de 

forma a evidenciar o quão importante o sistema ferroviário é para a rede de transportes metropolitana 

e qual a sua resposta perante cenários que até aqui apenas foram discutidos na sociedade civil de uma 

forma um pouco estéril, uma vez que todas as propostas discutidas carecem de fundamento teórico no 

que diz respeito aos benefícios que dai provêm.      
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1.3 Estrutura da Dissertação 

A estrutura do presente documento divide-se em seis capítulos principais, que irão abranger não só o 

enquadramento do tema e respetivo estado de arte, mas igualmente o processo de “materialização” do 

conceito de acessibilidade em indicadores obtidos através de um modelo de transportes. 

Para além do atual capítulo, “Introdução”, onde se procede à introdução e enquadramento de toda a 

temática envolvida, no capítulo 2 (“Indicadores de Acessibilidade”) exibe-se igualmente uma 

componente mais teórica da dissertação, através da qual se detalha um pouco mais a questão dos 

indicadores para a acessibilidade segundo a elaboração de uma pesquisa sobre o estado de arte do 

tema em questão. 

No capítulo 3, “Metodologia”, procede-se ao esclarecimento de toda a parte técnica do modelo de 

transportes, isto é, que software e funcionalidades foram utlizadas, quais as bases de dados 

consideradas relevantes ou mesmo a forma como foi construído o modelo. 

O capítulo 4, denominado por “Estudo de Caso – Região/Cidade de Lisboa”, identificar-se-á o produto 

final do modelo de transportes, ou seja, será onde o âmbito/objetivo do modelo construído se 

apresentará juntamente com a caracterização da presente realidade em termos de transportes para a 

área de estudo.  

Recorrendo ao modelo de transportes obtido através da metodologia anterior, e tendo como base 

comparativa a análise feita no capítulo antecedente, procedeu-se a análise de uma série de cenários 

alternativos para averiguar o comportamento dos indicadores de acessibilidade face às alterações 

idealizadas e onde se apresentam os resultados obtidos no capítulo 5 (“Análise de Sensibilidade”).  

Por fim, no capítulo 6 – “Conclusões”, são expostas as principais conclusões da presente dissertação, 

de acordo com os resultados obtidos a partir do modelo de transportes construído, tanto para a 

caracterização da situação atual, como perante os cenários alternativos. Numa última nota sobre o 

trabalho desenvolvido, será igualmente apresentado um breve texto com vista à continuação do 

desenvolvimento do modelo de transportes.            
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2 INDICADORES DE ACESSIBILIDADE 

2.1 Enquadramento Geral 

Como já se verificou, o conceito de acessibilidade é muitas vezes um termo pouco esclarecido quanto 

ao seu significado e ao que efetivamente representa. Mais à frente neste capítulo serão apresentadas 

diversas abordagens, onde se retiram os principais pontos de vista de cada um dos autores no que diz 

respeito às metodologias e dados a utilizar na quantificação da acessibilidade da forma mais fidedigna 

possível. Os exemplos aqui apresentados apenas se irão cingir a uma pequena parcela do número 

indefinido de metodologias existentes, comprovando dessa forma a dispersão de definições e objetivos 

que rodeiam o tema em estudo. 

No entanto, independentemente de a acessibilidade ser caracterizada como a facilidade e conveniência 

de aceder a oportunidades distribuídas espacialmente através da escolha de diferentes modos de 

transporte (U.S. Department of Environment, 1996) ou como a oportunidade que um indivíduo ou um 

conjunto de indivíduos numa determinada localização possuí para aceder a uma atividade ou conjunto 

de atividades (Hansen, 1959), é possível constatar a existência de alguma convergência relativamente 

aos indicadores a utilizar na construção de um modelo que quantifique a acessibilidade, isto é, verifica-

se que muitas das metodologias têm como parte integrante dos seus indicadores o tempo de viagem, 

sendo depois complementados com outros tipos de parâmetros consoante o modelo do autor. 

No modelo idealizado, e posteriormente construído, foram tidos como indicadores de acessibilidade os 

parâmetros de tempo de viagem, a distância e o número de viagens possíveis entre todas as 

origens/destinos. Assumiu-se como estratégia inicial, e que se manterá ao longo desta dissertação, a 

adoção de indicadores mais simplistas para a análise dos resultados. Esta simplicidade, permitiu que 

ao longo do desenvolvimento do modelo fosse possível validar os outputs obtidos ou, em alguns casos 

de forma iterativa, fossem corrigidas as incongruências observadas com relativa facilidade.  

Não obstante deste facto, nada impede que em futuros desenvolvimentos e análises o modelo seja 

adaptado para estimar e fornecer dados mais complexos uma vez que, como se verá mais à frente, o 

seu processo construtivo assentou em métodos e bases de dados bastante sólidas.   

 

2.2 Estado da Arte 

Embora já tenha sido anteriormente referida a tipologia de indicadores que o modelo irá estar apto a 

fornecer nas respetivas análises, é necessário proceder a um enquadramento dos mesmos perante 

bibliografia existente. Face à diversidade de modelos e indicadores observados, optou-se por 

apresentar aqueles que melhor se enquadram no presente estudo, permitindo de alguma forma 

comparar as suas metodologias com os métodos aqui utilizados. Nos subcapítulos seguintes 

apresentam-se as metodologias e indicadores que mais se aproximam do objeto de estudo e da 

temática de acessibilidade ferroviária.      
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2.2.1 SIA & ASAMeD – Spatial Integration Accessibility and Angular Segment Analysis by 

Metric Distance 

As metodologias aqui descritas, Spatial Integration Accessibility e Angular Segment Analysis by Metric 

Distance, são instrumentos que têm em conta a sintaxe espacial numa conciliação entre as teorias de 

projeto e desenvolvimento urbano e tecnologias baseadas num software específico. 

Este tipo de abordagem enaltece o papel que a rede física tem sobre a evolução dos padrões sociais 

e económicos, permitindo observar fenómenos tais como os movimentos pendulares, densidades por 

tipos de uso do solo ou mesmo crescimento populacional das diversas classes sociais. O recurso à 

representação gráfica neste tipo de abordagem permite quantificar a “separação física” entre diferentes 

locais, onde o objetivo principal passa pela determinação dos chamados fatores de impedância entre 

esses mesmos locais.  

Apesar de ambos os indicadores, SIA e ASAMeD, medirem a “acessibilidade espacial”, o modo como 

o fazem difere entre si, isto é, enquanto o SIA tem em conta as chamadas linhas axiais e contabiliza o 

número de mudanças de direção entre os pontos de análise, o ASAMeD incluí igualmente os ângulos 

entre as linhas axiais em cada mudança de direção de forma a influenciar a escolha de caminhos. 

Independentemente da metodologia adotada, os indicadores que se podem estimar traduzem-se na 

integração/proximidade entre um “segmento” (linha axial em análise) e os restantes “segmentos”, 

descrevendo a facilidade de movimentação, e a escolha/interferência que determinado segmento terá 

perante a escolha das rotas, descrevendo dessa forma a quantidade de movimento que utilizará o 

respetivo segmento. 

Em síntese, ambas as metodologias pretendem capacitar todos os agentes envolvidos nos processos 

de planeamento e desenvolvimento urbano, assim como os decisores finais, de indicadores que 

permitam quantificar a acessibilidade de forma inequívoca e percetível, incluindo no seu processo a 

complexidade do ambiente urbano e a forma como esta afeta a componente pedonal de uma viagem. 

 

2.2.2 GraBAM  –  Gravity-Based   Accessibility   Measures   for   Integrated   Transport-Land  

Use Planning 

Com a mudança de paradigma do planeamento de transportes de análises focadas puramente no 

conceito de mobilidade para análises orientadas no conceito de acessibilidade, foi e continua a ser 

necessário obter metodologias e indicadores que melhor se adequem à representação dessa mesma 

acessibilidade e respondam à questão de quais os verdadeiros impactos que as mudanças no sistema 

de transportes provoca nos usos do solo? (Hull et al., 2012). 

Com base na definição de indicadores baseados em modelos gravitacionais, para a presente 

metodologia, foram assumidos dois tipos de acessibilidade: ativa e passiva. Enquanto, por um lado o 

indicador de acessibilidade ativa, identificado na equação (1), mede a facilidade de acesso entre uma 

zona e as atividades/oportunidades localizadas em outros pontos da rede, já o indicador de 

acessibilidade passiva, equação (2), foca-se no grau de abrangência de possíveis “clientes” de uma 

determinada zona perante as restantes.     
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 𝐴𝑎𝑐𝑡,𝑖 =∑ 𝑔(𝑊𝑖). 𝑓(𝑐𝑖𝑗)
𝑗

 (1) 

 𝐴𝑝𝑎𝑠,𝑖 =∑ 𝑔(𝑊𝑖). 𝑓(𝑐𝑗𝑖)
𝑗

 (2) 

Ambas as equações apresentam a mesma forma, onde a diferença entre acessibilidade ativa e passiva 

se traduz na definição de 𝑊𝑖 (atividade/oportunidade vs. potenciais “clientes”, tal como referido 

anteriormente). Já o parâmetro 𝑐𝑖𝑗 diz respeito ao custo generalizado de viagem entre ambos os locais. 

Transpondo as equações (1) e (2) para a abordagem em estudo, GraBAM, o parâmetro 𝑊𝑖 é substituído 

por 𝐸(𝑗) (número de empregos na zona j) para o indicador de acessibilidade ativa, e substituído por 

𝑅𝑒𝑠(𝑗) (número de população residente na zona j) para o indicador de acessibilidade passiva, tal como 

se apresenta nas equações (3) e (4). 

 𝐴𝑎𝑐𝑡,𝑖 =∑ 𝐸(𝑗)∝1 . exp(∝2. 𝐶(𝑖, 𝑗))
𝑗

 (3) 

 𝐴𝑝𝑎𝑠,𝑖 =∑ 𝑅𝑒𝑠(𝑗)𝛾1 . exp(𝛾2. 𝐶(𝑗, 𝑖))
𝑗

 (4) 

Desta forma, e tendo em conta ambos os indicadores, é possível caracterizar a acessibilidade de uma 

zona de estudo, refletindo por um lado as alterações dos sistemas de transportes através da função 

dos custos generalizados das viagens, e por outro as alterações na evolução dos usos do solo segundo 

os parâmetros de empregabilidade ou população residente.    

 

2.2.3 Connectivity Assessment (Transport for London) 

Perante a contínua evolução dos transportes na capital Londrina, a autoridade responsável pelo 

planeamento e operação do sistema de transportes de Londres, Transport for London, viu-se impelida 

a criar uma metodologia que permitisse a avaliação dos serviços e qualidade da infraestrutura instituída. 

Com base nos objetivos estabelecidos, foram concebidos três tipos de “abordagens secundárias”: 

✓ Public Transport Access Level (PTAL) – representa o quão próximo o local está dos transportes 

coletivos existentes e sua disponibilidade temporal; 

✓ Travel Time Mapping – representa graficamente quanto tempo demora a respetiva viagem ou 

até onde é possível viajar num determinado período de tempo; 

✓ Catchment Analysis – representa a abrangência de determinado local quanto ao número de 

empregos, população residente, entre outros num determinado período de tempo. 

De seguida apresenta-se uma breve descrição de cada um dos indicadores referidos anteriormente, 

sobre quais os seus objetivos e a forma que se relacionam entre si. 

2.2.3.1 Public Transport Access Level 

Trata-se de um indicador que analisa o quão próximo um local está dos transportes coletivos e respetiva 

disponibilidade temporal. Este indicador, encontra-se segmentado em 6 diferentes níveis sendo que na 

sua escala mais simples, permite identificar as localizações com deslocações mais curtas até aos 
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transportes, quais as ligações com tempos de espera mais curtos ou mesmo quais as 

estações/paragens com um maior número de serviços disponíveis. 

Apesar da sua aparente simplicidade (escala de valores de 1 a 6), o cálculo dos indicadores necessita 

de uma base de dados robusta para as diferentes fases do processo, isto é, em primeiro lugar é 

estimado o tempo de percurso pedonal entre o local a analisar e os pontos de acesso ao transporte 

coletivo mais próximos. Segundo, e como já especificado anteriormente, calculam-se os tempos de 

espera associados a cada tipologia de serviço sem esquecer, no entanto, que é necessário 

posteriormente a transição dos tempos obtidos para os tempos médios de espera, ao invés dos tempos 

obtidos por comparação de horários. Com base nos valores obtidos, estimam-se quais seriam os 

tempos de viagem totais caso o serviço de transporte coletivo se realizasse até “à porta” do local de 

origem e destino. Agrupando os valores obtidos segundo as diferentes alternativas obtidas (a melhor 

tem uma ponderação de 50% face às restantes) e diferentes modos de transporte, irá alcançar-se o 

chamado índice de acessibilidade. Por último, o respetivo índice converte-se de acordo com a Tabela 

2.1 para o indicador final de PTAL, o qual é apresentado de forma gráfica.       

Tabela 2.1 – Conversão do indicador de acessibilidade para PTAL (Transport for London, 2015) 

PTAL Access Index Range Map Colour 

0 (worst) 0  

1a 0.01 – 2.50  

1b 2.51 – 5.0  

2 5.01 – 10.0  

3 10.01 – 15.0  

4 15.01 – 20.0  

5 20.01 – 25.0  

6a 25.01 – 40.0  

6b (best) > 40.01  

 

2.2.3.2 Travel Time Mapping 

Apesar de uma abordagem simples e bastante percetível, o indicador PTAL apresenta algumas 

limitações, nomeadamente ao nível do transporte individual (não entrando em consideração com este 

modo na sua análise). De forma a colmatar este ponto, o indicador Travel Time Mapping não é mais do 

que uma representação gráfica dos tempos de viagem de um ponto para os restantes, auxiliando dessa 

forma a análise segundo o indicador anterior. 

O próprio cálculo dos tempos de viagem tem questões sobre as quais é necessário refletir, pois os 

resultados obtidos podem sair enviesados, isto é, no caso de se utilizar o processo de time mapping 

(TIM) apenas é considerado o tempo de viagem entre zonas. No entanto, por vezes os estudos 

requerem análises um pouco mais detalhadas, onde o tempo de viagem dentro da própria zona é 

significativo. Para esses casos, os tempos de viagem segundo o Calculator of Public Transport Access 

in London (CAPITAL) são aconselhados, uma vez que são igualmente considerados os tempos de 

percurso das origens até ao local adotado como centróide da zona em questão.  
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2.2.3.3 Catchment Analysis  

Por último, e com base nos indicadores anteriormente calculados, o catchment analysis não é mais do 

que um processo focado na identificação das áreas de abrangência de determinado local quanto a 

diversos fatores pré-estabelecidos num determinado período de tempo. 

 

2.2.4 LUPTAI – The Land Use and Public Transport Accessibility Indexing Model  

Analisando a metodologia de The Land Use and Public Transport Accessibility Indexing Model 

verificamos que a mesma procura quantificar a acessibilidade das tipologias de uso do solo mais 

comuns à grande parte da população, nomeadamente no que diz respeito a equipamentos públicos de 

saúde, administrativos ou comerciais através do modo pedonal e transporte coletivo. À semelhança de 

outras metodologias apresentadas neste documento, a inclusão da componente pedonal nesta 

abordagem permite quantificar “o acesso a” em detrimento “da facilidade em aceder a”, 

complementando as habituais análises realizadas com base em distâncias Euclidianas ou pela rede de 

infraestruturas. 

Auxiliando-se dos pressupostos identificados na Tabela 2.2, onde são tidos em conta os usos do solo, 

a metodologia LUPTAI estima os indicadores de acessibilidade através de um processo iterativo, no 

qual calcula a acessibilidade da seguinte forma: (1) apenas através das distâncias percorridas a pé; (2) 

apenas pelos tempos de viagem em transporte coletivo; (3) conjugação de ambos os modos.   

Tabela 2.2 – Indicadores de acessibilidade em transporte coletivo (Yigitcanlar et al., 2007) 

Layer Mode Walk to PT High Medium Low Poor 

Public Transport 

Bus/Ferry - 
Up to 300m walk & 

up to 10 min. 
service freq. 

Up to 400m walk & 
up to 30 min. 
service freq. 

Up to 800m walk & 
up to 60 min. 
service freq. 

Up to 1000m walk 
& all running bus 

services 

Train/Light Rail - 
Up to 600m walk & 

up to 15 min. 
service freq. 

Up to 800m walk & 
up to 30 min. 
service freq. 

Up to 1000m walk 
& up to 60 min. 

service freq. 
Up to 1200m walk 
& all running train 

services 

Commercial Zone –  
Employment 

Walking Direct, no PT trips involved Up to 800m 800-1000m 1000-1200m 1200-1600m 

Bus/Ferry 

Up to 300m walk 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-30 min. travel 

time via PT 
30-50 min. travel 

time via PT 
> 50 min. travel 

time via PT 

300-400m walk N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-30 min. travel 

time via PT 
30-50 min. travel 

time via PT 

400-800m walk N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-30 min. travel 

time via PT 

800-1000m walk N/A N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 

Train/Light Rail 

Up to 600m walk 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-30 min. travel 

time via PT 
30-50 min. travel 

time via PT 
> 50 min. travel 

time via PT 

600-800m walk N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-30 min. travel 

time via PT 
30-50 min. travel 

time via PT 

800-1000m walk N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-30 min. travel 

time via PT 

1000-1200m walk N/A N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 

Chemists 
Dentists 
Doctors 

Hospitals 
Major Shopping Centers 

Newsagents 
ATM’s 
Banks 

Post Offices 
Primary Schools 

Secondary Schools 
Tertiary Education 

Walking Direct, no PT trips involved Up to 600m 600-800m 800-1000m 1000-1200m 

Bus/Ferry 

Up to 400m walk N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-40 min. travel 

time via PT 
> 40 min. travel 

time via PT 

400-800m walk N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-40 min. travel 

time via PT 

800-1000m walk N/A N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 

Train/Light Rail 

Up to 800m walk N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-40 min. travel 

time via PT 
> 40 min. travel 

time via PT 

800-1000m walk N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 
20-40 min. travel 

time via PT 

1000-1200m walk N/A N/A N/A 
Up to 20 min. travel 

time via PT 

 

O LUPTAI permite apresentar os indicadores de acessibilidade de uma forma puramente espacial, isto 

é, com base nos valores obtidos através do processo iterativo anteriormente descrito. No entanto, e 
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face às limitações já enunciadas em outras metodologias, é aconselhada a inclusão de outros 

parâmetros para uma análise da acessibilidade mais robusta. Para este caso específico, é referido que 

o indicador de acessibilidade espacial foi ponderado com base na população, permitindo identificar 

áreas onde se verifica um maior desequilíbrio entre acessibilidade e densidades.  

 

2.2.5 InViTo – Interactive Visualization Tool 

Embora exista um número significativo de metodologias que abordam a acessibilidade, por vezes a 

forma como as mesmas transmitem os seus resultados não são as mais percetíveis para todos os 

agentes envolvidos no processo de planeamento de transportes. É amplamente reconhecido pela 

literatura dedicada ao tema que, a representação gráfica é o modo mais eficaz na transmissão do 

conhecimento, isto é, na exposição dos resultados obtidos.  

A metodologia usada pelo InViTo baseia-se no termo de “acessibilidade percetível”, isto é, a “atração” 

que diferentes áreas geram em resultado dos transportes coletivos disponíveis e atividades económicas 

existentes no local. Essa mesma perceção é estimada com recurso a inquéritos de preferência 

declarada à população da zona de estudo, de forma a serem calculadas as respetivas utilidades (em 

função das distâncias) que irão reproduzir a perceção dos indivíduos o mais aproximadamente possível. 

As especificidades desta abordagem permitem que a mesma seja usada por dois tipos de utilizadores 

diferentes. Se por um lado, é dada a liberdade de escolha relativamente a dados, tipologia de dados e 

tipos de análises a incluir no estudo (“Decisor”), por outro, a metodologia apenas dará liberdade de 

escolha nas ponderações dos parâmetros definidos pelo decisor (“Utilizador Final”). 

Independentemente do tipo de utilizador, verifica-se que metodologia está munida de uma componente 

dinâmica, sendo a representação gráfica da acessibilidade nada mais do que a agregação de todas 

utilidades para determinada célula, de acordo com as ponderações adotadas. 

 

2.2.6 SAL – Structural Accessibility Layer 

Tendo como objetivo a função de apoio à decisão, a metodologia seguida na Structural Accessibilty 

Layer destaca-se pela sua integração de questões relacionadas com a evolução do desenvolvimento 

do uso do solo e planeamento dos transportes, nomeadamente ao nível de zonamento, densidades, 

tipos de usos, entre outros. De forma simultânea, a metodologia considera a relação dos indicadores 

anteriores, e respetivos planos urbanísticos onde se inserem, com o planeamento do sistema de 

transportes e rede de infraestruturas existente. 

A SAL materializa-se através da sua componente geográfica, comparando os diferentes níveis de 

acessibilidade para os diferentes modos de transporte em análise e oportunidades. O índice de 

acessibilidade em questão divide-se em duas partes: o índice de “multiplicidade de oportunidades” e a 

“área de acessibilidade”. Na primeira fase do índice de acessibilidade, o valor em questão recorre à 

equação (5), a partir da qual se obtém o número de atividades que determinado local consegue alcançar 

tendo em conta o tempo de viagem e/ou distância. Na segunda e última fase, a “área de acessibilidade” 
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utiliza os valores obtidos na fase anterior, e distingue a tipologia dos transportes escolhidos para as 

referidas rotas.     

 
𝐷𝑖𝑣𝐴𝑐𝑡 =

∑ (𝐴𝑐𝑡𝑦 × 𝑓𝑦)𝑦

∑ 𝑓𝑦𝑦

 (5) 

O índice de multiplicidade é composto pela variável 𝐴𝑐𝑡𝑦, indicativa da existência da oportunidade no 

local 𝑦 e a variável 𝑓𝑦 a frequência potencial da mesma atividade no local 𝑦.   

No caso da “área de acessibilidade”, a mesma é dividida em diferentes patamares, nos quais se 

identificam os modos de transporte disponíveis para utilização dos habitantes, tanto individualmente 

como em diferentes combinações. As “áreas” consideradas para os diferentes tipos de combinações 

são as seguintes: Área I – Não-Motorizado; Área II – Não-Motorizado e Transportes Coletivos; Área III 

– Todos os Modos; Área IV – Não-Motorizado e Carro; Área V – Transporte Coletivo; Área VI – 

Transporte Coletivo e Carro; Área VII – Carro. 

O resultado final desta metodologia, recorrendo à conjugação de ambas as fases é uma abordagem 

comparativa, permite identificar que modos de transporte são potenciados pela infraestrutura existente 

e sua abrangência, de acordo com as respetivas oportunidades dentro de um intervalo pré-

estabelecido. Os índices de acessibilidade estimados desta forma permitem obter uma perceção da 

realidade do sistema de transportes para a área de estudo a considerar. 

 

2.2.7 GDATI – Geographic/Demographic Accessibility of Transport Infrastructure 

No caso do GDATI, trata-se de uma abordagem mais simples, uma vez que o foco da sua metodologia 

está relacionado apenas com a infraestrutura de transportes coletivos estabelecida, isto é, o índice de 

acessibilidade estimado diz respeito a “densidades de serviços” existentes numa determinada área de 

estudo. Numa primeira fase são calculadas as densidades relacionadas com a rede viária dos 

transportes coletivos, nomeadamente os quilómetros percorridos pelos serviços, tal como se pode 

observar nas equações (6), (7) e (8). 

 
𝐺𝑝
𝐾 =

𝐾

𝑎
𝐾𝑚 𝐾𝑚2⁄  (6) 

 
𝐺𝑑
𝐾 =

𝐾

𝑏
𝐾𝑚 10.000ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠⁄  (7) 

 
𝐺𝑝𝑑
𝐾 = 𝐺𝑝 . 𝐺𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

𝐾

𝑎. 𝑏̅̅ ̅̅̅
= 𝐾𝑚 𝐾𝑚2. 10.000ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠⁄  (8) 
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Na equação (6), a variável 𝐺𝑝
𝐾relaciona a distância percorrida pelos serviços num raio de ação de 1 

Km2, já a variável 𝐺𝑑
𝐾, da equação (7), indica a distância percorrida pelos serviços num raio de ação de 

10.000 habitantes. Por último, a variável 𝐺𝑝𝑑
𝐾  (equação (8)) traduz a acessibilidade conforme as 

densidades relacionadas com a rede viária através da média da vertente mais geográfica (𝐺𝑝
𝐾) com a 

vertente mais demográfica (𝐺𝑑
𝐾). 

Numa segunda fase, as densidades são estimadas de acordo com o número de paragens existentes 

para os modos de transporte em estudo, cujas equações (9), (10) e (11) representam essa abordagem. 

 
𝐺𝑝
𝐽 =

𝐽

𝑎
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝐾𝑚2⁄  (9) 

 
𝐺𝑑
𝐽 =

𝐽

𝑏
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 10.000ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠⁄  

(10) 

 
𝐺𝑝𝑑
𝐽 = 𝐺𝑝. 𝐺𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

𝐽

𝑎. 𝑏̅̅ ̅̅̅
=  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝐾𝑚2. 10.000ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠⁄  (11) 

As variáveis das equações anteriores são em tudo semelhantes às variáveis das equações (6), (7) e 

(8), com a exceção de serem consideradas o número de paragens (J) ao invés do número de 

quilómetros percorridos pelos serviços (K).  

Apesar de bastante simples, a metodologia aqui descrita demonstra um aspeto dinâmico bastante forte, 

podendo ser aplicada a qualquer tipo de localização/dimensão sem a necessidade de recorrer base de 

dados robustas.  

 

2.2.8 Isócronas 

À semelhança de outras abordagens, a metodologia segundo isócronas é direcionada para uma melhor 

perceção dos resultados perante os agentes externos à atividade dos transportes. O seu suporte 

metodológico, quando comparado com outras abordagens, assenta em processos matemáticos menos 

complexos, sendo a formulação que se apresenta na equação (12) aquela mais frequentemente 

descrita na bibliografia dedicada ao tema para a obtenção do indicador de acessibilidade.   

 𝐴𝑖 =∑ 𝑂𝑗 . 𝑓(𝐶𝑖𝑗)
𝑗

 (12) 

Da equação anterior, o elemento 𝑂𝑗 representa a variável que traduz as oportunidades/equipamentos 

existentes na localização j e o elemento 𝑓(𝐶𝑖𝑗) a função custo entre a origem i e o destino j (em função 

do tempo de viagem ou distância percorrida). Como seria de esperar, esta formulação assenta sobre a 

rede existente e respetiva geografia, no entanto é lhe adicionada a componente temporal do sistema 

de transportes, isto é, a disponibilidade de horários e a interligação entre os diferentes serviços. Desta 

forma, a metodologia consegue representar a acessibilidade “efetiva” do sistema de transportes 

coletivos e as características que o distinguem do sistema de transporte individual onde o indivíduo 

pode aceder ao sistema em qualquer momento e realizar a viagem de uma forma direta.  



 

13 

A conjugação de ambos os elementos descritos anteriormente permite obter as chamadas isócronas, 

linhas que ligam um conjunto pontos que se encontram à mesma distância/tempo de determinada 

localização, ou identificar a área onde todos os pontos se encontram a uma distância/tempo inferior ao 

valor da isócrona estipulada (área das isócronas). 

Apesar da aparente simplicidade da metodologia descrita, os requisitos em termos de dados para que 

esta funcione o mais adequadamente possível e apresente resultados sólidos são bastante 

significativos, assim sendo de modo a minimizar a exigência dos dados necessários é possível realizar 

algumas simplificações, tais como restringir as análises às horas de ponta. 

Independentemente da maior ou menor disponibilidade de dados, para que seja possível a passagem 

da metodologia em si para “o papel” é necessário recorrer a softwares de processamento espacial 

(sistemas de informação geográfica) que em duas fases distintas constroem as isócronas. Numa 

primeira fase são analisados todos os horários, linhas e infraestrutura e determinados os tempos de 

viagem entre todas as origens para todos os destinos nos diferentes modos de transporte e 

combinações entre si dentro da zona de estudo. Numa segunda fase, através do processamento 

espacial, são criados os elementos geométricos que irão ligar todos os locais dentro de um determinado 

período de tempo, criando dessa forma a isócrona.      

 

2.2.9 Índice de Acessibilidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

De uma forma geral, constata-se que todas as cidades que experienciaram e/ou que continuam a 

observar um rápido crescimento da sua população e infraestruturas, sentem uma enorme dificuldade 

em fazer face aos desafios que lhes são impostos, tanto em termos urbanísticos como de transportes. 

O crescimento descontrolado das cidades gera obstáculos que põem em causa a rentabilidade dos 

serviços, e consequentemente o acesso a todos os cidadãos. Estes constrangimentos originam 

iniquidades que, com o passar do tempo tendem a piorar, deixando cada vez mais isolados os 

indivíduos que já no presente se encontram com menores condições de acessibilidade. 

É neste ponto que os indicadores de acessibilidade devem ser tidos em consideração, identificando 

áreas, zonas ou segmentos da população onde são necessárias intervenções ao nível dos transportes 

para que as disparidades possam ser reduzidas, ou mesmo eliminadas. Foi com base nestes 

pressupostos que o Índice de Acessibilidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi idealizado, 

permitindo analisar a qualidade dos serviços e abrangência geográfica dos mesmos. 

Tendo presente as questões socioeconómicas e a segregação espacial observadas para a Área 

Metropolitana do Rio de Janeiro, na construção do índice de acessibilidade foram incluídos três tipos 

de indicadores distintos, de modo a que os resultados traduzissem uma imagem “mais exata” da 

realidade. O primeiro indicador, 𝐼1, aborda a questão da abrangência espacial por parte dos serviços 

de transporte coletivo em todos os modos existentes, tal como se apresenta na equação (13).      

 
𝐼1 =∑(

𝐴𝐶𝑂𝐵𝑚
𝐴𝑇𝑜𝑡

×𝑊𝑚)

𝑘

𝑖=1

 (13) 
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A variável 𝐴𝐶𝑂𝐵𝑚é atribuída apenas à área abrangida num determinado local para cada modo de 

transporte coletivo existente, ao invés da variável 𝐴𝑇𝑜𝑡 que apresenta a área total da referida 

localização. A relação entre as variáveis anteriores é posteriormente “pesada” de acordo com os 

diferentes modos de transporte coletivo considerados na análise (𝑊𝑚). 

Numa segunda fase, é estimado um outro indicador, 𝐼2, no qual se evidencia a quantidade de locais 

acessíveis a partir de determinado local pelos diferentes modos de transporte existentes. 

Previsivelmente, quanto maior o número de locais ao alcance do local em questão, maior será o seu 

indicador. Na equação (14) identifica-se a formulação segundo a qual se estima o indicador 𝐼2.  

 
𝐼2 =∑(𝑁𝑑𝑚 ×𝑊𝑚)

𝑘

𝑖=1

 (14) 

A equação anterior trata-se de uma formulação matemática simples, composta apenas pela variável 

𝑁𝑑𝑚, reveladora do número de destinos alcançáveis para determinado local segundo os diferentes 

modos de transporte disponíveis, devidamente ponderados pela variável 𝑊𝑚.  

Por último, o indicador 𝐼3 pretende caracterizar a acessibilidade final da viagem, isto é, ao contrário do 

indicador anterior, 𝐼2, onde se estimam os locais alcançáveis a partir de determinada localização (início 

de viagem), para o indicador em questão é identificada a quantidade de oportunidades relativas à 

determinada atividade económica, de acordo com a equação (15).  

 
𝐼3 =∑(𝑁𝑒𝑚 ×𝑊𝑚)

𝑘

𝑖=1

 (15) 

À semelhança das variáveis dos indicadores anteriores, a variável 𝑁𝑒𝑚 (oportunidades relativamente a 

determinada atividade económica) será ponderada pela variável 𝑊𝑚 de acordo com o respetivo modo 

de transporte. 

Durante a descrição dos três indicadores, para a materialização do índice de acessibilidade, foi referido 

diversas vezes o processo de ponderação de acordo com o modo de transporte, no entanto, até este 

ponto, ainda não tinha sido esclarecida a forma de cálculo dos referidos “pesos”. Para a presente 

abordagem, os parâmetros escolhidos na diferenciação dos diferentes “pesos” relativamente às 

escolhas modais tiveram por base a capacidade e velocidade de cada um dos modos de transporte 

tidos em conta nesta metodologia e que se traduz nas equações (16) e (17) que estimam os respetivos 

“pesos”, consoante a repartição modal observada.   

 
𝑊𝑚𝑠𝑖

= (
𝐶𝑚
𝐶𝑚𝑎𝑥

+
𝑉𝑚
𝑉𝑚𝑎𝑥

) ÷ 2 (16) 

 
𝑊𝑚𝑖𝑛𝑡

= (
𝑊𝑂𝑠𝑖

+𝑊𝑚𝑠𝑖

2
) (17) 

Na equação (16) apresenta-se a fórmula para o cálculo do fator de ponderação do modo de transporte 

m, onde se relacionam os valores médios de capacidade e velocidade do modo m (𝐶𝑚 e 𝑉𝑚) face ao 

valor máximos entre todos os modos (𝐶𝑚𝑎𝑥 e 𝑉𝑚𝑎𝑥). No caso de se observar a utilização de mais do que 
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um modo de transporte, é necessário proceder à integração dos diferentes fatores de ponderação, 

recorrendo à equação (17), onde a variável  𝑊𝑂𝑠𝑖
 corresponde ao factor de ponderação original (apenas 

um modo) e a variável 𝑊𝑚𝑠𝑖
 ao fator de ponderação com a integração de outros modos de transporte. 

A composição final do índice de acessibilidade é obtida segundo uma normalização de todos os 

indicadores, equação (18), uma vez que todos eles irão apresentar grandezas díspares, juntamente 

com uma ponderação final de cada indicador, equação (19).   

 
𝑋𝑛 = (

𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

) (18) 

 𝐼𝐴 = (𝐼1 × 𝑝1) + (𝐼2 × 𝑝2) + (𝐼3 × 𝑝3) (19) 

De referir que, para a obtenção dos fatores 𝑝1, 𝑝2 e 𝑝3 é necessário proceder a métodos auxiliares, 

nomeadamente à realização de inquéritos de preferência declarada, de modo a se confirmar qual a 

importância que cada indicador possui perante os indivíduos que caracterizam a zona de estudo.  

 

2.3 Aplicação dos Indicadores 

Após a análise de todos os métodos expostos no subcapítulo anterior, confirma-se a já referida 

dispersão de metodologias e indicadores relativamente à acessibilidade. É derivado a essa mesma 

multiplicidade de abordagens que torna uma comparação entre métodos não muito aprazível.  

Independentemente desse facto, apurou-se qual das abordagens descritas se adequaria melhor à 

realidade do modelo, isto é, ao cálculo de indicadores menos complexos. De todas elas, o Gravity-

Based Accessibility Measures for Integrated Transport-Land Use Planning (GraBAM) foi aquela que se 

considerou como a metodologia que melhor se ajustaria a uma análise comparativa com os resultados 

provenientes do modelo. 

Como se verá mais adiante, decorrente da análise do modelo construído, serão tidos em conta para 

análise dos resultados do modelo os indicadores de tempo de viagem e número de viagens possíveis 

entre todas as origens/destinos (ficando de fora o indicador da distância, por uma simples questão de 

multiplicidade de resultados sem qualquer tipo conclusões disruptivas relativamente aos restantes 

indicadores). Serão esses mesmos indicadores, que a uma escala mais pequena (Município de Lisboa) 

se confrontarão com os resultados provenientes da metodologia GraBAM para o mesmo nível de 

detalhe, mas com a inclusão de outros parâmetros, nomeadamente a população residente e número 

de empregos. 
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3 METODOLOGIA 

Serve o presente capítulo para, de uma forma mais teórica, enquadrar o trabalho desenvolvido na 

construção do modelo e aquisição de dados, juntamente com todas as metodologias, fases e bases de 

dados utilizadas no âmbito desta dissertação. Será igualmente abordado que tipo de software utilizado, 

assim como as funcionalidades usadas para produzir os resultados finais. 

Tendo em conta a tipologia dos dados e análises pretendidas, verificou-se que a utilização de um 

software de sistema de informação geográfica era o que melhor se adaptava aos objetivos 

estabelecidos, não só pela existência de uma grande parte dos dados já adaptada a esse próprio 

sistema, mas igualmente pela liberdade de manuseamento de dados/análises que um sistema deste 

tipo confere ao operador. 

Nos subcapítulos seguintes apresentam-se de forma coordenada, e de algum modo pela mesma ordem 

de construção do modelo, todos os patamares abordados neste processo. 

 

3.1 Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Sendo o principal objetivo desta dissertação algo ambicioso, sobretudo no que diz respeito à quantidade 

de dados necessários para a construção de um modelo sólido e robusto, a escolha do sistema de 

informação geográfica provou ser a mais adequada uma vez que o sistema se define como uma 

tecnologia/ferramenta apta a armazenar, gerir, manipular e visualizar a informação de uma forma 

georreferenciada (Maguire et al., 1991). De entre todos os softwares existentes, dos quais alguns se 

destacam pelo seu acesso livre, optou-se pelo uso do software ArcGIS – ArcMap, pertencente à 

empresa americana Environmental Systems Research Institute (ESRI), não só pela sua existência no 

repositório do Instituto Superior Técnico (IST) no âmbito da investigação académica mas igualmente 

por este estar dotado da extensão Network Analyst (extensão essa que possibilita ao software principal 

(ArcMap) o acesso a funcionalidades especificas na análise de determinados temas, neste caso o 

transporte coletivo). 

Independentemente da sua aptidão para o tratamento de informação, importa referir que apenas uma 

boa conjugação de cinco vetores principais permite a obtenção de resultados válidos e passiveis de 

serem utilizados como base de sustentação nas decisões tomadas. O primeiro dos quais está 

relacionado com já falado software, existindo diversos produtos disponíveis no mercado, variando 

inclusive entre produtos pagos e gratuitos. Aliado ao primeiro vetor surge o segundo, o hardware, 

bastante condicionante no passado, mas que ainda hoje toma um papel preponderante face à dimensão 

da base de dados e tipologia de análises que se pretenda realizar. As bases de dados são o terceiro 

vetor a ter em conta, e o mais importante de todos, pois sem uma base de dados sólida será impossível 

obter bons resultados. Em muitos casos, esta é a fase mais dispendiosa na implementação de um 

projeto num SIG, chegando mesmo a atingir 70% dos custos totais (González et al., 2012). Por último, 

temos a conjugação dos métodos utilizados nas análises da informação reunida com a componente 

humana, isto é, quando maior for a experiência do operador mais resultados e análises ele será capaz 
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de retirar do SIG. Estando estes pontos validados, é possível afirmar que o SIG é uma mais-valia como 

ferramenta na análise da realidade, assim como no cálculo de indicadores para cenários futuros. Na 

Figura 3.1 apresenta-se o interface digital do software ArcGIS – ArcMap, utilizado na construção do 

modelo  

 

Figura 3.1 – Interface principal do software ArcGIS - ArcMap 

 

Apesar da multidisciplinaridade do software utilizado, para a presente dissertação apenas se retirou 

partido das valências afetas à extensão Network Analyst (conjunto de funcionalidades dedicadas à 

construção e análise de redes). No entanto, para a aplicação da extensão anterior foi necessária a 

aquisição e tratamento de uma grande quantidade de dados, que se evidenciou como uma tarefa 

genérica (essencial a qualquer tipologia de projeto) e que consumiu grande parte do tempo despendido 

na elaboração deste estudo. 

Ainda antes da descrição dos processos e camadas utilizadas no modelo construído, realizar-se-á um 

pequeno enquadramento sobre a forma de funcionamento do próprio SIG e como o mesmo representa 

a realidade num ambiente virtual.  

 

3.1.1 Dados Espaciais 

Comprova-se que o SIG, com recurso ao software ArcGIS – ArcMap, é a melhor abordagem perante 

os objetivos propostos, no entanto a forma como o mesmo nos permite alcançar ainda não foi aqui 

explicitada. Este passo é de extrema importância, uma vez que em qualquer estudo/análise com 

recurso a um SIG a forma de representação da realidade condiciona o tipo de análise a realizar, assim 

como a representação dos dados espaciais adotados. Naturalmente, qualquer que seja a abordagem 

ou metodologia, a representação da realidade apresenta-se como uma missão impossível, tendo-se 

sempre de proceder às respetivas simplificações. É neste ponto que surge o primeiro impasse, pois tal 

como se identifica na Figura 3.2, existem duas estruturas dos dados espaciais distintas: Vetorial e 

Raster. 
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Figura 3.2 – Tipologias de modelos existente: Modelos vetoriais e modelos raster (Galati, 2006) 

 

Face aos dados espaciais existentes, e objetivos propostos, concluiu-se que a representação a adotar 

seria um modelo vetorial composto por pontos, linhas, conjunto de linhas e polígonos, assim sempre 

que forem introduzidas novas camadas de informação será sempre identificada a respetiva estrutura 

de dados (vetorial ou matricial) e categoria do elemento (polígonos, linhas ou pontos). Embora a maioria 

da informação estruturada na base de dados seja vetorial, existem igualmente elementos pontuais em 

modelo raster/matricial.  

 

3.1.2 Análise Espacial 

Embora a obtenção dos dados, e consequente tratamento dos mesmos permita a sua inserção no 

modelo de forma imediata e correta, por vezes é necessário proceder a diversas operações para 

compatibilizar diferentes bases de dados/modelos de dados e sistemas de coordenadas, ou mesmo o 

tipo de resultados a alcançar. Nesse sentido, e à semelhança da secção anterior, serão descritas 

algumas operações de forma bastante simplificada, para que mais à frente neste texto essas mesmas 

operações quando enunciadas já tenham sido abordadas. Apresentam-se de seguida as operações 

que mais vezes foram utilizadas no decorrer da construção do modelo:  

 Ferramentas de gestão de dados (Data Management Tools) 

o Projeção e Transformação 

Project → Face à diversidade de sistemas de coordenadas presentes nos dados 

reunidos, esta ferramenta permite a compatibilização de coordenadas projetando todos 

os dados recolhidos para apenas um único sistema de coordenadas. Sendo neste caso 

adotado o sistema de referência para Portugal ETRS 89 (European Terrestrial 

Reference System 1989) com projeção transversa de Mercator para Portugal (TM06) 

(Sistema de Coordenadas Projetadas → Grelhas Nacionais → Europa → ETRS 1989 

Portugal TM06); 
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Feature To Points → Cria um novo elemento, do tipo ponto, com base num outro 

elemento (e.g. o centróide de determinado polígono); 

Feature Vertices To Points → Com base num elemento do tipo linha, cria um novo 

elemento do tipo ponto em todos os vértices existentes ao longo da linha em questão; 

XY To Line → Cria um novo elemento, do tipo linha, com base numa tabela onde se 

indicam as coordenadas de início e fim de determinado troço; 

 Ferramentas de Análise (Analysis Tools) 

o Sobreposição (Overlay) 

Intersect → Cria de um novo elemento, geralmente do tipo polígono, a partir da 

sobreposição de outros dois inputs, igualmente do tipo polígonos; 

Spatial Join → “Copia” atributos de um elemento para um outro com base numa relação 

espacial; 

Join → “Junta” atributos de um elemento para um outro com base numa relação de 

ID/Chave primária comum; 

o Proximidade (Proximity) 

Buffer → Cria um novo elemento, do tipo polígono, com base numa regra de distância 

(tempo de viagem, comprimento, etc.); 

 

3.1.3 Network Analyst 

A extensão Network Analyst é a funcionalidade crucial em todo o processo desenvolvido. 

Independentemente de a base de dados ser completa e bem estruturada, a modelação e análise da 

rede só será possível através da utilização desta extensão, sem a qual não será possível a obtenção 

dos vários níveis de indicadores. 

O Network Analyst assenta na conceção de uma base de dados multimodal, à qual irá recorrer para o 

cálculo das análises idealizadas. Numa primeira fase, a extensão engloba todos os dados (diferentes 

camadas) numa única entidade que depois cria o “modelo” independente dos dados originais. Dentro 

desse novo “submodelo” indica-se quais as camadas principais, isto é, para o modelo multimodal trata-

se de indicar quais são as redes utilizadas por cada um dos transportes e onde é possível realizar o 

transbordo entre modos. Estando definidas as camadas, é essencial identificar quais são indicadores 

a registar, para efeitos de impedância ou meramente informativos. Estes indicadores serão alvo de uma 

nova abordagem mais à frente, uma vez que estarão diretamente associados aos dados que serão 

apresentados no subcapítulo seguinte e dos resultados que dai advêm. Por último, tendo em conta os 

indicadores anteriores define-se qual é o indicador pré-definido para o uso da impedância. Na Figura 

3.3 é possível observar uma das fases da construção do “submodelo”.  
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Figura 3.3 – Interface do software no processo de identificação dos indicadores a registar 

 

De todo este processo importa referir algumas questões técnicas necessárias à compreensão, numa 

fase mais avançada, do modelo e seus resultados. Como já referido anteriormente, foi necessário 

identificar qual o indicador a associar à impedância, neste caso o tempo de viagem. Os resultados 

estimados serão apresentados em forma de matriz OD, na qual cada uma das “casas” apresenta o 

tempo de viagem mais curto (utilizando todos os modos de transporte à sua disposição). A escolha do 

caminho mais curto é feita com base no já bem conhecido algoritmo de Dijkstra (ESRI, 2018). Perante 

o número de zonas adotado para este modelo (que se apresentará mais à frente), e que se traduziu 

numa exigência computacional bastante significativa, o número de resultados foi limitado a um tempo 

de viagem máximo de uma hora e quinze minutos entre zonas. Outro dos pressupostos adotados para 

o modelo é a realização de todas as análises para a quarta-feira, ou seja, o dia da semana com um 

comportamento mais equilibrado (por se situar justamente a meio da semana). Por impossibilidade do 

software, apenas é possível obter os indicadores da matriz OD segundo uma tabela, não sendo possível 

a sua visualização do caminho mais curto sobre a rede modelada. 

 

3.2 Modelo 

Após uma breve explicação sobre o software em si, funcionalidades e pressupostos, apresentam-se de 

seguida todos os dados considerados na construção do modelo, assim como os passos necessários 

em cada um deles para o ajuste perfeito entre todas as camadas. 

 

3.2.1 Rede de Transportes 

Qualquer tipo de modelo, seja ele de tráfego, transportes coletivos ou pedonal, necessita de uma base 

sobre a qual possa correr as suas análises. Como já mencionado anteriormente, para esta dissertação 

foi adotado um modelo vetorial, que resulta na composição do mesmo por linhas e pontos (mais 
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usualmente designado por arcos e nós). Ora, tendo em conta as características do modelo, aliado ao 

facto de presentemente existir uma base de dados bastante completa e disponível de forma gratuita no 

endereço de internet OpenStreetMap.org ao nível da infraestrutura de transportes, assumiu-se como 

ponto de partida e estrutura base do modelo todas as linhas e pontos provenientes dessa fonte (OSM, 

2017). O endereço OpenStreetMap não é mais do que um repositório online de mapas assente no livre 

acesso por parte de toda a comunidade, e na qual essa mesma comunidade tem um papel bastante 

ativo na atualização das suas características. Naturalmente, uma base de dados deste tipo irá conter 

alguns erros e omissões devido à ausência de uma “fiscalização” rígida, no entanto, com base na 

experiência profissional adquirida é-me possível afirmar que numa rede desta dimensão essas 

incongruências têm um impacto pouco significativo nos resultados finais. 

Para o modelo em questão, a rede selecionada no endereço de internet e posteriormente importada no 

software, abrangeu uma área territorial um pouco superior à Área Metropolitana de Lisboa, tal como se 

identifica na Figura 3.4 – a). Como seria de esperar, a densidade da rede importada é bastante superior 

nos núcleos urbanos comparativamente à restante área. Na Figura 3.4 – b) é possível observar o nível 

de detalhe superior da rede para uma zona mais densamente povoada, mais concretamente o 

município de Lisboa.    

 

Figura 3.4 – a) Rede viária da AML; b) Rede viária do município de Lisboa 

 

3.2.2 Rede Pedonal 

Quando um individuo decide realizar uma viagem, quer seja em lazer ou trabalho, ele realiza uma breve 

reflexão sobre como a irá efetuar. Muitas vezes, especialmente quando se aborda o tema dos 

transportes públicos, o foco passa apenas pela viagem no próprio sistema em si, descurando talvez o 

maior fator que mais peso tem no processo de planeamento de uma viagem, isto é, o “last mile” 

(expressão inglesa associada ao trajeto inicial de casa até à paragem ou vice-versa). É por esse motivo 

a) b) 
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que se considerou imprescindível a representação desse fenómeno, pois a forma como um individuo 

alcança os pontos de acesso ao transporte coletivo irá certamente influenciar a sua escolha modal. 

Tirando partido da rede importada no âmbito da infraestrutura rodoviária, verificou-se a possibilidade 

de a mesma ser utilizada para a rede pedonal. No entanto, abertura da rede ao modo pedonal não pode 

ser feita de uma forma cega, pois existem diversas restrições a ter em conta quando se fala de peões. 

A restrição mais significativa está relacionada com a tipologia da via, ou seja, um peão nunca poderá 

utilizar os arcos do modelo que estejam associados por exemplo a autoestradas ou vias rápidas. Esta 

questão é colmatada ainda na fase de construção do “submodelo”, já descrito anteriormente, de onde 

se gera um parâmetro “restrição” identificando quais os tipos de arcos disponíveis para livre circulação 

de peões. A restrição é inserida segundo uma linguagem de programação Python, na qual se 

identificaram os arcos da tipologia “Motorway” e “Trunk/Highway” como aqueles interditos à circulação 

pedonal. 

Outra restrição a ter em consideração, sendo que não se trata verdadeiramente de uma restrição, são 

os declives da rede modelada, isto é, as decisões tomadas por um individuo na escolha do seu modo 

são bastante influenciadas pelo revelo que irá encontrar no decorrer da sua viagem. Uma vez que a 

rede em questão não detinha qualquer tipo de informação altimétrica, foi necessário proceder a uma 

metodologia capaz de dotar a rede com esse tipo de informação.    

3.2.2.1 Relevo 

Após uma pesquisa exaustiva ao nível do tipo de informação pretendida, confirmou-se a existência de 

uma base de dados, disponibilizados de forma gratuita, sob a alçada da entidade United States 

Geological Survey (USGS). Trata-se de informação registada no âmbito do Shuttle Radar Topography 

Mission: Mission to Map the World, uma missão espacial com o objetivo de obter o modelo digital do 

terreno para quase todo o mundo. No entanto, esta base de dados apenas é disponibilizada em formato 

raster (tendo sido este caso particular referenciado anteriormente), o que originou a necessidade de 

executar alguns métodos no sentido de compatibilizar a informação. Na Figura 3.5 apresenta-se um 

exemplo de um dos “mosaicos” utilizados neste modelo, onde cada um dos pixéis que compõem o 

“mosaico” tem associada a respetiva informação altimétrica com uma resolução do raster de trinta 

metros (que se traduz em 900 m2 abrangidos por cada célula). 
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Figura 3.5 – Exemplo de um “mosaico” segundo o SRTM (USGS, 2017) 

 

O processo de compatibilização dos dados passou por estabelecer um novo atributo aos pontos (nós) 

que constituem a rede modelada, associando-lhes o valor da cota do pixel ao qual o ponto se 

sobrepunha. Importa aqui referir que, foram igualmente considerados neste processo todos os vértices 

pertencentes às linhas (arcos). Com a identificação e atribuição das cotas para cada um dos elementos, 

foi possível desse modo proceder ao cálculo do respetivo declive em todas as linhas da rede modelada.  

3.2.2.2 Função da Velocidade 

Apesar da atribuição do declive a cada uma das linhas que compõem a rede modelada, essa 

característica por si só não irá ter qualquer tipo de influência nos resultados pretendidos para o tipo de 

análise idealizada. Tal como já mencionado, o indicador proposto para assumir o ”papel” de impedância 

foi o tempo de viagem, logo foi necessário conceber uma metodologia para que os declives passassem 

a ter um papel ativo sobre o tempo de viagem, e consequentemente sobre a impedância. Foi com esse 

objetivo que a função de Tobler’s Hiking foi escolhida, equação (20), permitindo materializar a influência 

que os declives da rede modelada irão ter numa primeira fase na velocidade pedonal, e numa segunda 

fase no tempo total de viagem e escolhas modais.   

 
𝑊 = 6 × 𝑒−3,5×|

𝑑ℎ
𝑑𝑥

+0,05|
 (20) 

Através da equação anterior obtém-se o gráfico que se apresenta na Figura 3.6, de onde se retira a 

velocidade pedonal de acordo com o declive. Trata-se de uma função exponencial, cuja velocidade 

pedonal para uma situação de declive nulo se fixa em cerca de 5,0 Km/h, um pouco acima dos habituais 

3,6 Km/h assumidos como valor padrão.  
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Figura 3.6 – Função de Tobler’s Hiking 

 

Desta forma, a questão relacionada com o “last mile”, que no caso dos transportes coletivos se assume 

de particular importância uma vez que grande parte dos acessos são realizados por via pedonal, fica 

salvaguardada perante os resultados apresentados. 

 

3.2.3 Dados Estatísticos 

Já aqui foram referidas a rede modelada de transportes e pedonal, no entanto para que a mesma possa 

ser “utilizada” pelos agentes durante as simulações, é necessário a definição de onde se deslocam 

e/ou para onde deslocam, isto é, é preciso definir quais são as origens e destinos da rede modelada.  

A um nível mais macro, e uma vez que o objeto de estudo se foca na Área Metropolitana de Lisboa, 

foram assumidos como parte integrante do modelo todos os municípios pertencentes à AML (Figura 

3.7): Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, 

Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 

 

Figura 3.7 – Municípios pertencentes à AML 
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No entanto, uma vez que os objetivos desta dissertação passam por analisar alguns indicadores de 

forma bastante “próxima” da realidade, é necessário aumentar a escala do zonamento até a um 

determinado ponto de equilíbrio. Isto é, por um lado ter o maior número de zonas possíveis possibilita 

uma análise mais fina, no entanto, resulta num esforço computacional muito superior juntamente com 

a inexistência de dados a esse nível, por outro lado um número muito reduzido de zonas torna a sua 

análise muito vaga e ambígua. Assim, ponderando todas estas questões (zonamento e dados 

existentes), assumiu-se para o modelo como “unidade de zonamento” as secções estatísticas usadas 

nas Bases Geográficas de Referenciação da Informação (BGRI) dos censos de 2011 por parte do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e que se apresentam na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Zonamento adotado para o modelo, segundo as secções estatísticas (INE, 2011) 

 

A escolha pelo zonamento das secções estatísticas resultou num modelo com 4521 zonas, 

balanceando o esforço computacional necessário para as análises propostas com os dados existentes 

e disponíveis. As “entradas/saídas” de cada uma das zonas criadas materializaram-se através da 

criação de um novo elemento, o centróide do polígono. Após a definição de todos os centróides, 

inseriram-se novas linhas na rede modelada, estabelecendo a conexão entre o centróide e o elemento 

da rede mais próximo (linha ou ponto). 

 

3.2.4 Operadores de Transportes 

Nesta secção serão identificados, e apresentados de forma sucinta, os operadores que foram 

considerados como essenciais para a construção do modelo mais próximo possível da realidade. 

Importa referir que, face ao número de operadores existentes na área metropolitana de Lisboa, dos 

mais variados modos de transportes e dimensões em termos operacionais, não foi exequível a 

introdução de todos eles no modelo. Tendo em conta essa limitação, apresentam-se de seguida os 
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dezasseis operadores de transporte coletivo que foram considerados como fundamentais para a 

caracterização da realidade a partir do modelo construído. 

3.2.4.1 CP – Comboios de Portugal, E.P.E. 

O primeiro operador a ser considerado no modelo foi a empresa Comboios de Portugal, doravante 

designada por CP. Trata-se de uma entidade pública empresarial, que até há relativamente pouco 

tempo (tendo em conta a sua longevidade) era o único operador ferroviário de passageiros em Portugal. 

A sua abrangência operacional é bastante significativa, possuindo serviços de longo curso, médio curso 

e urbanos por todo o país.  

A sua tipologia em termos de infraestrutura, tanto na ferrovia1 como material circulante, permite 

capacitar o sistema de transportes de uma forma bastante significativa, nomeadamente ao nível do 

número de passageiros transportados que consegue movimentar em determinado período de tempo, 

tal como se pode comprovar pelos cerca de 77 milhões de passageiros transportados no serviço urbano 

de Lisboa acrescido de 6 e 10 milhões de passageiros do serviço de longo curso e regional, 

respetivamente (CP, 2016). Além da enorme oferta em termos de capacidade, há igualmente a salientar 

a questão da abrangência territorial, uma vez que existência de via dedicada e sem qualquer tipo de 

interferência de agentes exteriores, dota o sistema ferroviário de uma capacidade de penetração na 

malha urbana sem qualquer tipo de oposição perante os restantes modos de transporte. 

Para o modelo de transportes construído, considerou-se a rede ferroviária que se apresenta na Figura 

3.9 – a), sendo que na análise propriamente dita apenas se consideraram os elementos que estão 

inseridos dentro dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Em termos operacionais, uma vez 

que a área de estudo se cinge à Área Metropolitana de Lisboa, apenas foram considerados os serviços 

urbanos (Lisboa) e regionais da CP.  

3.2.4.2 Fertagus – Travessia do Tejo, Transportes, S.A. 

Tal como referido na secção anterior, o operador CP deixou de ser recentemente o único operador 

ferroviário de passageiros, sendo a empresa Fertagus a responsável pelo fim desse mesmo monopólio. 

A Fertagus é uma empresa privada pertencente ao grupo empresarial Barraqueiro, dedicada 

exclusivamente à concessão para a exploração do serviço de transporte ferroviário suburbano de 

passageiros no Eixo Ferroviário Norte-Sul, a qual opera interruptamente desde 1999. À semelhança da 

CP, a Fertagus usufruí de mais-valias infraestruturais que lhe proporcionam um cariz muito importante 

no dia-a-dia do sistema de transportes da Área Metropolitana de Lisboa, isto é, para além da via 

dedicada e respetiva capacidade de penetração na malha urbana do município de Lisboa, a Fertagus 

possibilita a transição do Rio Tejo em menos de 10 minutos (o maior constrangimento existente na Área 

Metropolitana de Lisboa ao nível de barreiras naturais). 

Da mesma forma que a CP, a infraestrutura utilizada pela Fertagus é gerida pela Infraestruturas de 

Portugal, no entanto assume-se que a infraestrutura e operação pertencem à mesma entidade para 

                                                           
1 De referir que a infraestrutura ferroviária Portuguesa é gerida pela Infraestruturas de Portugal, no entanto, para efeitos de 

simplificação e uma vez que o detalhe deste facto não irá trazer qualquer benefício na sua análise, considerou-se em termos de 
redação que a infraestrutura e operação ferroviária são apenas uma só entidade.  
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efeitos de análise. A rede ferroviária considerada para a Fertagus apresenta-se na Figura 3.9 – b), a 

qual se insere na sua totalidade dentro da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Figura 3.9 – a) Rede modelada do operador CP; b) Rede modelada do operador Fertagus 

 

3.2.4.3 Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 

O operador Metropolitano de Lisboa, usualmente designado por Metro de Lisboa, é uma entidade 

pública empresarial que se dedica à gestão/manutenção/ampliação do sistema metropolitano da cidade 

de Lisboa. Sendo igualmente um sistema ferroviário pesado, as suas características e objetivos diferem 

um pouco dos operadores anteriores, isto é, a sua abrangência territorial é bastante mais circunscrita 

e a operação assenta em estações mais próximas e frequências mais elevadas.  

Se por um lado, o transporte ferroviário “comboio” transporta os utentes da periferia para o centro da 

cidade, e vice-versa, por outro o sistema metropolitano tem o objetivo de distribuir os utentes pelas 

diferentes zonas do município de Lisboa. Estas características demonstram que a integração entre 

estes sistemas tem um papel muito importante no sistema de transportes da Área Metropolitana de 

Lisboa. 

A importância que o sistema metropolitano tem no quotidiano da cidade de Lisboa, e na Área 

Metropolitana, é evidenciado pelos aproximadamente 150 milhões de passageiros que utilizaram o 

operador no ano de 2016 (ML, 2016). Na Figura 3.10 – a) são identificadas as linhas e respetivas 

estações que compõem o sistema metropolitano da cidade de Lisboa (e em alguns casos pontuais os 

municípios limítrofes).     

3.2.4.4 Transtejo – Transportes Tejo, S.A./Soflusa – Sociedade Fluvial de Transportes, S.A. 

Complementarmente ao transporte ferroviário que utiliza a Ponte 25 de Abril para transpor o Rio Tejo, 

existe igualmente o operador Transtejo/Soflusa (doravante designado apenas por Transtejo) que 

permite realizar esse mesmo atravessamento, desta vez através do meio fluvial. Importa referir que 

a) b) 
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este modo de transporte já existia inclusive antes da construção da Ponte 25 de Abril (inaugurada como 

Ponte Salazar).  

Além de proporcionar o atravessamento do Rio Tejo, a proximidade dos terminais fluviais aos centros 

urbanos, faz como que este modo de transporte ainda tenha algum peso na escolha modal das viagens 

casa-trabalho, tendo sido utilizado por aproximadamente 23 milhões de passageiros no ano de 2013 

(TT, 2013). Na Figura 3.10 –b) apresentam-se as linhas e terminais em funcionamento por parte do 

operador Transtejo/Soflusa. 

 

Figura 3.10 – a) Rede modelada do operador Metropolitano de Lisboa; b) Rede modelada do operador 

Transtejo/Soflusa 

 

3.2.4.5 MTS – Metro, Transportes do Sul, S.A. 

O operador Metro, Transportes do Sul (MTS), à semelhança do operador Fertagus, é a entidade à qual 

está atribuída uma concessão de um sistema de metro à superfície na margem sul da Área 

Metropolitana de Lisboa. Este sistema é relativamente recente, tendo entrado em funcionamento no 

ano de 2007, e apesar do seu objetivo ser semelhante ao metropolitano de Lisboa a sua área de 

abrangência é menor. No entanto, tal como se pode observar pela Figura 3.11 – a), o sistema localiza-

se numa área densamente populacional e fomenta o efeito de capilaridade para outros modos de 

transporte, nomeadamente a ferrovia e o transporte fluvial. 

3.2.4.6 Carris – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., S.A. 

Após a identificação dos principais modos de transporte de passageiros pesados, surge o modo 

rodoviário para o município de Lisboa. A Carris, entidade municipal, caracteriza-se por ser o principal 

operador de transportes coletivos do município de Lisboa, sendo a sua frota constituída não só por 

autocarros, mas igualmente por elétricos, ascensores e um elevador. A sua missão é em tudo 

semelhante à do metropolitano de Lisboa, com a particularidade da sua rede ser muito mais detalhada 

(Figura 3.11 – b)) e com esse facto conseguir abranger territorialmente o município em quase toda a 

a) b) 
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sua área. Através do indicador do número de passageiros transportados é possível observar a sua 

importância no sistema de transportes, tendo registado aproximadamente 140 milhões transportados 

no ano de 2016 (Carris, 2016). No entanto, a sua estrutura operacional revela algumas fragilidades, 

nomeadamente ao nível das condições de circulação onde a sua qualidade do serviço é diretamente 

afetada pelos respetivos constrangimentos e dos quais não se pode dissociar uma vez que partilha a 

rede viária com outros modos.  

 

Figura 3.11 – a) Rede modelada do operador MTS; b) Rede modelada do operador Carris 

 

3.2.4.7 TCB – Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro 

Os Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro, TCB, tal como o próprio nome 

indica são um operador detido totalmente pela Câmara Municipal do Barreiro, com o objetivo de servir 

os núcleos populacionais do município do Barreiro e área limítrofes. Comparativamente a outros 

operadores rodoviários, a sua rede não é muito extensa (Figura 3.12 – a)), tendo transportado ainda 

assim aproximadamente 8 milhões de passageiros (TCB, 2016). A inclusão do operador TCB no modelo 

toma particular importância, não só por pertencer à Área Metropolitana de Lisboa mas também por 

recolher os passageiros na sua área de operação e permitir posteriormente que os mesmos acedam 

ao terminal fluvial da Transtejo, que de acordo com um efeito de continuidade possibilita aos utentes o 

acesso ao município de Lisboa.   

3.2.4.8 Sulfertagus 

A Sulfertagus é uma empresa pertencente à já mencionada empresa Fertagus, do grupo privado 

Barraqueiro. Apesar da sua estreita ligação ao modo rodoviário, a sua existência depende única e 

exclusivamente da exploração da concessão ferroviária operada pela Fertagus, isto é, à semelhança 

do que foi referido para os TCB noutro contexto, a função da Sulfertagus passa por “abastecer” as 

estações ferroviárias através da recolha de passageiros em povoações fora do seu raio de ação, 

criando deste forma uma continuidade no serviço de transportes. Trata-se de um serviço com uma 

a) b) 
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expressão espacial pouco significativa, tal como se pode observar na Figura 3.12 – b), mas que abrange 

locais com bastante potencialidade para a geração de passageiros.  

 

Figura 3.12 – a) Rede modelada do operador TCB; b) Rede modelada do operador Sulfertagus 

 

3.2.4.9 TST – Transportes Sul do Tejo, S.A. 

A Transportes Sul do Tejo, S.A., TST, apresenta-se como uma empresa privada no serviço de 

transportes rodoviário de passageiros, do grupo Deutsche Bahn, cuja sua área de influência se 

desenvolve maioritariamente na Península de Setúbal. A sua operação baseia-se em três serviços 

principais, as carreiras urbanas, suburbanas e rápidas, o que lhe permite ter uma abrangência territorial 

bastante grande (Figura 3.13 – a)), isto é, cerca de 1 milhão de habitantes distribuídos por uma área 

de aproximadamente 1.600 Km2. Independentemente da grande parte dos seus serviços de localizarem 

na margem sul do Tejo, a existência de carreiras rápidas que fazem ligação entre as povoações mais 

significativas e Lisboa, faz com que este operador tenha um papel importante na oferta de serviços à 

cidade de Lisboa.     

3.2.4.10 Rodoviária de Lisboa, S.A. 

O operador Rodoviária de Lisboa, S.A., é uma empresa do foro privado que pertence ao grupo 

empresarial Barraqueiro e atua no serviço de transporte rodoviário de passageiros, maioritariamente 

na margem norte do Rio Tejo, nos municípios de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira juntamente 

com ligações a Lisboa. Os seus serviços, identificados na Figura 3.13 – b) e baseados em três centros 

operacionais distintos (Santa Iria da Azóia, Bucelas e Caneças), encontram-se distribuídos de tal forma 

que permite ao operador fazer chegar a sua oferta a cerca de 400 mil habitantes.  

a) b) 
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Figura 3.13 – a) Rede modelada do operador TST; b) Rede modelada do operador Rodoviária de Lisboa 

 

3.2.4.11 Scotturb – Transportes Urbanos, Lda. 

A Scotturb – Transportes Urbanos, Lda., à semelhança dos últimos operadores, concentra a sua 

atividade no transporte rodoviário de passageiros, neste caso nos municípios de Sintra, Cascais, Oeiras 

e ainda numa pequena parcela de Mafra. A distribuição geográfica da sua oferta identifica-se na Figura 

3.14 – a) e caracteriza-se por poder alcançar até cerca de 750 mil habitantes.  

3.2.4.12 Vimeca Transportes – Viação Mecânica de Carnaxide, Lda. 

O operador Vimeca Transportes – Viação Mecânica de Carnaxide, Lda., também conhecida por 

Vimeca/Lisboa Transportes (meramente por questões bilhéticas), é uma entidade privada pertencente 

ao mesmo grupo empresarial do operador Scotturb, a empresa rodoviária Veja S/A Transporte Urbano. 

No entanto, ambas as empresas operam de forma completamente independente, não havendo 

qualquer tipo de compatibilização horária e tarifária. No caso da Vimeca/Lisboa Transportes o seu raio 

de ação, tal como se pode observar pela Figura 3.14 – b), destaca-se pela operação nos municípios de 

Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora, com uma forte “ligação direta” ao município de Lisboa. 

a) b) 
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Figura 3.14 – a) Rede modelada do operador Scotturb; b) Rede modelada do operador Vimeca 

 

3.2.4.13 Boa Viagem – Barraqueiro Transportes, S.A. 

O operador Boa Viagem, pertencente ao grupo empresarial Barraqueiro, realiza o seu serviço de 

transporte rodoviário de passageiros sobre a área de influência dos municípios de Alenquer, Arruda 

dos Vinhos, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira e sua ligação direta ao município 

de Lisboa, tal como identificado na Figura 3.15 – a). A sua oferta pelos diferentes municípios permite 

realizar a sua operação com um alcance até cerca de 5 milhões de passageiros/ano. 

3.2.4.14 Mafrense – Barraqueiro Transportes, S.A. 

O operador Mafrense, pertencente ao grupo empresarial Barraqueiro, tal como o seu próprio nome 

indica, tem a sua base de operação no município de Mafra. No entanto a sua operação desenvolve-se 

igualmente até aos municípios de Sintra, Torres Vedras, Loures e Lisboa, com duas tipologias de 

serviço bastante distintas. Se por um lado, a sua operação abrange áreas rurais bastante extensas e 

de baixa densidade onde a oferta é mais reduzida, no caso dos movimentos entre sedes de município 

o operador aposta numa oferta mais regular e frequente. Na Figura 3.15 – b) observa-se a sua 

distribuição espacial, que movimenta aproximadamente três milhões e meio de passageiros/ano, de 

onde se pode verificar com relativa facilidade os serviços “mais rápidos” que o operador põe à 

disposição dos mesmos.   

a) b) 
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Figura 3.15 – a) Rede modelada do operador Barraqueiro | Boa Viagem; b) Rede modelada do operador 

Barraqueiro | Mafrense 

 

3.2.4.15 Barraqueiro Oeste – Barraqueiro Transportes, S.A. 

Pertencente ao grupo Barraqueiro, faz parte igualmente o operador Barraqueiro Oeste que, tal como o 

operador Mafrense, a sua designação enquadra perfeitamente o seu raio de ação. Neste caso a 

operação do operador Barraqueiro Oeste foca-se na zona Oeste do distrito de Lisboa, nomeadamente 

no município de Torres Vedras, parte da Lourinhã, Bombarral e Cadaval e da ligação deste ao município 

de Lisboa. A sua operação identifica-se na Figura 3.16 – a), apresentando características operacionais 

bastante semelhantes ao operador Mafrense, e no qual alcança aproximadamente quatro milhões de 

passageiros/ano.     

3.2.4.16 Ribatejana – Barraqueiro Transportes, S.A. 

Por último, o décimo sexto operador a ser incluído no modelo foi o operador Ribatejana, que à 

semelhança de muitos outros pertence ao grupo Barraqueiro. A sua área de influência, Figura 3.16 – 

b), abrange uma vasta área do Ribatejo através da qual apresenta uma operação com características 

mais interurbanas devido à tipologia dos seus passageiros. Apesar de, comparativamente aos restantes 

operadores pertencentes ao mesmo grupo, ter uma dimensão inferior tanto em número de linhas como 

veículos, o operador Ribatejana ainda satisfaz a procura de aproximadamente um milhão e 700 mil 

passageiros/ano.     

 

a) b) 
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Figura 3.16 – a) Rede modelada do operador Barraqueiro | Oeste; b) Rede modelada do operador Barraqueiro | 

Ribatejana 

 

3.2.5 General Transit Feed Specification (GTFS) 

Chegando a este ponto, é seguro afirmar que a componente infraestrutural do modelo já se encontra 

praticamente finalizada. No entanto, falta estabelecer a componente operacional, isto é, a metodologia 

que permite aliar num só modelo inserir as características operacionais do transporte coletivo com a 

infraestrutura que o mesmo irá utilizar.  

Foi com base neste dilema, que no verão de 2005 uma funcionária de tecnologias de informação da 

agência de transportes de Portland (TriMet), em consequência de uma experiência pessoal questionou 

as gigantes tecnológicas (Mapquest, Yahoo! e Google) sobre quais eram os seus planos para 

incorporar informação relativa aos transportes coletivos nos seus serviços de mapeamento online. De 

todos eles, apenas a Google deu resposta à sua questão, informando-a que já existia um funcionário a 

abordar esse tema mas de uma forma bastante superficial. No seguindo da resposta, ambas as 

entidades encetaram esforços para compatibilizarem o “planeador online” de viagens em transporte 

coletivo com as bases de dados fornecida pela empresa de transporte coletivo, tarefa bastante 

complexa uma vez que os dados incorporam elementos com características temporais e espaciais 

(Roth, 2010). É como resultado de todo este processo que surge o General Transit Feed Specification 

(GTFS), um conjunto de ficheiros interligados entre si, que compilam toda a informação necessária para 

uma correta apresentação do sistema de transportes coletivo num qualquer sistema de informação 

geográfica. Na Figura 3.17 apresenta-se o diagrama de relações dos ficheiros que compõem o sistema 

GTFS para este modelo, uma vez que existe a possibilidade do sistema ser composto por mais alguns 

ficheiros adicionais (que serão descritos mais à frente).        

 

a) b) 
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Figura 3.17 – Diagrama de relações entre os ficheiros que compõem o sistema GTFS 

 

A nomenclatura adotada por cada um dos ficheiros revela-se bastante intuitiva para compreender o seu 

enquadramento, no entanto descrever-se-á de seguida cada um deles assim como a informação que 

lhe irá associada e respetivas dependências com outros ficheiros do sistema GTFS: 

 Agência – Indica quais os operadores que estão considerados no sistema GTFS em questão e 

respetivo número de identificação, incluindo, contudo, pequenas informações institucionais 

(nomes, endereço electrónico, etc.);  

 Rotas – Neste ficheiro o sistema de transportes coletivos começa a ganhar forma, isto é, 

seguindo sempre uma relação com o número de identificação do operador, este ficheiro 

identifica todas as carreiras existentes por operador (nome e modo de transporte); 

 Viagens – Faz a correspondência entre as carreiras (ficheiro rotas.txt) e os respetivos serviços 

que os operadores realizam; 

 Percurso – Contém os elementos espaciais de cada uma das rotas enunciadas, isto é, inclui 

as coordenadas de todos os pontos e vértices que constituem a rota. Este ficheiro inclui-se na 

categoria de ficheiro opcionais, uma vez que o sistema GTFS o utiliza para efeitos meramente 

gráficos;  

 Horários – Reúne toda a informação horária de cada um dos serviços, identificando em detalhe 

o horário de chegada/partida de cada umas das paragens, assim como a sua ordem ao longo 

do trajeto da carreira; 

 Frequências – Sendo este mais um dos ficheiros opcionais, este ficheiro tem o objetivo de 

simplificar o ficheiro horários.txt quando se verifica que os serviços são realizados com base 

numa frequência fixa ao longo de um determinado período de tempo; 

 Serviços – Este “ficheiro” é um caso particular do sistema GTFS, uma vez que será virtual no 

verdadeiro sentido da palavra. Assimilando a informação proveniente do ficheiro viagens.txt, 

este enquadra-a com os ficheiros de calendarização, indicado efetivamente quais são as 

viagens que são efetuadas e em que dias;   

Agência Rotas Viagens

Percurso

Horários Paragens

Frequências

Serviços

Calendarização 
(Normal)

Calendarização 
(Excecional) 

Agency Routes Trips 

Shapes 

Stop_Times 

Frequencies 

Services 

Stops 

Calendar 

Calendar_Dates 
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 Paragens – À semelhança do ficheiro percursos.txt, este ficheiro contém as informações 

espaciais das paragens, assim como a sua identificação e designação (para utilização por parte 

do ficheiro horários.txt e frequências.txt); 

 Calendarização (Normal) – Trata-se do ficheiro que indica durante que o período (para este 

modelo considerou-se o ano de 2018) e a que dias da semana é que cada um dos serviços se 

realiza; 

 Calendarização (Excecional) – Está relacionado igualmente com os dias de calendário, no 

entanto este ficheiro indica quais os dias do período considerado (ano de 2018) têm um 

comportamento de exceção, como por exemplo os feriados (para o modelo foram considerados 

os feriados civis e religiosos do presente ano). 

3.2.5.1 Recolha de Dados  

Através da introdução anterior sobre o tema do sistema GTFS, verifica-se facilmente que a composição 

deste conjunto de dados é uma tarefa algo complexa e exaustiva. Por esse mesmo motivo, um modelo 

que tenha um sistema GTFS bastante robusto é um modelo do qual será possível retirar um conjunto 

de informações diversificadas e análises sólidas. 

Nesse sentido, a fase que mais tempo ocupou no processo de realização desta dissertação foi 

efetivamente a temática do sistema GTFS. Para a realidade portuguesa, mais concretamente a Área 

Metropolitana de Lisboa, verificou-se a existência do sistema TRANSPORLIS, um sistema de 

informação multimodal da AML como resultado de uma parceria entre as entidades com 

responsabilidade na temática do transporte coletivo de passageiros. Contudo, apesar do endereço 

eletrónico disponibilizar a consulta da informação online sobre quase todos os operadores 

mencionados neste documento, a informação disponibilizada em formato GTFS apenas se encontrou 

disponível para alguns (Transporlis, 2017). 

Tendo em conta esta questão, com algum impacto no desenvolvimento do modelo, numa primeira fase 

o trabalho realizado passou por analisar os dados disponibilizados relativamente aos ficheiros GTFS 

desses operadores. Do modo a simplificar o processo de validação dos dados, procedeu-se à conceção 

de uma metodologia no software Microsoft ® Excel ® que permitiu transformar os mesmos numa 

nomenclatura mais compreensível aos olhos de quem verifica os dados e que posteriormente se aplicou 

igualmente aos operadores para os quais não existiam qualquer tipo de dados. Um exemplo dessa 

simplificação é a atribuição de um código uniforme a todas as viagens baseado numa sequência de 

oito números, que se apresenta na equação (21), e de onde é possível retirar as seguintes informações:  

 
1⏞
𝐴

112⏞
𝐵

09⏞
𝐶

03⏞
𝐷

 
(21) 

Parcela A → Identificação do dia da semana (Dia útil = 1; Sábado = 2; Domingo = 3; Fim-de-semana = 4; …); 

Parcela B → Identificação do operador e carreira em questão; 

Parcela C → Identificação da hora inicial do serviço; 

Parcela D → Identificação do número de serviço dentro da hora identificada na parcela C.   
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A adoção desta metodologia permitiu realizar a validação dos dados de uma forma mas acessível, 

ficando os erros e omissões mais facilmente reconhecíveis. Um exemplo da eficácia desta abordagem 

foi a identificação de diversas carreiras associada ao operador Carris, que no ficheiro de calendarização 

(normal) não tinham qualquer dia da semana atribuído para a sua realização, ou seja, carreiras que 

efetivamente não se realizam ou que não lhes tinham sido atribuído corretamente o dia da semana. 

Face à dimensão do volume de dados afetos ao operador Carris, a solução encontrada para esta 

problemática passou por não considerar esses mesmos serviços no modelo. Relativamente aos 

restantes operadores, não houve questões dignas de registo, tendo sido inseridos os dados GTFS no 

modelo de tráfego sem grandes alterações. 

Numa segunda fase do tratamento de dados, para os quais não existiam dados GTFS dos operadores, 

o processo revelou-se bastante exaustivo e moroso, uma vez que foi necessário inserir manualmente 

todos os dados associados a esses mesmos operadores na metodologia desenvolvida no software 

Microsoft ® Excel ®. A obtenção das informações necessárias para o correto preenchimento dos dados 

na metodologia desenvolvida apenas se baseou na consulta dos endereços oficiais das próprias 

operadoras, tal como se pode observar na Figura 3.18.  

 

Figura 3.18 – Interface de acesso aos horários de um dos operadores contemplados na recolha de dados 

disponível na internet 

 

No entanto, com o auxílio de um colega informático foi possível reduzir e otimizar a quantidade de 

trabalho necessário através do recurso a um webservice não documentado, de onde foi possível a 

leitura do código fonte da respetiva página que disponibiliza o serviço web, neste caso a indicação dos 

horários. Por outras palavras, a funcionalidade webservice não documentada (permite obter dados 

através de pedidos via internet de uma forma abstrata, isto é, a página não está formatada para fornecer 

tal informação de um modo direto) possibilitou o acesso à informação de uma forma mais interessante, 

nomeadamente através de tabelas ou texto não formatado, permitindo tratar e compatibilizar os dados 

na metodologia do software Microsoft ® Excel ® de um modo muito mais fácil e rápido de acordo com 

as designações escolhidas. Tal como se pode observar na Figura 3.19, este mesmo método de acesso 
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aos dados via webservice permitiu obter a localização das paragens de cada um dos operadores, assim 

como os respetivos trajetos de cada uma das carreiras. 

 

Figura 3.19 – Interface de acesso à localização das paragens de um dos operadores contemplados na recolha 

de dados disponível na internet 

 

Após o tratamento e compilação de todas as bases de dados relativas ao transporte coletivo de 

passageiros no formato GTFS e sua inserção no modelo, constituído até ao momento, confirma-se a 

finalização de todo o processo de construção. A partir deste momento, é possível proceder à execução 

das análises propostas, tirando partido de um modelo bastante completo e complexo, composto por 

diversas camadas de informação multimodais. Na Tabela 3.3 é possível observar, segundo um quadro 

resumo, o nível de informação presente nos ficheiros GTFS, que se reflete naturalmente no detalhe e 

segurança que os resultados das suas análises irão apresentar.   

Tabela 3.3 – Quadro resumo relativo à informação presente nos ficheiros GTFS 

Operador 
Nº de Carreiras 

(ambos os sentidos) 
Nº de Serviços 2 

Nº de Estações/Paragens 
(dentro da AML) 

CP (CP, 2017a), (CP, 2017b), (CP, 2017c), (CP, 2017d) 22 1.494 69 

Fertagus (Fertagus, 2017) 4 296 6 

Metropolitano de Lisboa (ML, 2017) 8 3.624 50 

Transtejo/Soflusa (TT, 2017) 14 966 6 

MTS (MTS, 2017) 6 1.971 19 

Carris (Carris, 2017) 264 66.541 2.044 

TCB (TCB, 2017) 22 1.852 206 

Sulfertagus (Sulfertagus, 2017) 26 2.240 336 

TST (TST, 2017) 391 9.481 3.478 

Rodoviária de Lisboa (RL, 2017) 232 7.930 2.118 

Scotturb (Scotturb, 2017) 88 4.043 2.056 

Vimeca (Vimeca, 2017) 132 7.021 2.063 

Boa Viagem (Boa Viagem, 2017) 156 1.408 276 

Mafrense (Mafrense, 2017) 103 641 648 

Barraqueiro Oeste (Oeste, 2017) 94 814 129 

Ribatejana (Ribatejana, 2017) 58 283 23 

                                                           
2 Os valores apresentados correspondem ao somatório de serviços atribuídos a um dia útil, um sábado e um domingo.    
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4 ESTUDO DE CASO – REGIÃO/CIDADE DE LISBOA 

Com a conclusão do modelo, fica finalmente disponível uma ferramenta que permite analisar as 

questões de acessibilidade, mais concretamente a acessibilidade ferroviária, para a Área Metropolitana 

de Lisboa.  

A Área Metropolitana de Lisboa caracteriza-se por ser uma entidade intermunicipal, na qual participam 

os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, 

Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. Este 

conjunto de municípios tem como objetivo a participação na elaboração de planos e programas de 

investimento que incidam sobre a região metropolitana, assim como a articulação entre os diferentes 

municípios em temáticas que lhes sejam transversais a todos eles, como é o caso dos transportes. 

É nesse sentido, que desenvolver um modelo de onde se possa retirar um indicador de acessibilidade, 

sustentado pelo tempo de viagem e número de viagens possíveis, se revela como uma ótima 

ferramenta no auxílio da tomada de decisões por parte dos agentes intervenientes.  

4.1 Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

Tal como se pode verificar pelas informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística, 

para os censos de 2011 a população residente na AML situava-se à volta dos dois milhões e oitocentos 

mil, dispersas por uma área de aproximadamente 3.000 Km2. Como será natural, por mais oferta que 

seja disponibilizada pelos operadores, a mesma nunca será suficiente para alcançar toda a população, 

para além da questão de ser economicamente insustentável. No entanto, tirando partido do modelo, 

verificou-se qual seria a percentagem de população residente abrangida pela oferta existente de todos 

os operadores. Como em qualquer sistema de transportes coletivos, o elemento base, aquele que entra 

em contacto direto com o passageiro e que serve de entrada/saída do sistema é a estação/paragens. 

Na Figura 4.1 é possível ter um enquadramento quando ao número de estação/paragens disponíveis 

por operador no modelo construído.  

 

Figura 4.1 – Número de estações/paragens por operador 
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Independentemente de alguns operadores terem grandezas muito superiores aos restantes, essa 

característica não se reflete diretamente no número de população abrangida pela oferta. Outra 

característica a ter em conta relaciona-se com a parte mais operacional, isto é, com a oferta do número 

de serviço (de acordo com a definição apresentada no capítulo anterior). Na Figura 4.2 apresenta-se a 

evolução da oferta existente relativa ao número de serviços disponíveis ao longo do dia inseridos no 

sistema de GTFS do modelo. 

 

Figura 4.2 – Evolução do número de serviços disponíveis ao longo do dia 

 

Através de figura anterior conclui-se facilmente que a oferta presente no modelo e que representa a 

oferta da AML, apresenta o comportamento esperado, ou seja, durante o período noturno uma oferta 

limitada que aumentará para valores máximos durante os períodos de ponta horária. Durante o dia, a 

oferta mantêm-se estável, em valores um pouco abaixo dos valores registados para os períodos de 

ponta. Na Figura 4.3 observa-se o mesmo tipo de características, sendo neste caso categorizado pelo 

operador em questão. 

 
Figura 4.3 – Distribuição do número de serviços disponíveis ao longo do dia por operador 
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Uma vez mais chama-se atenção para o facto de a leitura desta característica não poder ser feita de 

forma singular quando se pretende estimar a população abrangida pela oferta de serviços. É facilmente 

percetível que o modo rodoviário tem uma preponderância bastante significativa na AML, tendo-se 

verificado através do modelo que a oferta do número de serviços por parte dos restantes modos apenas 

se situou em 3% do total de serviços programados.    

Tendo em conta a realidade evidenciada pelo modelo no que diz respeito as características oferecidas 

pelos serviços dos operadores, e tirando proveito desse mesmo enquadramento, procedeu-se a uma 

análise espacial para se examinar quais os resultados obtidos quando se incluem outro tipo de 

informação, isto é, rede viária e pedonal com declives, secções estatísticas, etc. A análise consistiu em 

verificar a partir de todas as estações/paragens existentes no modelo até que distância, percorrida a 

pé (“last mile”), é que um individuo conseguiria alcançar num período de 5 ou 10 minutos 

(aproximadamente 400 ou 800 metros, consoante se trate de uma paragem ou estação, respetivamente 

(Zhao et al., 2003)). Na Figura 4.4 apresentam-se os resultados, em elementos do formato polígono, 

para a análise espacial realizada. 

 

Figura 4.4 – Exemplo dos elementos obtidos após a análise espacial (CP e Metropolitano de Lisboa) 

 

Facilmente se depreende da figura anterior, que a questão relacionada com o tipo de rede utilizada 

pelos passageiros desde da sua origem até à estação/paragem, assim como a temática dos declives, 

têm uma importância bastante significativa. Observa-se que em zonas de maiores declives ou menor 

oferta infraestrutural, a respetiva área de abrangência é menor do que as zonas com melhor oferta de 

rede e em zonas mais planas. 

O último passo a realizar para a obtenção dos dados idealizados está relacionado com a “sobreposição” 

dos polígonos obtidos nesta análise e os polígonos das secções estatísticas inseridas na fase de 

construção do modelo. A partir desta relação, e uma vez que as secções estatísticas são de pequenas 

dimensões, foi considerada a população abrangida pelos serviços de transporte coletivo aquela que 
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resultou da proporção da área abrangida face à área total da secção estatística. Na Figura 4.5 

apresentam-se as percentagens de área abrangida por cada operador face à área total da AML.  

 

Figura 4.5 – Percentagem de área de abrangência de cada operador na AML 

 

Uma vez mais, é visível que os operadores rodoviários se destacam face aos restantes operadores, 

não sendo, no entanto, necessariamente aqueles que abrangem um maior número de população. Na 

Figura 4.6 identifica-se a população abrangida pelos operadores em valores absolutos por operador, 

assim como o número de quilómetros que cada operador necessita de realizar para alcançar esse valor.  

 

Figura 4.6 – População abrangida pelas estações/paragens versus quilómetros de linhas em serviço 

 

Da figura anterior, e através de uma análise comparativa verifica-se que apenas o metropolitano de 

Lisboa se afasta do comportamento observado para os modos não rodoviários, abrange um maior 

número de pessoas face ao número de quilómetros. No modo rodoviário, iremos ter comportamentos 

opostos, se no caso do operador Carris que abrange um grande número de população com menos 

quilómetros de serviço, no caso do operador Mafrense verifica-se que realiza muitos quilómetros para 

alcançar pouca população.  
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Após esta pequena introdução das características da AML, foi necessário efetuar uma reflecção sobre 

quais as abordagens a realizar no âmbito dos indicadores propostos nesta dissertação tendo em conta 

a modelo disponível. Optou-se então por realizar uma análise segundo cinco períodos horários 

diferentes. Estes períodos foram escolhidos de forma a exibir o comportamento dos indicadores ao 

longo de um dia útil (neste caso uma quarta-feira às 08h00, 12h00, 15h00, 18h00 e 22h00). Foi 

igualmente possível calcular os indicadores de acordo com o sentido do movimento, isto é, para todas 

as análises e resultados obtidos existem indicadores considerando as zonas selecionadas como origem 

ou destino (uma vez que o tempo de viagem de x → y poderá não ser o mesmo que de y → x).  

Uma outra questão que tem algum impacto na representação da realidade, e que se revelou de difícil 

“modelação”, foram os transbordos entre serviços. Face a esta limitação do software, a solução passou 

por atribuir a cada um dos operadores o seu próprio modo de transporte. Desta forma, aquando da 

construção do “submodelo” do Network Analyst, criaram-se os indicadores para cada um dos 

operadores, que durante a geração dos resultados iriam apresentar uma forma binária (0 e 1), indicando 

se a linha (arco) em questão tinha sido utilizada por uma qualquer das rotas estimadas para a matriz 

OD e por que operador. Assim, realizando o somatório destes indicadores para cada uma das rotas 

estimadas, foi possível verificar quantos operadores foram utilizados na busca da viagem com o tempo 

mais curto para cada um dos OD’s. A materialização deste indicador permitiu excluir aqueles resultados 

que, mesmo ficando abaixo da hora e quinze minutos, necessitavam de utilizar mais do que três 

operadores, isto é, realizar mais do que dois transbordos entre operadores. Na Figura 4.7 é possível 

observar a variação deste mesmo indicador, e a sua influência ao longo do dia para os trajetos 

estimados. 

 

Figura 4.7 – Distribuição do número de transbordos efetuados por período horário 

 

De acordo com todos os pressupostos elencados até este momento, procedeu-se à simulação de todas 

as combinações de cenários, nomeadamente entre os períodos horários e sentido do movimento. 

Desse conjunto de cálculos surgiram os resultados que se apresentam nas figuras seguintes, e para 

os quais se realizar um pequeno enquadramento. 

A primeira análise a ser realizada estabeleceu como características o período horário das 08h00 e 

ambos os sentidos de movimento. Na Figura 4.8 – a) e b), apresentam-se os resultados obtidos para o 
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indicador do número de viagens possíveis dentro de uma hora e um quarto estipulada e com o número 

de mudança de operador inferior ou igual a dois. Para esta análise estimaram-se 7.378.668 viagens 

possíveis dentro dos parâmetros, o que representa cerca de 36% do número total de viagens permitidas 

para este modelo. Já o tempo médio de viagem para todos os OD’s estimados, Figura 4.9 – a) e b), 

fixou-se nos 53,7 minutos. Analisando os resultados de uma forma gráfica, observa-se uma 

preponderância para zonas mais escuras (no caso do número de viagens possíveis) e zonas mais 

claras (no tempo médio de viagem) ao longo dos principais eixos ferroviários. 

  

Figura 4.8 – Número de viagens possíveis por secção estatística [08h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

  

Figura 4.9 – Tempo médio de viagem por secção estatística [08h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

Na Figura 4.10 – a) e b) verificam-se os resultados obtidos do número de viagens possíveis para o 

período das 12h00. Para este caso foram estimados 6.022.670 viagens possíveis, cerca de 29,5% da 

totalidade de viagens possíveis. Comparativamente ao período das 08h00, existe uma redução de 

aproximadamente 5%, resultado de uma menor oferta de serviços. Na Figura 4.11 – a) e b) observa-se 

o indicador do tempo médio de viagem, para o qual a estimativa resultou no valor de 54,6 minutos. O 

aumento registado resulta do facto de, quanto menor for a oferta mais longo será o tempo de viagem 

para as viagens possíveis. Ao nível da análise gráfica, é possível confirmar que a tonalidade de uma 

forma geral é mais claro para o número de viagens possíveis e mais escura para o tempo médio de 

viagem, quando comparado com as figuras do período das 08h00.   

a) b) 

a) b) 
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Figura 4.10 – Número de viagens possíveis por secção estatística [12h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

  

Figura 4.11 – Tempo médio de viagem por secção estatística [12h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

Para o período das 15h00, na Figura 4.12 – a) e b) verifica-se que o comportamento do número de 

viagens possíveis é semelhante ao período das 12h00, apresentado um valor de 5.836.218 (cerca de 

1% inferior), constituindo aproximadamente 28,6% das viagens possíveis. Na Figura 4.13 – a) e b), 

relativo ao tempo médio de viagem, as conclusões são semelhantes, estimando-se que o tempo médio 

de viagem se fixará nos 54,3 minutos. Graficamente, as tonalidades evidenciadas apresentam-se 

semelhantes ao período das 12h00, e verificando-se o que já se enunciou no período das 08h00, isto 

é, os indicadores de número de viagens possíveis de tempo médio de viagem apresentam melhores 

resultados junto das secções estatísticas que se localizam nas imediações das estações de comboios, 

permitindo observar os respetivos “corredores”. 

a) b) 

a) b) 
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Figura 4.12 – Número de viagens possíveis por secção estatística [15h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

  

Figura 4.13 – Tempo médio de viagem por secção estatística [15h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

Na Figura 4.14 – a) e b) onde se ilustram os resultados para o período das 18h00, é possível comprovar 

que o comportamento volta a ser semelhante ao período das 08h00, apresentando 7.294.491 de 

viagens possíveis (cerca de 35,7% do número total de viagens possíveis). No caso do tempo médio de 

viagem, Figura 4.15 – a) e b), comprova-se o seu valor decresce para um valor de 54,0 minutos. 

Observando as figuras de ambos os indicadores, conclui-se que ambas são bastante semelhantes às 

figuras do período das 08h00, ou seja, tonalidades mais escuras para o indicador do número de viagens 

possíveis e mais claras para o tempo médio de viagem, tendo sempre como referência os eixos 

delineados pelas linhas ferroviárias. Existe ainda uma outra conclusão que, apesar da ausência de 

resultados para o último período é seguro afirmar, e tal como seria expectável, que os períodos de 

análise situados dentro dos habituais períodos de ponta do sistema de transportes (08h00 e 18h00) 

são aqueles que apresentam uma maior diversidade de viagens possíveis, assim como os menores 

tempos médios de viagem. Esta conclusão apenas vem certificar que o sistema de transportes, da 

forma que se encontra programado, está de acordo com as expectativas no que toca ao nível dos 

serviços oferecidos. 

a) b) 

a) b) 
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Figura 4.14 – Número de viagens possíveis por secção estatística [18h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

  

Figura 4.15 – Tempo médio de viagem por secção estatística [18h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

Na Figura 4.16 – a) e b) e Figura 4.17 – a) e b), previsivelmente obtêm-se indicadores mais débeis, 

resultado de uma menor oferta a todos os níveis para o período das 22h00. Em termos de número de 

viagens possíveis o seu valor fixa-se nos 3.628.353, cerca de 17,8% do total de número de viagens 

possíveis. No entanto, o indicador do tempo médio de viagem surge com um valor semelhante ao do 

período das 12h00, 54,6 minutos. Este facto permite concluir que, das “poucas” viagens possíveis que 

se conseguem realizar no período das 22h00, o seu tempo médio de viagem dessas mesmas viagens 

apresenta-se como semelhante ao período 12h00. A nível gráfico, naturalmente as figuras apresentam-

se muito mais claras, por um lado, e mais escuras por outro (para o número de viagens possíveis e 

tempo médio de viagem, respetivamente). Independentemente de uma menor oferta, o comportamento 

evidenciado pela rede continua inalterado, isto é, observam-se os melhores indicadores nas secções 

estatísticas ao longo dos eixos ferroviários.  

a) b) 

a) b) 
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Figura 4.16 – Número de viagens possíveis por secção estatística [22h00]: a) Origens; b) Destinos  

 

  

Figura 4.17 – Tempo médio de viagem por secção estatística [22h00]: a) Origens; b) Destinos 

  

a) b) 

a) b) 
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4.2 Município de Lisboa 

Tendo sido realizadas as diversas análises ao nível da AML e apresentados os respetivos resultados, 

considerou-se que, dada a solidez do modelo, seria uma mais valia aumentar o nível de detalhe das 

análises, isto é, com base na informação existente verificou-se a possibilidade de uma análise ao nível 

do município de Lisboa. Na Figura 4.18, identificam-se as freguesias do município do Lisboa existentes 

aquando da realização dos censos de 2011. Esta informação espacial encontra-se efetivamente 

desatualizada, no entanto, grande parte da informação reunida para esta dissertação ainda se encontra 

compilada de acordo com o zonamento anterior à reorganização administrativa ocorrida no ano de 

2012. Tendo em conta estes factos, e objetivos propostos, concluiu-se que esta limitação não irá pôr 

em causa a “essência” dos resultados finais estimados pelo modelo, pelo que os mesmos foram 

considerados válidos para a análise de diferentes cenários. 

 

Figura 4.18 – Freguesias do município de Lisboa - Censos de 2011 (Wikipédia, 2018) 

 

Esta nova abordagem apenas necessitou de alguns complementos, nomeadamente ao nível do 

emprego por secção estatística, para que fosse possível uma análise comparativa entre os indicadores 

escolhidos para esta dissertação e o indicador retirado do estado de arte (GraBAM). No entanto, a base 

de dados existente para os empregos apenas se fixa ao nível das freguesias3, tendo existido a 

necessidade de “transformar” esses mesmos dados para o nível das secções estatísticas.  

                                                           
3 Informação disponibilizada pela Doutora Camila Garcia (CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for 
Sustainabiity, IST) no âmbito desta dissertação, relativamente ao indicador “Número de Pessoas ao Serviço nos 
Estabelecimentos, por freguesia do concelho de Lisboa”. 
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A metodologia seguida teve em conta informação já presente nas secções estatísticas, permitindo 

dessa forma ajustar a informação afeta ao emprego, isto é, considerando os dados existentes ao nível 

do edificado, assumiu-se que os empregos estão apenas relacionados com os edifícios que se 

apresentam como principalmente residenciais e principalmente não residenciais. Contudo, foi 

necessário agregar ambos os atributos em apenas um indicador, aferindo durante esse processo qual 

o peso a atribuir a cada um deles para obter o coeficiente de determinação mais ajustado possível 

(processo esse realizado através de um método iterativo). Com o cálculo desse indicador, foi possível 

estabelecer a proporção que cada secção estatística irá ter dentro da freguesia relativamente ao 

número de empregos totais. Na Figura 4.19 apresenta-se os resultados obtidos segundo a metodologia 

descrita anteriormente. 

 

Figura 4.19 – Número de empregos do município de Lisboa por secção estatística 

 

Igualmente importante para as análises a realizar, e que se apresenta na Figura 4.20, é a distribuição 

da população residente no município de Lisboa por secção estatística. 

 

Figura 4.20 – Número de residentes do município de Lisboa por secção estatística (INE, 2011) 
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Com a disponibilização de toda a informação ao nível da secção estatística foi possível avançar para 

uma análise comparativa ao nível do município de Lisboa, no que diz respeito aos indicadores do tempo 

médio de viagem, número de viagens possíveis e acessibilidade segundo a metodologia GraBAM. 

Se por um lado, os indicadores ao nível do tempo médio de viagem e número de viagens possíveis já 

se encontravam disponíveis de uma análise anterior, no caso do indicador proveniente da metodologia 

GraBAM foi preciso realizar de alguns passos para alcançar o indicador final. Fazendo uso das 

equações (3) e (4) foi possível obter a acessibilidade ativa e passiva segundo a metodologia GraBAM, 

tendo existindo, no entanto, a necessidade estabelecer alguns pressupostos para que fosse possível a 

execução das mesmas. Em primeiro lugar houve a tarefa de atribuir valores às variáveis ∝1 e ∝2 

(parâmetros de calibração para a acessibilidade ativa) e às variáveis 𝛾1 e 𝛾2 (parâmetros de calibração 

para a acessibilidade passiva). Uma vez que, para obtenção destas variáveis é necessário efetuar um 

processo de calibração de acordo com a sua localização, e no qual se tem de despender algum tempo 

(atividade essa fora do âmbito desta dissertação), foram definidos valores já empregues em outro 

estudo da mesma temática (∝1=0,85; ∝2=1.25; 𝛾1=0,72 e 𝛾2=1,14 (Coppola, 2010)). Para além dos 

parâmetros de calibração, foi igualmente importante estabelecer corretamente o conceito de custos 

generalizados, uma vez que o valor utilizado caracterizará a função de impedância. Neste caso, o valor 

utilizado de 0,0688 €/min obteve-se a partir da consulta do relatório European wide meta-analysis of 

values of travel time: Final report to the European Investment Bank da Universidade de Leeds, onde se 

apresenta a “importância monetária” dada em diversos países a percursos com 5, 25, 100 e 250 Km 

(Wardman, 2012), tanto no modo de autocarro, como no modo ferroviário. Assim sendo, o valor a 

apresentar baseou-se numa média do valor do tempo entre as diferentes distâncias para Portugal, 

tendo em conta o utilizador que realiza as deslocações do tipo casa-trabalho. Com a definição de todas 

estas variáveis, juntamente com os dados presentes nas secções estatísticas, foi possível obter o 

indicador da acessibilidade ativa e passiva segundo a metodologia de GraBAM (caso se tratassem de 

origens ou destino, respetivamente). 

Na Figura 4.21, Figura 4.22 e Figura 4.23 apresentam-se os resultados obtidos para o município de 

Lisboa relativamente ao indicador número de viagens possíveis, tempo médio de viagem e a 

acessibilidade segundo a metodologia GraBAM, para o período das 08h00. Apesar da inexistência de 

qualquer relação entre os indicadores estimados, observando o conjunto de figuras é possível confirmar 

uma tendência quanto ao tipo de comportamento de cada um dos indicadores, isto é, para o número 

de viagens possíveis verifica-se que o eixo Campo Grande – Saldanha – Marquês de Pombal – 

Restauradores – Baixa é a “zona” que apresenta indicadores mais consolidados (o maior número de 

viagens possíveis), assim como as secções estatísticas à beira rio. Para o indicador tempo médio de 

viagem, esse mesmo eixo é identificado, neste caso através de tonalidades mais leves (o que indica 

tempos médios de viagens inferiores). Por último, o indicador de acessibilidade GraBAM, que se 

subdivide em acessibilidade ativa (no caso das origens) e acessibilidade passiva (no caso dos 

destinos), evidencia igualmente a existência do eixo em questão, onde se observam melhores 

condições de acessibilidade. 
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Figura 4.21 – Número de viagens possíveis por secção estatística do município de Lisboa [08h00]: a) Origens; b) 

Destinos 

 

 

Figura 4.22 – Tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [08h00]: a) Origens; b) 

Destinos 

 

 

Figura 4.23 – Indicadores de acessibilidade segundo a metodologia GraBAM por secção estatística do município 

de Lisboa [08h00]: a) Origens; b) Destinos 

 

Na Figura 4.24, Figura 4.25 e Figura 4.26 apresentam-se os resultados dos indicadores do número de 

viagens possíveis, tempo médio de viagem e a acessibilidade segundo a metodologia GraBAM, para o 

b) a) 

b) a) 

b) a) 
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período das 18h00. Os resultados estimados são em tudo semelhantes ao período das 08h00, onde se 

confirma a existência do eixo Campo Grande – Saldanha – Marquês de Pombal – Restauradores – 

Baixa dotado de uma acessibilidade superior comparativamente com outras zonas do município.  

 

Figura 4.24 – Número de viagens possíveis por secção estatística do município de Lisboa [18h00]: a) Origens; b) 

Destinos 

 

 

Figura 4.25 – Tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [18h00]: a) Origens; b) 

Destinos 

 

 

Figura 4.26 – Indicadores de acessibilidade segundo a metodologia GraBAM por secção estatística do município 

de Lisboa [18h00]: a) Origens; b) Destinos 

a) b) 

b) a) 

b) a) 
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Através da observação da Figura 4.27 é possível verificar que o comportamento evidenciado pelas 

zonas (secções estatísticas) do município de Lisboa é em tudo semelhante ao comportamento geral da 

AML, isto é, nos períodos de ponta a oferta em termos do número de viagens possíveis é superior aos 

restantes períodos. Para esses períodos, e excluindo alguns outliers, existem zonas que apresentam a 

possibilidade de viagens para aproximadamente 75% do número total de viagens possíveis, sendo a 

sua mediana por volta dos 55%. Nos casos mais desfavoráveis, as respetivas zonas apenas chegam 

a cerca de 30-35% das viagens possíveis. Nos restantes períodos, verifica-se que o nível de 

acessibilidade (baseado no número de viagens possíveis) para o período noturno é aquele que 

apresenta maiores fragilidades.   

 

Figura 4.27 – Variação número de viagens possíveis face ao total, por período horário: a) Origens; b) Destinos  

  

a) b) 
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5 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Por vezes a construção de uma ferramenta deste tipo apenas se destina ao diagnóstico da situação 

atual, no entanto, essas situações culminam num desperdício imenso de recursos e oportunidades, 

pois a tarefa mais difícil já foi executada. Para esta dissertação, e tirando proveito desse mesmo fator, 

utilizou-se o modelo construído para a análise de outras realidades, isto é, olhando um pouco para os 

temas discutidos na sociedade civil sobre a temática ferroviária e AML, idealizaram-se alguns cenários 

alternativos (que se apresentarão nos subcapítulos seguinte) sobre os quais se irão correr as análises 

e assinalar os seus resultados. 

Na abordagem aos cenários alternativos, a metodologia seguida passou por manter todas as camadas 

de informação iguais, à exceção do sistema GTFS, onde se procedeu aos respetivos ajustes de acordo 

com as alterações no sistema de transportes coletivos. No que diz respeito à análise dos diferentes 

cenários, foram idealizadas as seguintes situações: 

 Cenário com a Ausência do Modo Ferroviário (C-AMF); 

 Cenário com Alteração da Infraestrutura – Supressão da Oferta Ferroviária (Intervenção nº1) 

(C-AI-SOF1); 

 Cenário com Alteração da Infraestrutura – Supressão da Oferta Ferroviária (Intervenção nº2) 

(C-AI-SOF2);  

 Cenário com Alteração da Infraestrutura – Incremento da Oferta Ferroviária (C-AI-IOF);  

 Cenário com o Aumento da Infraestrutura Metropolitana (C-AIM);  

 

5.1 Capilaridade da Oferta Ferroviária – Ausência do Modo Ferroviário 

Neste primeiro cenário, a intervenção adotada passou por se assumir que num hipotético futuro não irá 

existir o sistema ferroviário, ou seja, o operador CP e Fertagus deixarão de operar na AML. Na Figura 

5.1 e Figura 5.3 apresenta-se de forma gráfica a variação do indicador número de viagens possíveis 

face à situação atual, enquanto na Figura 5.2 e Figura 5.4 se apresenta o indicador do tempo médio de 

viagem. Por uma questão de simplificação na exibição dos resultados, neste corpo de texto apenas se 

identificarão os resultados para os períodos de ponta, ficando os restantes expostos em anexo. 

 
Figura 5.1 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – 

C-AMF]: a) Origens; b) Destinos 

a) b) 
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Figura 5.2 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – C-

AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.3 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – 

C-AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.4 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – C-

AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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5.2 Capilaridade da Oferta Ferroviária – Alteração de Infraestrutura 

Neste subcapítulo, uma vez que existe um conjunto de intervenções que recaem sobre a mesma área 

de trabalho, serão apresentados três dos cinco cenários alternativos analisados. As intervenções em 

questão passam pela supressão/incremento da oferta ferroviária através da eliminação de 

determinados traçados ou construção de novos traçados.   

 

5.2.1 Supressão da Oferta Ferroviária 

Numa primeira fase, assumiu-se um cenário onde o trajeto entre a Estação do Oriente e Estação de 

Santa Apolónia (Linha do Norte) é eliminado, terminando todos os serviços de comboios na Estação 

do Oriente. Na Figura 5.5 e Figura 5.7 apresenta-se de forma gráfica a variação do indicador número 

de viagens possíveis face à situação atual, enquanto na Figura 5.6 e Figura 5.8 se apresenta a variação 

do indicador tempo médio de viagem. 

 

Figura 5.5 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – 

C-AI-SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.6 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – C-AI-

SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 
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Figura 5.7 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – 

C-AI-SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.8 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – C-AI-

SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

Numa segunda fase, considerou-se um cenário onde o trajeto entre a Estação de Algés e Estação de 

Cais do Sodré (Linha de Cascais) é eliminado. Na Figura 5.9 e Figura 5.11 apresenta-se de forma gráfica 

a variação do indicador número de viagens possíveis face à situação atual, enquanto na Figura 5.10 e 

Figura 5.12 se apresenta a variação do indicador tempo médio de viagem. 

 

Figura 5.9 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – 

C-AI-SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura 5.10 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – C-AI-

SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.11 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – 

C-AI-SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.12 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – C-AI-

SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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5.2.2 Incremento da Oferta Ferroviária 

Adotando uma direção contrária às intervenções apresentadas anteriormente, esta intervenção pauta-

se por assumir um incremento da oferta ferroviária ao invés de uma redução. Para este caso específico, 

e considerando uma solução já discutida pela sociedade, nomeadamente pelos munícipes de Lisboa, 

é ponderada a construção de uma ligação “direta” (uma vez que a mesma já existe, no entanto com 

bastantes constrangimentos à sua volta) entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura. O esquema 

adotado para este cenário foi a eliminação do serviço ferroviário entre a Estação de Belém e a Estação 

de Cais do Sodré, passando a linha de Cascais a terminar o seu serviço na Estação de Entrecampos. 

Por outro lado, a Linha de Castanheira do Ribatejo passa igualmente a terminar o seu serviço na 

Estação de Entrecampos em vez da Estação de Alcântara-Terra. De ressalvar que, num cenário ideal 

os serviços da Linha de Cascais para a Estação de Cais do Sodré dever-se-iam manter, no entanto, o 

ajuste da metodologia de construção de ficheiros GTFS a esta “bifurcação” de serviços iria requerer 

algum tempo extra que não se enquadrava nos prazos estipulados para esta dissertação. Na Figura 

5.13 e Figura 5.15 apresenta-se de forma gráfica a variação do indicador número de viagens possíveis 

face à situação atual, enquanto na Figura 5.14 e Figura 5.16 se apresenta a variação do indicador 

tempo médio de viagem.  

 

Figura 5.13 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – 

C-AI-IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.14 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – C-AI-

IOF]: a) Origens; b) Destinos 

a) b) 

a) b) 



 

61 

 

Figura 5.15 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – 

C-AI-IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.16 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – C-AI-

IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

5.3 Capilaridade da Oferta Ferroviária – Aumento da Infraestrutura Metropolitana 

Por último, e saindo um pouco da alçada dos operadores ferroviários “pesados”, esta intervenção 

prende-se com o facto de se verificar quais serão os resultados do modelo, quando se considera o 

aumento da rede metropolitana de Lisboa. Isto é, olhando para o projeto disponível para consulta 

pública, adotou-se o prolongamento da linha amarela até à Estação Metropolitana de Cais do Sodré. A 

intervenção em questão considerou igualmente a construção de duas novas estações (São Bento e 

Santos). No entanto, contrariamente ao discutido na opinião pública, o sistema GTFS considerou 

apenas o prolongamento da linha amarela, e não o formato circular composto por diversos troços de 

diferentes linhas. Na Figura 5.17 e Figura 5.19 apresenta-se de forma gráfica a variação do indicador 

número de viagens possíveis face à situação atual, enquanto na Figura 5.18 e Figura 5.20 se apresenta 

a variação do indicador tempo médio de viagem. 

 

a) b) 

a) b) 



 

62 

 

Figura 5.17 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – 

C-AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.18 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [08h00 – C-

AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura 5.19 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – 

C-AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura 5.20 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [18h00 – C-

AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

5.4 Indicadores Globais - Resumo 

Uma vez que a visualização de todos estes resultados se apresenta como algo complexo, e por vezes 

de difícil perceção, neste capítulo serão apresentados diversos indicadores e figuras que irão permitir 

compreender de uma forma mais simples as conclusões alcançadas. Por outras formas, verificar quais 

os impactos diretos nos indicadores escolhidos e suas consequências para a rede de transportes 

coletivos. 

Exemplo disso mesmo é a evolução do número de viagens possíveis dentro do período estabelecido 

(hora e um quarto), de onde, através da Figura 5.21 é possível verificar o número de viagens possíveis 

estimadas para todos os cenários e períodos. Facilmente se identifica que, no cenário onde se 

considera a ausência do modo ferroviário, inexistência do operador CP e Fertagus, o número de 

viagens possíveis baixa significativamente qualquer que seja o período considerado. Os restantes 

cenários não apresentam grandes diferenças quando comparados com a situação atual. 

 

Figura 5.21 – Evolução do número de viagens por período de análise  

 

De forma a facilitar a leitura da figura anterior, apresenta-se na Tabela 5.1 os respetivos valores 

absolutos estimados, assim como na Tabela 5.2 a sua variação face à situação atual. 

a) b) 
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Tabela 5.1 – Número de viagens por cenário/período de análise 

 08h00 12h00 15h00 18h00 22h00 

Sit. Atual 7.378.668 6.022.670 5.836.218 7.294.491 3.628.353 

C-AMF 5.830.620 5.028.224 4.862.467 5.713.468 2.985.748 

C-AI-SOF1 7.339.138 6.015.505 5.819.112 7.252.419 3.599.048 

C-AI-SOF2 7.218.324 5.919.035 5.742.657 7.112.798 3.560.699 

C-AI-IOF 7.518.638 6.026.642 5.831.928 7.426.979 3.627.340 

C-AIM 7.390.088 6.029.388 5.851.430 7.319.793 3.630.127 

 

Tabela 5.2 – Variação do número de viagens por cenário/período de análise 

 

 

 

 

 

Como seria expectável, o fenómeno observado na Figura 5.21, é claramente identificável na tabela 

anterior, chegando mesmo a redução do número de viagens possíveis a atingir valores superiores a 

20% durante os períodos de ponta. Os restantes valores observados vão de encontro aos resultados 

esperados, isto é, no caso da supressão da oferta ferroviária o indicador apresenta um decréscimo do 

seu valor e no caso do incremento da oferta ferroviária o indicador apresenta um aumento do número 

de viagens possíveis. 

Apesar de se verificar que os valores apresentados são lógicos, a sua relação com a realidade pode 

não corresponder da mesma forma, ou seja, as viagens que são mais afetadas pelas intervenções 

podem não ter expressividade ao nível da população, por exemplo. É com base nesta ideia que na 

Tabela 5.3 se apresenta na mesma a variação entre cenários, mas considerando a população afetada 

pelas zonas que ganharam ou perderam a possibilidade de efetuar as viagens. 

Tabela 5.3 – Variação da população residente por cenário/período de análise 

 

 

 

 

 

Da tabela anterior é possível concluir que o comportamento evidenciado pelo indicador do número de 

viagens possíveis é semelhante à população afetada pelas intervenções propostas. No entanto, se para 

a generalidade dos cenários a variação é idêntica, é possível verificar que no caso do cenário onde se 

considera a ausência do modo ferroviário, a variação da população afetada é um pouco superior à 

Δ 08h00 12h00 15h00 18h00 22h00 

Sit. Atual Vs. C-AMF -21,0% -16,5% -16,7% -21,7% -17,7% 

Sit. Atual Vs. C-AI-SOF1 -0,5% -0,1% -0,3% -0,6% -0,8% 

Sit. Atual Vs. C-AI-SOF2 -2,2% -1,7% -1,6% -2,5% -1,9% 

Sit. Atual Vs. C-AI-IOF 1,9% 0,1% -0,1% 1,8% 0,0% 

Sit. Atual Vs. C-AIM 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,0% 

Δ 08h00 12h00 15h00 18h00 22h00 

Sit. Atual Vs. C-AMF -21,4% -17,0% -17,1% -22,1% -18,4% 

Sit. Atual Vs. C-AI-SOF1 -0,5% -0,1% -0,3% -0,6% -0,8% 

Sit. Atual Vs. C-AI-SOF2 -2,0% -1,5% -1,4% -2,2% -1,7% 

Sit. Atual Vs. C-AI-IOF 1,9% 0,1% 0,0% 1,8% 0,0% 

Sit. Atual Vs. C-AIM 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 
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variação do número de viagens possíveis, o que evidencia que o modo ferroviário tem ainda algum 

peso sobre a população que esse mesmo sistema abrange. 

Na Figura 5.22 é possível observar o mesmo indicador que se apresentou anteriormente, permitindo 

no entanto examinar a variação do número de viagens possíveis de um outro ponto de vista, 

nomeadamente ao longo dos diferentes cenários, considerando a sua ligação por período horário. 

 

Figura 5.22 – Evolução do número de viagens por cenário  

 

Através da observação da Figura 5.23 e Figura 5.24 é possível verificar que o comportamento 

evidenciado pelas zonas (secções estatísticas) do município de Lisboa é convergente com os indícios 

apresentados nas figuras e tabelas anteriores, isto é, perante os cenários de alteração infraestrutural 

da rede ferroviária, os indicadores apresentam pequenas variações entre eles, sem nunca fugir dos 

valores de referência (aproximadamente 75%, 55% e 30-35% para o valor máximos, mediana e valor 

mínimo, excluindo naturalmente os outliers). No caso do cenário onde se considera a ausência do modo 

ferroviário, de forma análoga, o número de viagens possíveis sofre uma redução quando comparado 

com a situação atual, cerca de 5% relativamente ao valor da mediana.   

 

Figura 5.23 – Variação número de viagens possíveis face ao total por tipo de cenário [08h00]: a) Origens; b) 

Destinos  

 

a) b) 
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Figura 5.24 – Variação número de viagens possíveis face ao total por tipo de cenário [18h00]: a) Origens; b) 

Destinos 

 

Este último capítulo, para o qual foi realizada uma análise de sensibilidade perante um certo número 

de cenários, esteve focada em apresentar os resultados e respetiva comparação sobre o indicador do 

número de viagens possíveis. No entanto, à semelhança do que foi referido por diversas vezes ao longo 

deste documento, a forma como o modelo foi construído e elencado em bases de dados robustas 

permite que o mesmo gere outros indicadores que não apenas o aqui referido. É o que ocorre na Tabela 

5.4, onde é possível observar os valores estimados para o indicador do tempo médio de viagem para 

todos os cenários/períodos de análise de uma forma absoluta. No caso da Tabela 5.5, identifica-se a 

mesma metodologia, mas neste caso para o indicador da distância média percorrida. 

Tabela 5.4 – Tempo médio de viagem por cenário/período de análise 

Tempo Médio de Viagem 
(min.) 

Período Horário 

08h00 12h00 15h00 18h00 22h00 

Sit. Atual 53,7 54,6 54,3 54,0 54,6 

C-AMF 53,4 54,1 53,6 53,8 53,3 

C-AI-SOF1 53,7 54,6 54,2 54,0 54,6 

C-AI-SOF2 53,5 54,4 54,1 53,8 54,5 

C-AI-IOF 53,7 54,7 54,3 54,1 54,7 

C-AIM 53,6 54,5 54,1 53,9 54,6 

 

Tabela 5.5 – Distância média percorrida por cenário/período de análise 

Distância Média Percorrida 
(m.) 

Período Horário 

08h00 12h00 15h00 18h00 22h00 

Sit. Atual 12.948 11.749 11.807 12.969 9.923 

C-AMF 11.661 10.745 10.827 11.601 8.807 

C-AI-SOF1 12.881 11.731 11.764 12.901 9.821 

C-AI-SOF2 12.674 11.567 11.636 12.672 9.760 

C-AI-IOF 13.136 11.770 11.808 13.138 9.940 

C-AIM 12.955 11.742 11.780 12.965 9.921 

 

a) b) 
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A partir de ambas as tabelas, verifica-se que qualquer que seja o indicador analisado, a convergência 

para o comportamento já referido irá sempre acontecer, isto é, ausência do modo ferroviário é a 

intervenção que provoca maior impacto sobre o sistema de transportes coletivos.  

Um outro indicador, não tido em consideração na “materialização” da acessibilidade para esta análise, 

mas que toma alguma relevância como indicador auxiliar dos comportamentos observados está 

relacionado com o número de mudança de operadores. Esta questão não deverá ser completamente 

esquecida, pois o número de transbordos que um passageiro necessita de realizar para chegar ao seu 

destino constitui um fator com bastante importância. Na Figura 5.25 é possível observar nitidamente o 

caracter auxiliar que este indicador toma. Se por um lado, a ausência do modo ferroviário causa a 

redução do número de viagens possíveis, por outro observa-se que as viagens que são realizadas 

fazem-no com recurso a menos transbordos. Este fato denota uma menor área de abrangência, isto é, 

o carácter de penetração nos centros urbanos que carateriza o modo ferroviário, resulta igualmente 

num maior número de transbordos. Daqui é possível estabelecer que o modo ferroviário aumenta o 

número de viagens possíveis, mas à custa igualmente de um maior aumento no número de mudança 

de operadores. 

 

Figura 5.25 – Distribuição do número de operadores utilizados para o período das 08h00 

 

Os indicadores para os restantes períodos (12h00, 15h00, 18h00 e 22h00), face à semelhança dos 

resultados obtidos, foram remetidos para anexo, onde podem ser consultados para uma análise mais 

detalhada. 
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6 CONCLUSÕES 

A presente dissertação estabeleceu como objetivo “materializar” a influência da oferta ferroviária na 

acessibilidade da Área Metropolitana de Lisboa. Esta abordagem visa a necessidade de quantificar 

indicadores que permitam analisar o sistema de transportes de uma forma que até agora não era usual. 

Isto é, os elementos existem (infraestrutura por um lado, operação programada por outro) mas a sua 

conjugação de forma a extrair informação relevante para as decisões do quotidiano não se encontra 

explícita. Cedo se confirmou que, tal objetivo iria encontrar algumas questões relacionadas com a 

ambiguidade da temática, desde logo pela proximidade entre os conceitos de acessibilidade e 

mobilidade, que embora diferentes entre si, dependentes um do outro. 

Ao longo da investigação sobre o estado da arte, confirmou-se que a ambiguidade de conceitos se 

deslocou para as metodologias existentes. Não que os métodos confundam acessibilidade com 

mobilidade, mas sim pelo facto de cada metodologia considerar diferentes indicadores para compor a 

sua acessibilidade. Existem, no entanto, alguns indicadores que são mais transversais às metodologias 

do que outros, como é o caso do tempo de viagem. Face à bibliografia consultada, e tendo em conta o 

modelo a construir, foram definidos como indicadores a analisar o número de viagens possíveis, tempo 

médio de viagem e distância percorria (sendo que este último ficará de fora por não acrescentar nada 

de relevante quando comparado com os outros dois indicadores). 

Trata-se de indicadores pouco complexos, no entanto, adequados para a metodologia que se propôs 

desenvolver, isto porque, uma vez que o modelo utilizado foi construído de raiz, com todas as camadas 

de informação verificadas e inseridas de forma manual, quanto menor fosse a complexidade dos 

indicadores de acessibilidade, mais facilmente seriam descobertos e corrigidos os erros e omissões. 

Desde modo, e de uma forma iterativa, foi possível a construção do modelo sempre com a consciência 

do que se estava a produzir e para onde se deveriam direcionar os esforços. 

Outro dilema para qual foi necessário refletir, esteve relacionado com o tipo de software a utilizar. À 

semelhança das metodologias, existe uma vasta gama de softwares disponíveis para este tipo de 

abordagem. Nesta dissertação, fortemente influenciada pela tipologia de informação utilizada no 

modelo, foi adotado um software assente num Sistema de Informação Geográfica (SIG), o ArcGIS. 

Com este software foi possível inserir, compilar e tratar os dados provenientes das mais diferentes 

fontes. As suas funcionalidades, quer seja ao nível das análises espaciais, como extensões criadas 

especialmente para esta temática (Network Analyst), permitiram desenvolver um modelo sólido, a partir 

do qual foi possível retirar os resultados das mais variadas análises. 

Independentemente do software ser a peça mais importante em todo este processo, os dados inseridos 

e a forma como foram trabalhados (processo que ocupou grande parte do tempo despendido na 

elaboração deste estudo) revelou-se como a componente basilar para os tipos de análises ao sistema 

de transportes da AML. As metodologias desenvolvidas permitiram não só compatibilizar todos os 

dados em apenas um grande grupo de camadas de informação, relacionáveis entre si, como também 

dotou o sistema com a capacidade de retirar dessa mesma base de dados mais do que um indicador 

para descrever a acessibilidade. 
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Como elementos do sistema de transportes foram admitidos na construção deste modelo os dezasseis 

operadores que se consideraram mais influentes no sistema de transportes da AML (CP, Fertagus, 

Metropolitano de Lisboa, Transtejo, MTS, Carris, TCB, Sulfertagus, TST, Rodoviária Lisboa, Scotturb, 

Vimeca, Boa Viagem, Mafrense, Barraqueiro Oeste e Ribatejana). Foi compilada toda a informação 

relacionada com a operação destas empresas, e segundo metodologias desenvolvidas no software 

Microsoft ® Excel ® criados os ficheiros do sistema GTFS. Juntamente com estes, considerou-se como 

suporte do modelo a rede de infraestruturas obtidas a partir do OpenStreetMap (OSM), aliado às Bases 

Geográficas de Referenciação da Informação (BGRI) dos municípios que compõem a AML (Alcochete, 

Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, 

Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira). 

A conjugação de todos estes elementos permitiu obter um modelo sólido, sobre o qual foram realizadas 

diversas análises, dada a multiplicidade de dados disponíveis. Numa primeira fase as análises foram 

executadas para todos os cenários propostos (que se irão abordar de seguida), seguido do respetivo 

período horário (08h00, 12h00, 15h00, 18h00 e 22h00) para uma quarta-feira e por fim sobre qual 

sentido do movimento (assumindo a zona como origem/destino). 

Após uma breve descrição da oferta infraestrutural do modelo, onde se identificaram o número de 

estações/paragens, nº de serviços disponibilizados ao longo do dia, distribuição de linhas por operador, 

áreas de abrangência por operador ou o número de mudanças de operadores realizadas, o primeiro 

cenário a ser analisado, tal como seria esperado, foi a situação atual para a Área Metropolitana de 

Lisboa. Como seria de esperar, os períodos das 08h00 e 18h00 apresentaram um maior número de 

viagens possíveis, rondando aproximadamente sete milhões de viagens, cerca de 36% do número total 

de viagens possíveis. No caso do tempo médio de viagem, os cenários principais apresentaram um 

valor de 53,7 e 54,0 minutos para o período das 08h00 e 18h00, respetivamente. 

Dada a solidez do modelo, foi possível aumentar a escala e realizar análises ao nível do município de 

Lisboa, a partir das quais foi possível retirar os indicadores do número de viagens possíveis, tempo 

médio de viagem e acessibilidade segundo a metodologia GraBAM. O estudo do conjunto de resultados 

estimados para estes três indicadores permitiu concluir que, qualquer que seja a abordagem escolhida 

(tipo de indicador escolhido para representar a acessibilidade), as conclusões irão ser as mesmas, isto 

é, o município de Lisboa apresenta um eixo (Campo Grande – Saldanha – Marquês de Pombal – 

Restauradores – Baixa) sobre o qual se obtêm indicadores de acessibilidade superiores. 

Outra das funcionalidades que um modelo deste tipo permite de forma fácil e rápida é a possibilidade 

de realização de análises de sensibilidade, sem que seja necessário o esforço despendido na 

construção do modelo inicial. Com este tipo de abordagem, é dada ao utilizador a oportunidade de 

testar os mais diversos cenários, retirar as suas conclusões e optar pela intervenção que lhe for mais 

favorável. 

Tendo em conta o diagnóstico da situação atual definido, e tirando proveito da possibilidade de realizar 

uma análise de sensibilidade, foram idealizados cinco cenários adicionais sobre a mudança dos 

pressupostos na oferta ferroviária (muitos deles já discutidos na esfera da sociedade civil), e quais os 

seus impactos relativamente ao cenário inicial para o município de Lisboa. É de ressalvar que todos os 
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cenários adicionais foram obtidos através da modificação dos ficheiros GTFS dos respetivos 

operadores, ficando as restantes camadas de informação intactas. 

O primeiro cenário adicional a ser analisado realizou-se com o objetivo de verificar a importância do 

sistema ferroviário no sistema de transportes da AML, isto é, foi idealizado um modelo onde os 

operadores CP e Fertagus não existissem. Os resultados estimados pelo modelo, à semelhança da 

situação atual, evidenciam que os períodos mais significativos se focam no período das 08h00 e 18h00. 

Para estes mesmos períodos, o modelo simulado mostrou que numa hipotética situação de ausência 

dos operadores ferroviários, o número de viagens possíveis irá decrescer aproximadamente um quinto 

do número de viagens possíveis para a situação atual. Fazendo uma relação com a população 

abrangida por essas mesmas viagens, verifica-se que o decréscimo da população apresenta um valor 

superior em 0,4%.  

Para o segundo e terceiro cenário, é proposta a supressão dos serviços ferroviários em duas 

intervenções distintas (entre a Estação de Santa Apolónia ↔ Estação do Oriente para a intervenção 

nº1 e entre a Estação de Algés ↔ Estação de Cais do Sodré para a intervenção nº2), e 

consequentemente a eliminação de toda a sua infraestrutura ferroviária. Em ambos os casos, o 

indicador do número de viagens possíveis sofre uma redução de cerca de 0,5% e 2,0% nos períodos 

principais, para a intervenção nº1 e nº2, respetivamente, sendo seguida por uma redução de valores 

semelhantes para os números de população abrangida. 

Num quarto cenário é estudada a hipótese de existir um incremento da oferta ferroviária mediante a 

proposta de uma ligação genérica entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura (ligando a Estação de 

Belém à Estação de Alcântara-Terra), juntamente com a supressão de serviços entre a Estação de 

Belém ↔ Estação de Cais do Sodré. Neste caso considerou-se o prolongamento dos serviços da Linha 

de Cascais até à Estação de Entrecampos, assim como o término nesta estação dos serviços 

provenientes da Estação de Castanheira do Ribatejo (inicialmente previstos até à Estação de Alcântara-

Terra). Para este cenário, o indicador do número de viagens possíveis regista um acréscimo de 

aproximadamente 2,0% para ambos os períodos, valor esse que se repete quando se analisa a 

população abrangida por esta intervenção. É necessário, no entanto, ter a noção que o valor obtido 

ficou aquém das expetativas, devido às restrições no momento da construção do cenário, pois com a 

inclusão dos serviços da Linha de Cascais até à Estação de Cais do Sodré (das mais importantes no 

sistema de transportes da AML), os indicadores iriam garantidamente apresentar valores superiores. 

Por último, é proposta a simulação do prolongamento da Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa 

(entre a Estação do Rato ↔ Estação de Cais do Sodré), juntamente com a construção de duas novas 

estações (São Bento e Santos). Tal como seria expectável, sendo a intervenção do tipo incremental, o 

indicador do número de viagens possíveis aumenta sem, no entanto, ganhar números muito 

expressivos (ronda os acréscimos de 0,2 a 0,3% para os períodos principais). A população abrangida, 

à semelhança de alguns dos cenários adicionais, acompanha o comportamento/valor do indicador do 

número de viagens possíveis.  

Olhando para o conjunto dos resultados de um outro ponto de vista, isto é, conjugando todos eles numa 

só análise, é possível verificar as diferenças não só relativamente à situação atual, mas igualmente 
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entre cenários de alteração da oferta ferroviária. Um exemplo dessa mesma abordagem, é a 

comparação da distribuição do número de viagens possíveis para cada secção estatística face ao valor 

total do número de viagens possíveis. Neste indicador, observa-se que tanto na situação atual como 

nos cenários adicionais onde não se impõem grandes alterações à infraestrutura e serviços ferroviários, 

a mediana do número de viagens possíveis se fixa nos 55% do total, com secções estatísticas a 

apresentar um valor máximo de 75% e mínimo de 30%. No caso do primeiro cenário adicional, a 

ausência dos serviços prestados pelo operador CP e Fertagus, já se verificam alterações significativas 

no que diz respeito à mediana e máximos. Relativamente à mediana observa-se uma redução de 

aproximadamente 5% do número de viagens possíveis, ao passo que o valor máximo decresce cerca 

de 10% face ao cenário para a situação atual. Chama-se atenção para o facto das conclusões 

apresentadas anteriormente excluírem os outliers, transversais a todos os cenários analisados. 

Sobressai como principal conclusão de todo este estudo que a componente da oferta ferroviária no 

sistema de transportes da AML é bastante significativa, através da qual cerca de um quinto do número 

de viagens possíveis está diretamente dependente deste modo de transporte no período temporal 

estabelecido de duração da viagem. 

Apesar dos resultados bastante interessantes e da solidez do modelo construído para o 

desenvolvimento desta dissertação, o que fica por fazer é ainda mais cativante, isto é, o potencial que 

o modelo aqui apresentado guarda em si é enorme. Esta afirmação baseia-se no facto de ser possível 

compatibilizar ainda mais o modelo com a realidade, nomeadamente através da adição de outros 

operadores que não os dezasseis considerados inicialmente. Ainda relacionado com os operadores, a 

dotação do modelo com uma metodologia que permita uma comunicação mais fácil e intuitiva entre 

operadores e o próprio modelo, no sentido de se proceder a uma qualquer atualização no mais curto 

espaço de tempo, irá conceder ao modelo um componente mais “dinâmica” (sendo muitas vezes este 

fator que torna os modelos obsoletos). 

Outro ponto, a partir do qual será possível retirar ainda mais potencial do modelo desenvolvido, será a 

construção de uma metodologia sobre a qual serão desenvolvidos os pressupostos de novas 

intervenções sobre o sistema de transportes, permitindo encurtar o tempo despendido na análise das 

mesmas. 

A possibilidade de aumentar a complexidade dos indicadores de acessibilidade também se torna uma 

realidade, permitindo ajustar os mesmos de acordo com os parâmetros que melhor se ajustem ao 

sistema em estudo.  

Por último, e talvez a vertente mais importante, no sentido de dotar o modelo de alguma utilidade prática 

para o mundo real é a sua vocação para se estabelecer como uma ferramenta a incluir nas análises de 

custo-benefício de novos projetos de transportes. Esta questão, já bem identificada ao longo dos 

tempos, dará a possibilidade aos agentes decisores de quantificar os benefícios que advêm dos 

projetos, isto é, através da obtenção de indicadores, muitas vezes ligados à unidade de tempo, 

juntamente com estudos bem estabelecidos no que diz respeito ao valor do tempo para a população 

abrangida pelas intervenções, será possível medir os ganhos económicos que o novo projeto trará para 

a zona em análise.
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ANEXOS 

 

Figura A.1 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – 

C-AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.2 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – C-

AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.3 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – 

C-AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 



 

77 

 

Figura A.4 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – C-

AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.5 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – 

C-AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.6 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – C-

AMF]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.7 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – 

C-AI-SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.8 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – C-AI-

SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.9 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – 

C-AI-SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.10 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – C-AI-

SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.11 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – 

C-AI-SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.12 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – C-AI-

SOF1]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.13 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – 

C-AI-SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.14 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – C-AI-

SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.15 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – 

C-AI-SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.16 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – C-AI-

SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.17 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – 

C-AI-SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.18 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – C-AI-

SOF2]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.19 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – 

C-AI-IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.20 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – C-AI-

IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.21 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – 

C-AI-IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.22 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – C-AI-

IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.23 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – 

C-AI-IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.24 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – C-AI-

IOF]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.25 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – 

C-AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.26 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [12h00 – C-

AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.27 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – 

C-AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.28 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [15h00 – C-

AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.29 – Variação do número de viagens disponíveis por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – 

C-AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

 

Figura A.30 – Variação do tempo médio de viagem por secção estatística do município de Lisboa [22h00 – C-

AIM]: a) Origens; b) Destinos 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura A.31 – Distribuição do número de operadores utilizados para o período das 12h00 

 

 

Figura A.32 – Distribuição do número de operadores utilizados para o período das 15h00 

 

 

Figura A.33 – Distribuição do número de operadores utilizados para o período das 18h00 
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Figura A.34 – Distribuição do número de operadores utilizados para o período das 22h00 

 


