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RESUMO 

Na cidade de Lisboa, apesar de o uso do transporte colectivo ser a opção mais 

frequente, a sua utilização tem vindo a sofrer um decréscimo significativo nos últimos anos. 

Inerente a este decréscimo está o aumento do uso do transporte individual e todas as 

consequências trazidas por este uso excessivo, como é o caso dos congestionamentos e do 

aumento da poluição. 

Uma das principais causas do acentuado decréscimo no uso do transporte colectivo é a 

falta de atractividade do serviço oferecido pela Carris. Alterações neste serviço têm de ser 

implementadas de forma a inverter esta tendência, devendo procurar-se simplificar e 

hierarquizar a rede de percursos e oferecer um serviço complementar ao Metropolitano de 

Lisboa. 

Neste trabalho são referidas e analisadas zonas da cidade de Lisboa em que exista uma 

clara carência do serviço de transporte colectivo. É objectivo do trabalho propor a 

implementação de novas linhas de autocarro em algumas das zonas atrás enunciadas. 

Estas propostas são avaliadas em termos de viabilidade de serviço e desempenho 

operacional. 

As propostas apresentadas inserem-se em zonas com necessidades distintas mas têm 

um objectivo comum, melhorar o serviço de transporte colectivo na área de estudo. Com a 

implementação destas propostas são introduzidos ganhos significativos, que apesar de 

estarem longe de resolverem o problema existente no serviço de transporte colectivo em 

Lisboa são sem dúvida hipóteses a considerar. 
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ABSTRACT 

In Lisbon, in spite of public transportation being the most frequent option for travelling, its 

patronage has been decreasing in recent years. Associated with this decrease is the rising 

use of individual transportation and all its related consequences like the increasing of 

congestions and pollution. 

One of the main reasons for this fall in the public transportation is the lack of 

attractiveness on the service provided by Carris. Changes in this service have to be 

implemented in order to reverse this tendency, always having in mind that we should try to 

simplify and clarify the network of bus lines and offer a complementary service to the one 

provided by the Lisbon underground. 

In this assignment some areas of Lisbon that reveal a clear lack of public transportation 

are described and analysed. The main goal of this project is to propose a number of new bus 

routes in some of the areas referred above. These proposals are then evaluated in terms of 

viability of service and operational performance. 

The presented proposals operate in areas with different needs but with the same general 

purpose, to try to provide a better service of public transportation in the area. With these 

proposals there are significant gains and improvements however these are far from solving 

the existing problem in public transportation in Lisbon city but are for sure options to 

consider. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o transporte colectivo tem vindo a sofrer um decréscimo de utilização, 

apesar de ainda ser a opção mais frequente. Este decréscimo não advém de um menor 

número de viagens mas antes de um aumento do uso do transporte individual, o que tem 

graves consequências como é o caso dos congestionamentos e do aumento da poluição. 

O desenvolvimento urbano tem conduzido à separação das áreas residenciais e das 

áreas de trabalho da população. Esta separação conduz a um aumento da distância 

percorrida em cada viagem realizada, uma vez que as viagens diárias necessárias, entenda-

se da residência para o emprego e do emprego para a residência, têm uma extensão muito 

maior. 

Muitas vezes esta expansão dá-se a um rimo descontrolado que não é acompanhado 

pelo desenvolvimento das infra-estruturas necessárias para o bom funcionamento das novas 

áreas. Uma das falhas mais notórias é a falta de um serviço de transporte colectivo que 

satisfaça as necessidades inerentes a essa expansão. 

A falta de um serviço de transporte colectivo eficaz nas novas zonas residenciais, assim 

como as facilidades encontradas na aquisição de um automóvel, fazem com que a opção 

pelo transporte individual seja mais frequente.  

Diversos problemas surgem quando a opção pelo transporte individual é a mais 

apetecível. Um destes problemas é o congestionamento verificado nas vias que fazem a 

ligação entre as áreas residenciais e as áreas de trabalho. Este congestionamento é 

causado devido à falta de capacidade de escoamento das vias existentes para esta procura 

excessiva. Esta escolha modal causa ainda um aumento na poluição, tema que é 

actualmente muito discutido devido aos inúmeros problemas que podem surgir. 

A solução para estes problemas não passa por um aumento da capacidade das vias 

congestionadas mas antes por um planeamento rigoroso da expansão urbana para que 

exista sempre um serviço de transporte colectivo que seja uma alternativa ao transporte 

individual. 

Para além do aumento da distância percorrida em cada viagem, os padrões de 

mobilidade da população estão a sofrer alterações assim como as exigências impostas pela 

população que quer viagens mais rápidas e seguras, mais opções de escolha e deslocações 

economicamente mais acessíveis. 
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Por isto, é necessário criar um serviço de transportes colectivos que se adapte a estas 

mudanças, para que esta escolha modal seja mais apelativa que a opção de utilizar o 

transporte individual nas deslocações. 

Um serviço de transportes colectivos tem como principal objectivo criar ligações eficazes 

entre as várias zonas existentes no meio urbano. Estas ligações não precisam de ser 

directas, isto é, podem existir zonas que não estejam directamente ligadas mas tem de 

existir uma forma de fazer a ligação, quer através de mudanças de modo de transporte quer 

apenas por mudanças de linhas. 

Deste modo, o serviço de transportes colectivos pode (e deve) ter diversos constituintes 

para as diferentes etapas da viagem. Na cidade de Lisboa, numa etapa suburbana, as 

ligações mais frequentes são realizadas por comboio, barco e autocarros suburbanos. Já 

numa etapa urbana, isto é, dentro da cidade, os meios mais utilizados são o metropolitano e 

o autocarro urbano. 

O objectivo geral deste trabalho é a elaboração de propostas que tentam resolver os 

problemas existentes em relação à mobilidade de algumas zonas da cidade de Lisboa. 

Como o estudo se vai centrar em zonas dentro cidade, e como as propostas irão passar 

pela implementação de novas linhas de autocarro urbano, interessa detalhar um pouco os 

objectivos que um serviço de autocarros urbanos deve preconizar. 

Numa cidade em que exista uma rede de metropolitano, como é o caso da cidade de 

Lisboa, a rede de autocarros deve ser um serviço complementar ao metropolitano, isto é, 

deve procurar ligar as várias áreas da cidade à rede de metropolitano para que seja esta a 

fazer a distribuição dos passageiros pela cidade. O metropolitano actua assim como a rede 

de 1º nível da cidade que tem como objectivo o de interligar grandes áreas da cidade, 

enquanto que os autocarros ficam encarregues de ligar os vários bairros ou aglomerados 

populacionais (quer residenciais, quer pólos de emprego) à estação de metropolitano mais 

próxima. 

No serviço de autocarros existe ainda outra função que não pode ser esquecida que é o 

serviço necessário a cada bairro, isto é, tem de existir uma oferta na rede de autocarros que 

permita deslocações dentro de um bairro ou entre bairros adjacentes, ligando os grandes 

pólos geradores aos pólos atractores de viagens. 
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Em específico, o objectivo deste trabalho passa em primeiro lugar pela análise da 

cidade de Lisboa e de áreas na cidade com carências no serviço de transporte colectivo, 

referindo os principais problemas de cada área. Em seguida, devem escolher-se duas zonas 

com problemas distintos e elaboradas propostas para a resolução desses mesmos 

problemas. Por fim deverá ser feita uma análise das propostas elaboradas que permita 

avaliar os ganhos trazidos por cada uma das propostas. 

A estrutura do trabalho foi definida de modo a serem cumpridos os objectivos 

específicos estabelecidos, pelo que se definiram 3 fases diferentes que se descrevem em 

seguida.  

A primeira fase do trabalho corresponde ao capítulo intitulado de Situação Actual da 

Cidade de Lisboa no qual se faz uma descrição e análise dos principais problemas 

existentes na cidade, quer em termos demográficos quer em termos de mobilidade. 

A segunda parte deste trabalho é a caracterização de várias áreas da cidade de Lisboa 

que têm algumas carências no serviço de transporte colectivo e a enumeração dos seus 

principais problemas. A caracterização destas áreas centra-se em aspectos que influenciem 

as diferentes necessidades de mobilidade. Esta segunda parte desenvolve-se nos capítulos 

Zonas Estudadas e Não Seleccionadas e Zonas Estudadas. 

A última fase do trabalho corresponde à escolha de duas zonas (já estudadas na 

segunda parte) que tenham problemas distintos, elaboração de uma posposta para cada 

zona e análise dessa mesma proposta. Esta fase do trabalho pode ser encontrada no 

capítulo Zonas Estudadas, onde são descritas as duas zonas (referente à segunda parte do 

trabalho), feitas as propostas e realizadas as necessárias análises. 
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1. SITUAÇÃO ACTUAL DA CIDADE DE LISBOA 

A população residente em Lisboa tem vindo a registar, nas últimas décadas, um 

significativo decréscimo de cerca de 30%, passando de 807 mil habitantes em 1981 para 

565 mil em 2001 (anos em que foram realizados censos). 

Já a área metropolitana de Lisboa (AML) tem tido uma tendência contrária, ainda que de 

menor intensidade, à registada na cidade, pois foi registado um aumento de 7% na sua 

população residente, passando de 2,5 milhões de residentes para 2,7 milhões, em igual 

período. O número elevado de empregos existentes em Lisboa combinado com o aumento 

de população da área metropolitana cria as chamadas cidades dormitório nos arredores. 

Inerente às cidades dormitórios surgem vários problemas, como é o caso dos 

congestionamentos à entrada e saída da cidade, e a dificuldade em acompanhar este 

crescimento com boas infra-estruturas de transportes colectivos. 

Para além desta redução de habitantes na cidade de Lisboa, existe um acentuado 

envelhecimento da população que ai reside, como é possível verificar nos dados dos censos 

de 1981 e 2001, representando os residentes com mais de 65 anos cerca de 14% da 

população total na primeira data e cerca de 23% no último censo. No caso da AML este 

valor é significativamente mais baixo, aproximando-se dos 13% da população total em 2001. 

Este envelhecimento é mais notório nas zonas centrais da cidade e no corredor 

ocidental junto ao rio, sendo ainda de referir a zona de Alvalade, que tem um dos mais 

elevados índices de envelhecimento em toda a cidade, isto é, a relação entre a população 

com mais de 65 anos e a população com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 

Como consequência, o transporte individual deixará de ser uma opção para esta população, 

sendo então necessário criar condições para que os mais idosos possam ter uma boa 

acessibilidade tanto em termos de transporte colectivo como de uma boa rede pedonal. 

Como já referido anteriormente a cidade de Lisboa é um pólo atractivo de emprego, pois 

tem em si mais de metade do emprego da administração pública e cerca de 44% do 

emprego privado. Actualmente existem já alguns concelhos pertencentes à AML que surgem 

como concorrentes em termos de fornecimento de emprego à população, mas por vezes, ao 

invés de provocarem uma diminuição do número de viagens para a cidade de Lisboa, 

causam o seu aumento (ainda que em sentido contrário pois de manhã serão viagens a sair 

de Lisboa e à tarde a entrar), pois são empregos em muitas ocasiões ocupados por 

residentes de Lisboa. 
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1.1. MOBILIDADE EM LISBOA 

Em Lisboa podem-se distinguir dois tipos de mobilidade: a mobilidade dos residentes e 

ainda a mobilidade dos não residentes que têm como destino uma zona na cidade. Os 

valores apresentados nos parágrafos seguintes têm como fonte a publicação da Câmara 

Municipal de Lisboa intitulada “Lisboa: o desafio da mobilidade”. 

No total pode afirmar-se que o número de viagens diárias com pelo menos um extremo 

na cidade de Lisboa é de 2,3 milhões. No que se refere à repartição modal, as viagens a pé 

representam 11% do número total, devido ao facto destas serem muito pouco significativas 

entre os não residentes. O transporte colectivo (TC) é usado em cerca de 49% do total de 

viagens e o transporte individual (TI) nas restantes. 

Quanto aos residentes foi estimado que estes realizem cerca de 1,1 milhões de viagens 

por dia, representando o transporte colectivo 44%, o transporte individual 32% e as viagens 

a pé cerca de 22% do número total. O valor de 1,1 milhões de viagens diárias significa que 

os residentes de Lisboa realizam em média 2,3 viagens por dia, sendo este valor maior nas 

áreas com população com maior rendimento e/ou onde a população em idade de reforma é 

menos significativa. Há ainda a referir que a taxa de motorização sofreu um acréscimo 

passando de 232,5 (em 1993) para 281,8 veículos por 1000 habitantes em 2003, o que 

representará cerca de 159 mil veículos em Lisboa. 

Os não residentes realizam cerca de 1,2 milhões de viagens em que pelo menos um dos 

extremos se encontra na cidade de Lisboa, não contando por isso para este número as 

viagens de passagem. Apesar de este número ser superior ao verificado nos residentes, o 

número de viagens diárias de cada não residente é menor, sendo o seu valor de 2,1 viagens 

por dia. Em termos de repartição modal, o transporte colectivo continua a ser o mais 

utilizado (cerca de 53% do total de viagens) enquanto que o transporte individual representa 

39% e as viagens a pé apenas 8%. 

Quanto aos motivos de viagem, 31% das viagens estão associadas ao regresso a casa, 

enquanto que os assuntos pessoais e compras/lazer representam 27%. Os motivos 

obrigatórios (trabalho e estudo) representam 32% do número total de viagens, ou seja, cerca 

de 529 mil viagens o que está em conformidade com o número de trabalhadores e 

estudantes (489 mil e 72 mil, respectivamente). 
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1.2. TRANSPORTE INDIVIDUAL 

O transporte individual, como visto anteriormente, representa uma grande fatia das 

viagens com extremo em Lisboa e a tendência de aumento é alarmante pois este número 

aumentou de 210 mil para 342 mil veículos por dia, cerca de 60%, entre 1991 e 2001. 

Este aumento pode ser visto como consequência de diferentes causas, de entre as 

quais de destacam: 

• O aumento da taxa de motorização 

• A expansão da AML sem os devidos melhoramentos nas infra-estruturas e 

serviços de transporte colectivo 

• O aumento do número de entradas na cidade de Lisboa e o melhoramento das 

existentes 

Existem graves problemas na rede rodoviária que não podem ser resolvidos pela 

criação de novas infra-estruturas rodoviárias mas sim pela combinação de uma gestão mais 

eficiente da rede existente, de um melhoria dos serviços de transporte colectivo e ainda pela 

eliminação de alguns pontos críticos. 

1.2.1. ESTACIONAMENTO 

A gestão estacionamento pode ser visto como uma ferramenta muito importante no 

controlo do número de viagens em transporte individual e na resolução de alguns conflitos 

existentes na rede viária, pois através do seu número pode-se controlar as viagens 

realizadas em TI, e através do custo pode-se controlar o tipo de uso de cada lugar de 

estacionamento.  

O número total de lugares disponíveis pode ser dividido consoante: o regime de acesso, 

público ou privado; o regime de pagamento, pago ou gratuito; e a sua localização, na via 

pública ou fora desta. 

No total de todos os tipos de estacionamento, as estimativas mais recentes apontam 

para que existam cerca de 313 mil lugares na cidade de Lisboa. O estacionamento de 

acesso privado, e por isso difícil de controlar, tem mais ou menos o mesmo peso que o 

estacionamento gratuito na via pública, o que causa problemas na gestão da mobilidade da 

cidade, pois o seu custo não é definido pelas autoridades locais e o seu número é 

dificilmente controlável por estas mesmas autoridades. 
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O estacionamento pago na via pública é gerido e controlado pela EMEL, e representa 

cerca de 40.700 lugares. Quanto ao estacionamento não pago na via pública pode dizer-se 

que existem cerca de 112.200 lugares legais de estacionamento. Agregando os dois tipos 

de estacionamento, pode afirmar-se que a oferta de estacionamento na via pública é cerca 

de 153 mil lugares, como foi estimado em 2004 pela EMEL. Estes valores estão presentes 

em “Lisboa: o desafio da mobilidade”. 

1.3. REDE PEDONAL 

Em Lisboa, a rede pedonal é muitas vezes delegada para segundo plano, não lhe sendo 

dada a devida importância. A rede existente não satisfaz muitas vezes os requisitos 

necessários pois não existe um planeamento que possa articulá-la. 

Um dos grandes problemas verificados na rede pedonal, entre outros, é a ocupação 

indevida do espaço necessário para a boa circulação dos peões, quer por ocupações ilegais 

como é o caso do estacionamento, quer pelo excessivo uso de mobiliário urbano. 

A falta de informação em pontos estratégicos é outro dos problemas da rede pedonal 

pois o peão não tem a necessária percepção de existência de uma ligação pedonal para a 

usar. 

1.4. TRANSPORTE COLECTIVO 

Actualmente na cidade de Lisboa podem distinguir-se os transportes suburbanos, que 

fazem a ligação dos concelhos da AML à cidade de Lisboa, e os urbanos que operam dentro 

da cidade. 

1.4.1. TRANSPORTES SUBURBANOS 

Nos transportes suburbanos a oferta ferroviária é feita pela CP e pela Fertagus, e é 

constituída por 6 linhas de características diferentes consoante a zona onde estão inseridas. 

São elas a Linha da Azambuja/Linha do Norte; a Linha de Sintra/Linha do Oeste; a Linha de 

Cascais; o Eixo Norte-Sul; a Linha de Cintura e Ramal de Alcântara; e por fim a Linha do 

Sado/Linha do Sul. 

A oferta fluvial está a cargo das empresas Transtejo e Soflusa que têm 11 terminais, 

situando-se 5 deles na margem norte e os restantes 6 na margem sul. Os principais pontos 

desta oferta são o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço. 
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A oferta rodoviária apresenta vários operadores (Vimeca; RE; J.Jerónimo; RL; 

Stagecoach; RT; I.Duarte; TST; e Belos) que têm diferentes áreas de influência 

1.4.2. TRANSPORTES URBANOS EM LISBOA 

Os operadores do transporte urbano são o Metropolitano de Lisboa (ML) e a Carris, 

sendo que a CP, através da Linha de Cintura, oferece também um serviço deste tipo mas 

que é pouco significativo quando comparado com os outros. 

O metropolitano de Lisboa é caracterizado por ter 35,6 km de extensão divididos por 4 

linhas e 44 estações. A oferta do ML tem vindo a aumentar ao longo do tempo satisfazendo 

assim a procura. 

Dentro da Carris podem-se distinguir dois tipos de rede, a rede de eléctricos e a rede de 

autocarros. A rede de eléctricos é formada por 5 linhas e 59 veículos, mas este número tem 

vindo a diminuir devido ao facto da sua velocidade comercial ser mais baixa que a dos 

autocarros e ainda o seu custo por passageiro transportado ser mais do dobro do registado 

para os autocarros. 

A rede de autocarros é constituída por 95 carreiras distribuídas por mais de 660 km, dos 

quais 68 km são corredores reservados a transportes públicos. A frota de autocarros era 

composta no final de 2005 por 785 veículos, dos quais 616 são autocarros standard (80 

lugares), 39 autocarros de segmento médio (67 lugares), 40 minibus (27 lugares), e por fim 

90 articulados com capacidade para 155 passageiros. 

A rede de transportes colectivos urbana tem vindo a perder passageiros, apresentando 

na última década uma perda de 18%, em grande parte devido à falta de atractividade da 

rede da Carris. É de salientar mesmo com esta perda, que o meio de transporte com maior 

representatividade (49%, como referido anteriormente) nas viagens com pelo menos um 

extremo em Lisboa é o transporte colectivo. 

Vários problemas podem ser identificados na rede de transporte colectivo de Lisboa, 

alguns dos quais vão ser descritos nos próximos parágrafos. 

A rede de ML foi expandida para zonas não consolidadas ou bairros periféricos, 

deixando mal servidas zonas mais consolidadas da cidade de Lisboa, como é o caso de 

Campo de Ourique e Benfica, entre outras. 
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Na rede de TC de Lisboa existe uma falta de ligações transversais uma vez que a rede 

de ML não tem nenhuma linha com essa função, problema que vai ser atenuado com a 

expansão da linha vermelha da estação da Alameda a São Sebastião. Outro dos factores 

que contribui para esta falta de ligações é a coincidência da rede da Carris com os principais 

eixos da rede de ML. 

Um grave problema em toda a rede da Carris é a baixa velocidade de exploração, 

causada por um mau funcionamento da rede rodoviária, por extensões de linha demasiado 

grandes e ainda por uma distância entre paragens muito reduzida. 

Também devido à falta de hierarquização da rede da Carris a sua compreensão torna-se 

difícil, o que leva os utilizadores ocasionais ou os utilizadores regulares com um destino 

diferente do habitual a procurar outros meios para efectuar a sua deslocação. 

Nas zonas de expansão da cidade, como é o caso do Parque das Nações, e em zonas 

com equipamentos de grande procura, como por exemplo o Pólo Universitário na Ajuda, a 

oferta de TC é ainda muito escassa. 

Quanto ao tarifário, este não está pensado de modo a incentivar o uso intermodal da 

rede pois não existe ainda um tarifário integrado para o ML e para a Carris. Este problema 

poderá ter um fim à vista pois existem planos para esta integração tarifária, e toda a rede 

está já preparada para receber esta inovação. 

Estes problemas podem ser considerados como alguns dos motivos para o grande 

decréscimo verificado na procura do TC, e se não forem tomadas medidas de forma a 

resolvê-los, o decréscimo nos próximos anos poderá ainda ser maior. 
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2. ZONAS ESTUDADAS E NÃO SELECCIONADAS 

Para este trabalho foram seleccionadas várias áreas de Lisboa que podem melhorar o 

seu serviço de TC. Por se ter considerado outras áreas mais interessantes, neste capítulo 

irão ser descritas apenas as que não foram seleccionadas para o estudo final. 

Analisando a rede de TC de Lisboa é possível detectar várias zonas em que a oferta 

não é suficiente, quer seja por não ter carreiras a passar, quer por ter carreiras que não 

fazem uma boa e rápida distribuição para linhas de metro ou comboio. Muitas vezes, 

analisando simplesmente em planta várias zonas, estas parecem estar bem servidas de TC 

mas cruzando esses dados com a topografia local, tornam-se perceptíveis os grandes 

declives a vencer para ter acesso à rede de TC. Este é um dos problemas da cidade de 

Lisboa uma vez que existem zonas com declives muito acentuados, o que dificulta o acesso 

por TC a determinadas áreas. 

As zonas de bairros consolidados são também problemáticas pois a oferta é muitas 

vezes desadequada em relação às necessidades de vivência do bairro. Nestas zonas é 

muito difícil fazer alterações na rede viária, o que cria problemas na organização de uma 

boa rede de transportes. As zonas de bairros consolidados são áreas que usualmente são 

mais antigas na cidade e cuja população é mais idosa, o que exige que todas as carreiras 

sejam adaptadas a estes passageiros. 

Quando analisadas as repartições modais de várias zonas da cidade de Lisboa, é 

possível verificar que existem zonas em que o TI é preferido ao TC. Estas zonas foram 

também alvo de um estudo preliminar pois isto pode ser uma indicação de que a rede de TC 

não está a funcionar de acordo com as expectativas da população. 

Em seguida, irão ser descritas algumas zonas que apresentam problemas como os 

descritos acima. 

2.1.1. AEROPORTO 

O aeroporto é um importante pólo gerador de viagens e uma porta de entrada da cidade 

de Lisboa pelo que a oferta de TC para esta zona deveria ser vasta e adequada às 

necessidades dos viajantes. Não se pode pretender que no caso de um aeroporto central 

como este, a opção pelo TC seja preferida ao TI, pelo que se deve antes tentar que a oferta 

de TC seja uma boa alternativa para quem pretenda usá-lo, quer seja por trabalho ou lazer, 

ou apenas para ir receber familiares e amigos. 
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Os autocarros que fazem a ligação ao aeroporto devem ter características especiais 

como um espaço interior organizado de forma a se poder circular com pequenas bagagens 

e ter um compartimento destinado às grandes bagagens que os passageiros de avião 

normalmente têm. 

Actualmente existem 6 autocarros a efectuar paragem no aeroporto mas apenas um é 

especializado. Este autocarro faz a ligação do Aeroporto à estação intermodal do Cais do 

Sodré, passando por importantes estações, como as estações de metro do Marquês de 

Pombal, de Entrecampos e ainda pela cais dos barcos na Praça do Comércio e está 

adaptado às necessidades dos passageiros. O problema desta ligação é o reduzido horário 

de funcionamento, visto que apenas circula entre as 07:40 e as 20:45. Este horário de 

funcionamento faz com que as pessoas que cheguem fora deste horário tenham de recorrer 

a serviços de táxi ou ao TI. As restantes 5 carreiras que efectuam paragem no aeroporto são 

carreiras normais que não estão adaptadas ao serviço para o aeroporto e cuja paragem não 

se localiza nas proximidades do terminal de passageiros. 

A proposta para esta zona passa pela implementação de uma segunda linha de serviço 

especializado que ligaria a estação intermodal do Campo Grande, onde estão presentes 

paragens de autocarro e uma estação de metro, e a Gare do Oriente que faz ligação à rede 

de metro, à rede ferroviária e ainda à rede de autocarros urbanos e suburbanos. Com estas 

duas importantes estações nos extremos do percurso, o autocarro apenas efectuaria 

paragem no aeroporto, ficando este serviço inteiramente dedicado a transporte de 

passageiros de e para o aeroporto ao contrário do que acontece com a carreira 91 (serviço 

especializado que existe actualmente). 

A carreira proposta teria um horário de funcionamento maior que o verificado na carreira 

91, mas não faria sentido funcionar 24 horas por dia uma vez que as redes de TC a que se 

liga não estarão em funcionamento a certas horas do dia. Deste modo, o horário de 

funcionamento desta carreira teria de ser estudado de forma a servir o maior número de 

passageiros durante o período de funcionamento das restantes redes de TC (metro, 

autocarros, ferroviária). 

Em termos de intervalo entre partidas, este teria de ser estudado de forma a atrair um 

maior número de passageiros sem que a espera pelo autocarro seja muito grande, pois com 

um tempo de espera elevado os passageiros não irão optar por este serviço. Um intervalo 

entre partidas de 20 minutos (como existe actualmente na carreira 91) parece ser adequado, 

uma vez que o tempo de espera rondará em média os 10 minutos e terá uma capacidade 

entre 240 e 384 passageiros por hora, dependendo do tipo de autocarro a circular (regular 

ou articulado). 
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No anexo 1 pode ser visto um desenho da rota proposta, cujos extremos são as 

estações do Campo Grande e Oriente, e a única paragem a efectuar será no Aeroporto. 

2.1.2. ALVALADE 

Como foi referido anteriormente, a cidade de Lisboa tem registado nas últimas décadas 

um envelhecimento da sua população e a zona de Alvalade é das zonas de Lisboa em que o 

índice de envelhecimento tem um valor mais alto. 

Um índice de envelhecimento elevado significa que os padrões de mobilidade são mais 

baixos, isto é, as pessoas mais idosas efectuam menos viagens que a população activa. 

Como as pessoas mais idosas estão mais condicionadas, uma vez que o TI deixa de ser 

opção, a oferta da rede de TC tem ser adequada às necessidades desse sector da 

população. 

A zona de Alvalade é uma zona de bairros consolidados e topograficamente não muito 

acidentada pelo que a rede pedonal para viagens internas é muito importante. Existem 

estações de metro da linha verde, como a estação de Roma e Alvalade, cujo acesso se 

pode fazer através da rede pedonal existente. Existem também várias paragens de carreiras 

que atravessam toda a zona, pelo que não se pode afirmar que a zona esteja mal servida de 

TC. 

Falta na zona uma carreira destinada ao serviço de bairro, sendo por isso necessário 

criar alternativas de modo a que as pessoas mais condicionadas não fiquem limitadas em 

termos de mobilidade. 

Desta forma a rota proposta para esta zona será uma rota percorrida por minibus e 

efectuaria paragens nos principais pólos geradores de viagens, como é o caso do centro de 

saúde, do mercado, da junta de freguesia, da repartição de finanças, da igreja, entre outros. 

Esta rota serviria principalmente a população mais idosa da zona de Alvalade, mas caso 

efectuasse paragem nas escolas existentes poderia também transportar alguns dos alunos. 

Não foi feito um estudo detalhado da zona no qual se determinariam os principais pólos 

geradores de viagens, motivo pelo qual não foi proposta uma rota nem as suas paragens. 

2.1.3. RESTELO E AJUDA 

A zona do Restelo e Ajuda é também uma zona em que a população está envelhecida, 

uma vez que o índice de envelhecimento é superior a 1. Esta zona é mais acidentada que a 

zona de Alvalade sendo muitas vezes necessário vencer alguns declives para chegar ao 

destino. 
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Por ser uma zona mais periférica da cidade de Lisboa a rede de ML não abrange esta 

parte do território, estando por isso apenas servida pela rede de autocarros e pela linha 

ferroviária de Cascais. Esta zona apresenta ainda problemas no desempenho da rede viária 

causado por uma má gestão do estacionamento e ainda por uma descontinuidade dos eixos 

viários. 

O acesso pedonal à linha de Cascais está dificultado devido ao declive da zona, pelo 

que esta ligação terá de ser feita recorrendo a autocarros. Apesar de existirem várias 

carreiras a circular e a efectuar paragens na zona do Restelo, estas não estão adaptadas às 

necessidades da população local. 

Devido aos declives acentuados, uma carreira de serviço ao bairro seria muito útil pois 

as viagens a pé são mais difíceis. Esta carreira faria não só uma ligação aos principais pólos 

geradores de viagens como ligaria o bairro à linha ferroviária de Cascais. 

À semelhança do que aconteceu na zona de Alvalade, não foi proposto nenhum 

percurso para a zona do Restelo e Ajuda, uma vez que não foi realizado um estudo 

aprofundado da área em questão. 

2.1.4. XABREGAS, BEATO E GRAÇA 

As zonas de Xabregas, Beato e Graça são áreas de bairros consolidados que apesar de 

estarem numa posição central na cidade, têm o acesso à rede ML dificultado devido aos 

acentuados declives existentes na zona que impedem que estas viagens sejam feitas a pé. 

Os bairros destas zonas são bairros antigos da cidade pelo que a rede viária é confusa 

e muitas vezes desadequada à circulação de autocarros. Apesar destas limitações, estas 

zonas são percorridas por várias carreiras que as ligam à rede de metropolitano. 

Depois de analisados os dados referentes à repartição modal constantes no plano de 

mobilidade da cidade de Lisboa, pode verificar-se que o TC é preferido pelos residentes 

enquanto que para os não residentes o TI é preferido para quem viaja para estas zonas. 

Isto deve-se principalmente à diferença de poder de compra entre ambos os grupos uma 

vez que nestas zonas existem habitantes com menor poder de compra. Apesar desta 

diferença, estes dados poderão querer dizer que apesar de a oferta de TC não ser escassa, 

é muito confusa e pouco divulgada, pois os residentes, bons conhecedores da zona, usam 

mais o TC que o TI, enquanto que os não residentes, por conhecerem pior a zona ou por o 

percurso até lá ser demasiado complicado e confuso, preferem as viagens em TI. 
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Por este motivo, a proposta para esta zona seria a de criar uma ligação mais simples e 

directa à rede de ML de forma a estimular o uso do TC por parte dos não residentes. Esta 

linha traria também vantagens aos residentes uma vez que passariam a dispor de uma 

ligação mais rápida às linhas do ML. 

2.1.5. ORIENTE 

Em Lisboa, a zona do Oriente é aquela que tem verificado um maior crescimento, 

atraindo uma nova população que se caracteriza por ser ainda activa, não tendo por isso os 

problemas referidos anteriormente em relação ao índice de envelhecimento. 

Não existem ainda dados actualizados sobre a população residente uma vez que os 

últimos censos foram em 2001 e o grande crescimento se deu posteriormente. 

Apesar dos dados não estarem actualizados, é notória a rápida expansão desta zona 

que tem de ser acompanhada por um reforço da oferta de TC. Actualmente a oferta de TC 

da zona está muito concentrada na importante Gare do Oriente. Nesta estação fazem 

paragem autocarros urbanos e suburbanos que vêm de todo o pais, está situada a estação 

de metro do Oriente e ainda a estação ferroviária que liga à linha da Azambuja. 

Existem várias carreiras a percorrer esta zona mas devido à rápida expansão torna-se 

necessário criar mais oferta, pois sendo esta uma zona em que a taxa de motorização se 

situa muito acima da média da cidade de Lisboa, atingindo o valor de cerca de 500 carros 

por 1000 habitantes (como referido em ”Lisboa: o desafio da mobilidade”), é vital para a 

funcionalidade da rede viária, que a rede de TC seja vista como melhor opção que o TI. 

A proposta para esta zona seria uma carreira de ligação ao metro baseada no conceito 

metro-bus. Este conceito é muito vasto podendo ser aplicado em toda uma cidade ou 

apenas em pequenas zonas. Este sistema tem as seguintes características: 

• Frequência elevada, que permite desta forma aumentar a capacidade 

• Possibilidade de entrada por todas as portas, o que reduz o tempo de paragem e 

consequentemente o tempo de percurso 

• Linhas prioritárias, faixas BUS, prioridade em cruzamentos 

• Transferências entre linhas permitidas sem custos para os passageiros 

• Mapas das rotas de simples compreensão 

• Informação em tempo real nas estações 

• Veículos “amigos” do ambiente 
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Algumas destas características dependem muito de opções tomadas pelas autoridades 

locais e pelas empresas que gerem o serviço, como é o caso dos veículos menos poluentes 

e das transferências entre linhas sem custos para o passageiro. 

O conceito é já aplicado com muito sucesso tanto em países em desenvolvimento como 

é o caso do Brasil e da Índia, como em países desenvolvidos como a Suécia, os Estados 

Unidos da América, entre outros.  

Com este tipo de sistema o que se tenta fazer é aproximar o funcionamento da rede de 

autocarros a uma rede de metro, ou de uma linha de autocarro a uma linha de metro, 

fazendo deste modo aumentar a eficácia do serviço. Este conceito distingue-se de muitos 

outros devido a ter como principal preocupação as necessidades do passageiro. 

Encontra-se no anexo 18 uma descrição do sistema implementado na cidade de 

Gotemburgo na Suécia (objecto de estudo durante o semestre lá passado). Este sistema é 

constituído por 2 linhas metro-bus de grande sucesso, estando já planeada a abertura de 

novas linhas. 

No caso da zona do Oriente o proposto seria uma linha que fizesse a ligação aos 

principais pólos geradores de viagem, como é o caso do Hospital CUF Descobertas, do Pólo 

Universitário das Tecnologias de Saúde, e a estação de metro do Oriente, procurando 

oferecer um bom serviço a todos os residentes das zonas mais afastadas da estação do 

Oriente.  

No anexo 2 pode ser consultado um esboço do percurso para esta zona. 

2.1.6. ALTA DE LISBOA 

A Alta de Lisboa é actualmente uma das zonas em maior expansão demográfica da 

cidade. Esta zona está a atrair população mais jovem para a cidade, o que leva a crer que, 

similarmente ao que aconteceu na zona do Oriente, a taxa de motorização da futura 

população desta zona será elevada. 

Por este motivo torna-se vital criar boas ligações em TC para as estações de metro 

existentes na zona, de forma a evitar o uso excessivo do TI que irá levar a grandes 

congestionamentos e variados conflitos. 

Estas ligações podem ser criadas desde o início da expansão ou serem apenas postas 

em funcionamento quando os problemas começarem a surgir, isto é, ou se tenta prevenir a 

aparição de problemas ou se tenta resolver os problemas à medida que vão aparecendo.  
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A prevenção será a melhor solução uma vez que se vão criando hábitos de uso do TC 

nos novos habitantes da zona evitando desta forma os problemas resultantes do uso do TI, 

mas tem como grande desvantagem a dificuldade em determinar com certeza o futuro 

desenvolvimento da zona, correndo o risco de criar uma rede de TC totalmente 

desadequada às necessidades dos habitantes. 

O principal objectivo da rede de TC desta zona será o de levar os habitantes até à rede 

de ML para que depois possam ter acesso às diferentes zonas da cidade de forma rápida e 

eficaz. Esta rota fará a ligação entre os principais pólos geradores e as estações de metro 

existentes. 

Não foi proposto nenhum percurso uma vez que existem ainda algumas incógnitas 

quanto à ocupação territorial da zona. 

 

2.2. PROPOSTAS PRESENTES NO PLANO DE MOBILIDADE DE LISBOA 

As rotas que irão ser descritas em seguida são propostas presentes no plano de 

mobilidade de Lisboa e que têm como extremos estações de metro distintas. Foram 

analisadas estas propostas pois estas linhas podem vir a ser importantes ligações entre 

estações de metro e por ser possível aplicar algumas características do conceito metro-bus. 

2.2.1. OLAIAS – ANJOS 

Esta rota está inserida numa zona de acentuados declives, o que dificulta a circulação 

pedonal. Por este motivo a solução passará por uma carreira que efectuará paragem nos 

principais pólos geradores e que nos extremos fará a ligação com a rede ML, permitindo 

desta forma que a população consiga viajar para as restantes zonas da cidade sem recorrer 

ao uso do TI. 

O percurso proposto no plano de mobilidade para esta zona indica que esta carreira terá 

como paragens intermédias as escolas existentes, a Praça Paiva Couceiro, os Sapadores e 

a Rua Barão Sabrosa. Ao analisar a rede de TC da zona verificou-se que a carreira 30 já 

efectua este percurso. 

A carreira 30 faz a ligação entre a Picheleira e Picoas e efectua mais paragens 

intermédias que as propostas no plano de mobilidade. A extensão do percurso é maior que 

do que o proposto no plano de mobilidade e o número de paragens maior, prejudicando a 

velocidade média no percurso, uma vez que existem mais períodos de paragem e os 

consequentes períodos de aceleração e desaceleração. 
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O elevado tempo entre partidas existente é outro dos problemas desta carreira, sendo o 

menor intervalo de 17 minutos e o maior de 33 minutos (horário no anexo 5), o que é 

inaceitável para uma carreira urbana que faz a ligação de um bairro à rede de metro de 

Lisboa. 

Não foi analisada detalhadamente esta proposta pois a carreira 30 já existe, e com 

algumas alterações pode ficar a funcionar de forma a satisfazer as necessidades dos 

passageiros. O percurso proposto no plano de mobilidade pode ser consultado no anexo 3. 

2.2.2. TELHEIRAS – COLÉGIO MILITAR 

Esta rota tem como principal objectivo fazer a ligação entre a estação de metro de 

Telheiras e a estação de metro do Colégio Militar. Estas estações estão inseridas na linha 

verde e azul da rede de ML e muito afastadas da estação que faz a ligação entre estas duas 

linhas. Desta forma, a rota proposta faria a ligação entre as duas linhas num extremo oposto 

da linha verde, o que levaria a que o tempo de viagem fosse substancialmente reduzido 

para alguns passageiros que se viam forçados a ir até à estação de metro Baixa-Chiado 

para efectuar este transbordo. 

Como o principal objectivo desta rota é a ligação entre estações de metro e não o 

serviço a um bairro, as estações intermédias seriam muito poucas ou inexistentes. Quanto 

ao horário de funcionamento e intervalo entre partidas, a solução adoptada teria de estar em 

conformidade com o horário do ML e com o seu intervalo entre partidas de modo a que os 

passageiros não se sentissem penalizados por usarem esta alternativa. 

O estudo desta rota foi posto de lado uma vez que existe já uma carreira (767) que faz 

exactamente o mesmo percurso mas que se estende por muitos mais quilómetros para além 

das estações de metro. 

Os problemas existentes nesta linha derivam da grande extensão do percurso, o que 

provoca geralmente atrasos dos autocarros, e também do elevado número de paragens, que 

faz com que a velocidade de circulação não seja suficiente para que esta carreira funcione 

como ligação entre as duas estações de metro. 

Apesar de não ter sido aprofundado o estudo deste percurso, pode ser visto no anexo 4 

uma imagem com a rota proposta no plano de mobilidade. 
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3. ZONAS SELECCIONADAS 

Neste capítulo irão ser descritas as zonas escolhidas para um estudo detalhado e 

posterior elaboração de uma proposta para um percurso de autocarro. Depois de descritas 

as zonas e de revelados alguns dos principais problemas, apresenta-se a análise efectuada 

e o percurso proposto. 

3.1. PÓLO UNIVERSITÁRIO DA AJUDA 

O Pólo Universitário da Ajuda localiza-se na parte Norte da zona da Tapada, que é 

ladeada pelas zonas da Ajuda e de Monsanto Sul. Tanto a zona da Tapada como a zona da 

Ajuda são caracterizadas pelos antigos bairros residenciais. São por isso zonas 

consolidadas onde a rede viária apresenta várias limitações como a ausência de vias de 

distribuição secundária. 

Segundo a publicação “Lisboa: o desafio da mobilidade” da Câmara Municipal de 

Lisboa, estas zonas, devido à existência destes bairros, têm uma grande percentagem de 

viagens realizadas a pé, podendo afirmar-se que cerca de 31% das viagens terminadas 

nestas zonas têm uma etapa final que é a pé. 

A capacidade de estacionamento destas zonas é muito condicionada por o espaço 

existente na via pública ser muito reduzido. Outro dos factores que contribui para esta falta 

de estacionamento é o facto dos prédios não disporem de estacionamento próprio sendo o 

estacionamento dos residentes distribuído pela via pública. 

A Tapada é uma das zonas de Lisboa que regista um dos maiores valores para o 

número médio de transbordos, o que leva a pensar que esta zona não se encontra bem 

servida por TC, uma vez que este pode ser um dos índices utilizados para caracterizar a 

acessibilidade em TC de uma determinada zona. Outro dos factores que leva a crer que a 

oferta de TC é insuficiente, é o intervalo entre partidas dos vários autocarros, durante o 

corpo do dia (entre as 10:00 e as 17:00), ser muito elevado. 

Devido à presença do Pólo Universitário, a zona da Tapada tem como principal motivo 

de viagem o acesso ao local de trabalho ou estudo, representando este cerca de 90% do 

número total de viagens para esta zona. 
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Com a construção do Pólo Universitário não foram elaborados os esquemas de 

acessibilidade necessários, existindo actualmente uma saturação do estacionamento nas 

zonas envolventes e um agravamento no escoamento do tráfego porque as viagens com 

este destino estão apoiadas em vias secundárias que se encontram já congestionadas. 

A reduzida oferta de TC é por si só um problema que deve ser rapidamente resolvido, 

mas neste caso, por esta oferta se apoiar em vias que estão já congestionadas, o problema 

é ainda mais grave. 

De forma a tentar arranjar uma solução para as deslocações destinadas ao Pólo 

Universitário, convém em primeiro lugar fazer uma caracterização deste complexo. 

O Pólo Universitário da Ajuda é constituído por três faculdades distintas, a Faculdade de 

Arquitectura, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e a Faculdade de Medicina 

Veterinária. 

Nas três faculdades podem-se distinguir três grandes grupos de utilizadores, os alunos 

que representam a grande maioria das pessoas presentes, os docentes e os funcionários. 

Na Faculdade de Medicina Veterinária, devido à existência do Hospital Veterinário existem 

ainda os donos dos animais doentes. No grupo dos alunos podem ainda ser distinguidos 3 

grupos, consoante o grau a obter no curso, isto é, aluno de Licenciatura, Mestrado ou 

Doutoramento. 

A tabela seguinte mostra como se distribuem os distintos grupos pelas diferentes 

faculdades, tendo sido estes números retirados da publicação UTL em Números 2006: 

Tabela 1: Números referentes aos diferentes grupos de cada Faculdade. Fonte: UTL em Números 2006 

 

Através da leitura destes números é possível afirmar que devido à existência do Pólo 

Universitário são realizadas cerca de 9800 viagens diárias, sendo 4900 com destino a uma 

das faculdades e 4900 de regresso (nem todos os alunos e docentes se deslocam ao pólo 

universitário diariamente e por isso foi considerada uma redução de 20% nos alunos e 10% 

nos docentes). 

Os distintos grupos em que foram divididos têm diferentes necessidades de mobilidade 

e com diferentes horários de chegada e saída da faculdade, sendo por isso necessário 

tentar definir um padrão tipo de cada um dos grupos. 
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Os estudantes de Licenciatura iniciarão tipicamente o dia de aulas entre as 8:00 e as 

9:00 e deixarão a faculdade entre as 16:00 e as 18:00, o que significa que a maior parte das 

viagens de manhã se realizarão entre as 7:00 e as 8:30 e as de tarde entre as 16:15 e as 

18:30. Existem por vezes manhãs ou tardes livres criando picos de viagens entre as 12:00 e 

as 14:00. 

Os estudantes de Mestrado são tipicamente pessoas que se deslocam menos vezes à 

faculdade, uma vez que estão mais limitadas pois possuem já outro emprego. O número de 

horas de aulas é também mais reduzido, o que significa que passarão menos tempo na 

faculdade. Por este motivo é muito difícil definir um padrão claro para as viagens deste 

grupo mas é possível afirmar que grande parte destes estudantes prefere utilizar o TI ao TC. 

Os estudantes de Doutoramento estão muitas vezes dedicados exclusivamente à 

obtenção deste grau académico e por isso passam grande parte do seu tempo na faculdade 

a fazer investigação e por vezes a dar aulas a alunos de licenciatura. Deste modo é possível 

afirmar que este grupo de estudantes tem um horário mais fixo que os de mestrado, sendo 

possível dizer que grande parte das viagens de manhã se realizarão entre as 8:00 e as 

10:00 e à tarde entre as 16:00 e as 18:00. 

Já os docentes, muitas vezes acumulam diferentes trabalhos dedicando as manhãs a 

esta actividade mas as tardes a outro trabalho distinto. Por este motivo e devido à 

necessidade de professores para darem aulas aos alunos, o horário destes não pode ser 

muito diferente ao registado nos alunos de licenciatura. O principal período de viagens de 

manhã será entre as 7:00 e as 9:30, a meio do dia entre as 12:00 e as 14:00 e à tarde entre 

as 16:00 e as 18:00. Este grupo prefere muitas vezes o TI ao TC devido às necessidades de 

deslocações para outro trabalho (referido acima). 

Os funcionários farão cerca de oito horas diárias de trabalho mas trabalharão com 

horários de entrada e saída diferenciados, o que dificulta o estabelecimento de um padrão 

global, uma vez que a faculdade abre as portas antes do início das aulas e fecha as portas 

algum tempo depois, estando aberta mais de oito horas. No geral, o maior número de 

funcionários dedica-se a serviços que têm um horário bem definido, sendo por isso possível 

afirmar que o maior número de viagens se realizará entre as 8:00 e as 9:30 de manhã e 

entre as 16:00 e as 18:00 da parte da tarde. 

Estes padrões foram definidos através da observação dos mesmos grupos no Instituto 

Superior Técnico e da análise de alguns horários de alunos e funcionários das três 

faculdades. 
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Actualmente as faculdades são servidas por 4 carreiras distintas, a 60, a 723, a 729 e a 

742. A carreira 60 liga o cemitério da Ajuda ao Martim Moniz fazendo várias paragens 

intermédias, como a estação de metro do Rossio, o cais dos barcos que atravessam o rio 

Tejo na Praça do Comércio, a estação intermodal do Cais do Sodré e 2 estações da linha 

ferroviária de Cascais, Santos e Alcântara. Entre estas estações, a carreira efectua várias 

paragens. Durante o fim-de-semana existe um prolongamento do percurso até à estação de 

metro das Olaias. 

A carreira 723 faz a ligação entre o Desterro e Algés, efectuando paragem na importante 

estação intermodal do Marquês de Pombal. As paragens no pólo universitário realizam-se 

apenas nos dias úteis, tendo de fazer um desvio da sua rota regular. 

O autocarro 729 liga o Bairro Padre Cruz à estação de Algés. À semelhança do que 

acontece com a carreira 723, a paragem no pólo universitário da Ajuda efectua-se apenas 

nos dias úteis e representa um desvio ao seu percurso regular. Este percurso faz paragem 

em 3 estações da linha azul de metro, na estação ferroviária de Benfica da linha de Sintra, e 

na estação intermodal de Belém, onde se encontram um cais de barcos que vêm da Trafaria 

e a estação ferroviária da linha de Cascais. 

Por fim, a carreira 742 faz a ligação entre o Bairro Madre Deus no Beato e o Bairro do 

Casalinho da Ajuda. Entre as 06:30 e as 19:15 o destino final deste percurso vai variando, 

isto é, o destino Bairro do Casalinho da Ajuda intercala com o Pólo Universitário da Ajuda. 

Por isto, esta carreira nem sempre efectua paragem no complexo em estudo. Neste 

percurso existem paragens em 3 estações de metro distintas e na estação ferroviária de 

Alcântara. 

Devido à grande extensão de todos os percursos e ao número elevado de paragens que 

existe em todos eles, estas carreiras têm uma velocidade média de percurso baixa e sofrem 

muitas vezes atrasos. 

Como referido acima, a oferta de TC para este complexo não é suficiente, quer por ser 

desadequada quer por não ser eficiente, e por este motivo a solução proposta passa pela 

implementação de novos percursos de autocarro, que por terem uma população alvo muito 

bem definida terão características diferentes das comuns. 

Os percursos propostos serão percorridos por autocarros regulares ou articulados, e 

apenas efectuarão paragem nas Universidades por que passarem. Deste modo, os 

autocarros efectuarão menos paragens que os actuais tornando assim a velocidade 

comercial mais elevada e as carreiras mais eficientes.  
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No desenho destes percursos procurou-se ligar estas carreiras aos principais eixos de 

TC pesado da cidade de Lisboa. Uma das principais ligações a estabelecer é a ligação à 

rede de metro, pois desta forma permitirá o acesso ao pólo universitário das pessoas de 

todas as zonas abrangidas pelo metro. 

Procurou-se também oferecer a ligação às várias linhas ferroviárias que entram na 

cidade de Lisboa, seja a linha de Cascais ou a linha de Sintra. Estas ligações são de 

extrema importância uma vez que uma considerável parte dos estudantes destas faculdades 

não mora dentro da cidade de Lisboa, mas antes nos arredores. 

3.1.1. ROTAS PROPOSTAS 

A primeira rota proposta tem como paragens a Paragem Colégio Militar (na designação 

que lhe é dada pela Carris), que tem ligação à estação do Colégio Militar/Luz da linha azul 

do metropolitano de Lisboa, e ainda a paragem intitulada como Paragem Benfica CP 

(Estação Benfica na designação da Carris) que faz ligação à linha ferroviária de Sintra. 

 
Figura 1: Rota nº1 proposta para o Pólo Universitário da Ajuda 
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Como se pode observar na figura anterior, o percurso proposto utiliza a Estrada do 

Penedo e a Estrada de Monsanto que cruzam toda a área do parque de Monsanto até 

chegar a Benfica. Estas estradas não apresentam grandes problemas de congestionamento 

pelo que a circulação dos autocarros não terá problemas. O percurso tem uma extensão de 

cerca de 7,35 km. 

A rota nº1 tem como objectivo servir toda a população do pólo universitário que utiliza a 

linha ferroviária de Sintra e a que usa a linha azul do metropolitano de Lisboa. 

A segunda rota proposta fará ligação ao Campo Pequeno (onde existe uma ligação à 

linha amarela do Metro e à estação 5 de Outubro da linha de Cintura, servindo além da linha 

de Sintra as ligações à margem sul e à linha da Azambuja) e efectua várias paragens no seu 

percurso devido à presença de outras Faculdades. São estas paragens para servir a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Faculdade de Economia e o Instituto Superior 

de Agronomia. 

O percurso proposto para esta ligação utilizará a Avenida de Ceuta, a Avenida Calouste 

Gulbenkian e a Avenida de Berna que na hora de ponta se encontram muitas vezes 

congestionadas. Apesar deste problema, devido à existência de corredores BUS ao longo 

destas avenidas, a circulação dos autocarros não deve ser significativamente afectada. 

 
Figura 2: Rota nº2 proposta para o Pólo Universitário da Ajuda 
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A rota nº2 estende-se ao longo de 8,5 km e irá servir toda a população do pólo 

universitário que utilize a linha amarela do metropolitano e ainda os passageiros que utilizem 

o transporte suburbano com destino a Campo Grande para entrar em Lisboa. 

A terceira rota proposta tem um comprimento de 4,15 km e não terá nenhuma paragem 

intermédia, efectuando apenas paragem nos extremos do percurso que são a estação Algés 

e o Pólo Universitário. 

Grande parte do percurso proposto é feita na Avenida das Descobertas que apesar dos 

vários cruzamentos e semáforos existentes não apresenta problemas de congestionamento, 

pelo que a circulação dos autocarros não sofrerá grandes perturbações. 

 
Figura 3: Rota nº3 proposta para o Pólo Universitário da Ajuda 

O objectivo deste percurso é o de servir toda a população do Pólo Universitário que 

utilize a linha de Cascais (que tenha como origem uma estação entre Cascais e Algés) e 

ainda a população que tenha como estação de destino do transporte suburbano a estação 

de Algés. 

Por último, a quarta rota proposta efectuará a ligação a duas importantes estações, 

Alcântara e Cais do Sodré. Por existirem algumas faculdades ao longo do percurso de 5,8 

km, a proposta terá como paragens intermédias o Instituto Superior de Agronomia e o 

Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing. 
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Este percurso é realizado em grande parte na Avenida 24 de Julho que apesar dos 

congestionamentos existentes na hora de ponta, não terá problemas de circulação devido à 

existência de uma via separada para a circulação de TC. 

 
Figura 4: Rota nº4 proposta para o Pólo Universitário da Ajuda 

Esta ligação irá servir toda a população do pólo universitário que utilize a ligação fluvial 

com destino ao Cais do Sodré e a linha verde do metropolitano. Poderá ainda ser útil aos 

utilizadores da linha vermelha do ML e dos passageiros de um transporte suburbano que 

tenham como destino a estação do Oriente, Santa Apolónia ou Terreiro do Paço, ainda que 

tenham de utilizar outro modo de transporte, obrigando a mais um transbordo, na ligação ao 

Cais do Sodré. 

3.1.2. ANÁLISE 

Para a análise destas propostas começou por se recolher alguns dados referentes à 

população presente no Pólo Universitário da Ajuda. Devido a algumas dificuldades e 

indisponibilidade reveladas por algumas partes envolvidas, apenas foi possível ter acesso 

aos códigos postais dos alunos a frequentar as licenciaturas da Faculdade de Medicina 

Veterinária e da Faculdade de Arquitectura. 

Porque alguns alunos indicam o código postal da residência da terra natal e não o da 

residência na Área Metropolitana de Lisboa, teve de ser feita uma filtragem dos dados de 

modo a constarem apenas os códigos postais de zonas pertencentes à AML. 

Devido à falta de representatividade de algumas zonas postais, isto é, ao diminuto 

número de alunos que reside numa zona postal, foi considerado que caso a zona postal não 

representasse mais de 10 alunos, não iria ser estudada detalhadamente. Deste modo, as 

zonas postais cujas contagens fossem inferiores a 5 alunos (pois os alunos da FMV e da FA 

representam cerca de 50% dos alunos do pólo) foram rejeitadas. 

Em seguida são apresentadas as zonas postais estudadas e o número de alunos da 

FMV e da FA de cada zona. 
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Tabela 2: Número de Alunos por Zona Postal estudada 
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A análise efectuada tem como principal objectivo o cálculo de 4 indicadores: 

• Tempo absoluto de Viagem 

• Velocidade equivalente recta 

• Rácio entre o Tempo TC e o Tempo TI 

• Diferença entre o Tempo TC e o Tempo TI 

O tempo absoluto de viagem representa o tempo total que uma viagem demora desde a 

sua origem até ao seu destino, neste caso será o tempo em TC e virá apresentado em 

minutos. 

A velocidade equivalente recta é como o próprio nome indica, a velocidade média da 

viagem caso o percurso entre os mesmos pontos extremos fosse em linha recta. Este 

indicador é o rácio entre o tempo absoluto de viagem e a distância em linha recta desde a 

origem ao destino. 

O rácio entre o tempo TC e o tempo TI não pode ser separado da diferença entre o 

tempo TC e o tempo TI uma vez que para valores elevados dos tempos o rácio pode ser 

diminuto mas a sua diferença ser elevada, e vice-versa.  

Para o cálculo destes indicadores é necessário determinar 3 valores distintos para cada 

origem: 

• Distância em linha recta até ao destino (Pólo Universitário) 

• Tempo TI 

• Tempo TC 

As origens usadas para determinar estes valores foram as várias freguesias 

pertencentes às zonas postais estudadas. Por falta de um mapa detalhado das zonas 

postais, a selecção das freguesias a estudar foi feita com base no código postal da Junta de 

Freguesia. 

Para a determinação da distância em linha recta de uma freguesia ao pólo universitário 

desenharam-se os centróides geométricos de cada freguesia, e através das coordenadas 

cartesianas dos mesmos e das do pólo universitário calculou-se: 

( ) ( )22
FreguesiaPóloFreguesiaPólo YYXXdist +++=  

No caso das freguesias da margem Sul, a distância em linha recta foi divida em três 

troços, isto é, distância até uma das pontes (25 de Abril ou Vasco da Gama), distância 

percorrida na ponte e distância da ponte escolhida ao Pólo Universitário. 
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O cálculo do tempo TI foi feito recorrendo a uma afectação por equilíbrio da rede viária 

com volumes de tráfego referentes à hora de ponta para a Área Metropolitana de Lisboa. 

Os valores da distância em linha recta ao pólo e do tempo TI das freguesias podem ser 

consultados no anexo 6. 

 
Figura 5: Tempo TI de cada Freguesia ao Pólo Universitário 

Como é possível observar o valor máximo do tempo TI é 76,2 minutos e corresponde à 

freguesia da Venda do Pinheiro no concelho de Sintra, enquanto que o valor mínimo de 4,6 

minutos é da freguesia da Ajuda no concelho de Lisboa. O valor médio é cerca de 34,4 

minutos e no mapa está definido como sendo a 3ª classe. 

Tabela 3: Indicadores Estatísticos da Distância em linha recta e do Tempo em TI das Freguesias ao Pólo 
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Os valores descritos acima são independentes da proposta efectuada, isto é, são iguais 

antes e depois da proposta (admitiu-se que a presença de um pequeno número adicional de 

autocarros por hora no fluxo de tráfego ao longo do percurso por ele efectuado não 

modificaria de forma sensível as velocidades médias de escoamento daquele tráfego). Já o 

tempo TC depende da proposta pelo que terá um valor diferente antes e depois da 

implementação da proposta. 

Para determinar o tempo TC recorreu-se ao site http://www.transporlis.sapo.pt/ que 

permite determinar o percurso mais rápido usando transportes colectivos, tendo para isso de 

definir a origem, o destino e a hora de partida. Como resultados obtém-se o tempo total de 

viagem, o tempo de espera, a distância pedonal percorrida, o número de transbordos e 

ainda uma breve descrição de toda a viagem. 

Para o cálculo do tempo TC actual definiu-se como hora de partida as 08:00 horas, por 

ser uma hora pertencente ao período de ponta, como origem da viagem definiu-se a Junta 

de Freguesia de cada uma das freguesias analisadas e o destino foi sempre a paragem do 

Pólo Universitário da Ajuda. Alguns destes resultados foram confirmados enquanto outros 

corrigidos através de uma análise dos horários dos transportes colectivos que constituem a 

oferta de cada freguesia. 

Para a determinação do tempo TC da proposta a implementar, foram definidas as zonas 

de ligação aos percursos propostos através da análise da descrição das viagens 

determinadas para a situação actual. Em seguida foi determinado o percurso que melhor 

servia cada zona de ligação e a que paragem da proposta se deverão dirigir os passageiros, 

tendo-se obtido o seguinte resultado: 

Tabela 4: Rota e paragem proposta para cada Zona de Ligação 
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Tendo definida a zona de ligação o tempo TC da proposta é a soma de três parcelas de 

tempo: 

• Tempo da origem até à zona de ligação 

• Tempo da zona de ligação à paragem de ligação 

• Tempo da paragem de ligação ao pólo universitário (tempo de percurso) 

incluindo o tempo de espera que foi definido como metade do intervalo entre 

partidas 

Para o cálculo do tempo de percurso admitiu-se que a velocidade comercial destas 

propostas será de 20km/h, contra os 15km/h de velocidade comercial da frota da Carris, pois 

estas rotas têm muito poucas paragens e são feitas em grande parte por vias que têm 

corredores BUS. Sabendo a extensão das rotas propostas determinou-se o tempo de 

percurso de cada uma delas: 

Tabela 5: Extensão e Tempo de Percurso de cada Rota 

 

O tempo de espera considerado foi metade do intervalo entre partidas, como já referido 

anteriormente, ou seja 5 minutos pois o autocarro partirá de 10 em 10 minutos. 

Nos seguintes mapas serão apresentados os tempos de TC actual e da proposta para 

cada uma das freguesias estudadas, assim como a rota proposta para cada uma das 

freguesias. As tabelas que deram origem a estes mapas podem ser consultadas nos anexos 

7, 8 e 9. 
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Figura 6: Tempo TC actual de cada Freguesia ao Pólo Universitário 

O tempo TC depende principalmente da oferta existente em cada freguesia. As 

freguesias mais afastadas tendem a ter um tempo TC mais elevado uma vez que a distância 

a percorrer é maior. É de salientar o elevado número de freguesias com tempo superior a 90 

minutos. 

Tabela 6: Indicadores Estatísticos do Tempo TC actual das Freguesias ao Pólo 

 

O valor máximo de tempo TC actual é de 164 minutos para a freguesia de Cachoeiras 

no concelho de Vila Franca de Xira, o que é manifestamente elevado. O mais certo é as 

pessoas dessa freguesia optarem por usar o TI. O tempo médio em TC actual é de 69 

minutos, representado pela 4ª classe do mapa, ou seja quase exactamente o dobro do 

tempo médio em TI. 
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Em seguida são apresentados os resultados do tempo TC com a implementação da 

proposta apresentada. 

 
Figura 7: Tempo TC da proposta de cada Freguesia ao Pólo Universitário 

Em comparação com o mapa anterior, é notória a diminuição do número de freguesias 

cujo tempo é superior a 90 minutos. 

Tabela 7: Indicadores Estatísticos do Tempo TC da proposta das Freguesias ao Pólo 

 

O valor máximo de tempo TC da proposta diminuiu para 148 minutos referente à 

freguesia de Cachoeiras. Este valor é ainda muito elevado pelo que a opção pelo TI 

continuará a ser mais favorável que pelo TC. O tempo médio em TC da proposta diminuiu 

para 62 minutos, representado pela 4ª classe do mapa, que traduz uma redução média de 

cerca de 10%. 
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O indicador média por freguesia é relevante pois o número de alunos por freguesia pode 

mudar ano após ano, mas no entanto é também importante calcular este indicador para o 

número de alunos do universo em estudo. 

Para o cálculo deste indicador ponderado é necessário em primeiro lugar determinar o 

número de alunos do pólo universitário por freguesia pois estes dados não estão 

disponíveis. Para isto teve de se relacionar o número de alunos de licenciatura por freguesia 

(dados dos Censos 2001) com os dados relativos ao número de alunos por zona postal.  

A estimativa dos alunos de licenciatura que estudam no pólo universitário foi feita 

através do cálculo do peso dos alunos de licenciatura de uma freguesia em relação ao 

número de alunos de licenciatura das várias freguesias pertencentes a uma dada zona 

postal. Isto pode ser traduzido pela seguinte expressão: 

j
ji

i
i postalzonaalunos

ostal da zona pfreguesialicalunos
freguesialicalunos

freguesiapóloalunos __
__

__
__ ×=

∑
 

Depois de determinados os alunos de cada freguesia, o indicador ponderado no 

universo dos alunos é dado pela seguinte fórmula: 

∑
×=

freguesiapóloalunos
freguesiapóloalunos

médiamédia i
iponderada __

__
 

Os resultados desta ponderação serão mostrados à medida que se forem apresentando 

os vários indicadores referidos anteriormente. 

No mapa seguinte são apresentadas as rotas preferenciais para cada uma das 

freguesias da área metropolitana de Lisboa, exceptuando as freguesias que não foram 

estudadas (menos de 10 alunos do pólo universitário). 



Instituto Superior Técnico Zonas Seleccionadas 

34 

 
Figura 8: Rota proposta para cada Freguesia 

No mapa anterior é possível associar espacialmente cada freguesia a uma rota da 

proposta. É fácil distinguir três grandes zonas que irão utilizar a proposta 1, 2 e 3. A rota nº4 

não tem uma zona de influência bem definida mas grande parte das freguesias da margem 

Sul estudadas irão usar a proposta 4. Ao cruzar estes dados com o número de alunos de 

cada freguesia, a rota nº4 representará cerca de 44% das viagens dos alunos para o pólo 

universitário, a rota nº 1 28%, a rota nº 2 15% e a rota nº 3 13%. 

Depois de determinados os valores da distância em linha recta, do tempo TI e do tempo 

TC podem ser calculados os diferentes indicadores anteriormente descritos. Os diferentes 

valores dos indicadores para as várias freguesias podem ser consultados nas tabelas nos 

anexos 10 e 11. 
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Nas seguintes tabelas serão apresentados o valor máximo, mínimo e a média para os 

valores dos indicadores da situação actual e da proposta. 

Tabela 8: Indicadores Estatísticos dos vários Indicadores Actuais a estudar 

 

O tempo absoluto de viagem não é mais do que o já referido tempo TC, pelo que as 

conclusões tiradas anteriormente podem agora ser aplicadas. 

A velocidade equivalente recta tem um valor máximo de 23,44km/h para a freguesia de 

Pinhal Novo no concelho de Palmela e um mínimo de 3,21 para a freguesia de Santo 

condestável no concelho de Lisboa. O valor médio é 9,91 km/h. 

O rácio tempo TC/tempo TI o valor máximo é de 4,48 significando que na freguesia de 

Verderena, no concelho do Barreiro, o tempo TC é cerca de 4 vezes e meia o tempo TI. O 

valor médio ronda o 2,2 pelo que o tempo TC é superior ao dobro do tempo TI. Existe no 

entanto algumas freguesias com um rácio inferior à unidade, o que revela que o tempo TC é 

inferior ao tempo TI. 

A diferença entre o tempo TC e o tempo TI permite avaliar com facilidade qual o ganho 

caso se opte pelo TI (quando valores são positivos) ou pelo TC (quando valores são 

negativos). Em média o tempo TC é 34 minutos superior ao tempo TI. 

Tabela 9: Indicadores Estatísticos dos vários Indicadores da Proposta a estudar 

 

As mesmas conclusões podem ser tiradas para os indicadores no caso da proposta, 

sendo no entanto de salientar que os valores médios se tornaram mais favoráveis, isto é, a 

velocidade equivalente recta aumentou, o rácio dos tempos diminui para perto de 2 e a 

diferença diminui também.  
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Para comparar a situação actual com a proposta pode relacionar-se os vários 

indicadores acima calculados. Desta forma os ganhos dos vários indicadores podem ser 

definidos da seguinte forma: 

• O ganho do tempo absoluto de viagem é definido como a diferença entre o 

tempo absoluto de viagem da proposta e o tempo absoluto de viagem da 

situação actual; 

actualpropostaGanho TviagemTviagemTviagem −=  

Se o valor for positivo significa que ao optar por usar a rota proposta se diminui 

o tempo total da viagem. Se for negativo significa que a opção passa por 

continuar a usar os actuais meios, não tendo a proposta um efeito positivo 

nessa freguesia. 

• O ganho da velocidade equivalente recta está relacionada com o ganho do 

tempo absoluto de viagem, uma vez que a distância entre a origem e o destino 

se mantém. Este ganho é calculado de forma similar ao anterior; 

actualpropostaGanho rectaVelocidaderectaVelocidaderectaVelocidade ... −=  

Podem tirar-se as mesmas conclusões quanto ao sinal do valor do ganho. Se o 

valor for positivo significa que a velocidade equivalente recta aumenta e 

consequentemente se diminui o tempo total da viagem se a opção for usar a 

rota proposta. Se for negativo significa que a opção passa por continuar a usar 

os actuais meios. 

• O ganho do rácio entre o tempo de TC e o tempo de TI indica a proporção em 

relação ao tempo TI que o tempo TC foi alterado, isto é: 

TempoTI
TempoTCTempoTC

TempoTI
TempoTC

TempoTI
TempoTC

TempoTI
TempoTC actualproposta

actualpropostaGanho

−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

 
Desta forma, um valor de 0,5 significa que o tempo TC da proposta diminui 50% 

do valor do tempo TI. (ex: caso o tempo TI seja 20 minutos, o tempo TC da 

proposta irá diminuir 10 minutos) Se o valor for negativo significa que a o tempo 

TC da proposta é maior, se for positivo significa que a proposta traz melhorias. 

• Por fim, o ganho da diferença entre o tempo TC e o tempo TI é igual ao ganho 

do tempo absoluto de viagem; 

[ ] [ ] [ ]
actualproposta

actualpropostaGanho

TempoTCTempoTC

TempoTITempoTCTempoTITempoTCTempoTITempoTC

−=

−−−=−
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Figura 9: Ganhos dos vários indicadores para cada Freguesia 

As freguesias a vermelho (que apresentam valores negativos) são aquelas que irão 

optar por continuar a usar a oferta actual, uma vez que a proposta não pressupõe a 

eliminação de qualquer carreira existente e as carreiras propostas não lhes trazem qualquer 

benefício. 

Nos casos da freguesia da Ajuda e de São Francisco de Xavier, ambas muito próximas 

do Pólo Universitário, os valores negativos são facilmente justificáveis uma vez que a rota 

proposta (rota nº3) que irá servir estas freguesias apenas efectua paragens nos seus 

extremos (Algés e Pólo Universitário), obrigando desta forma a que os passageiros se 

desloquem a Algés. 
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Noutras freguesias como a da Buraca, do Sobralinho, do Laranjeiro e da Costa da 

Caparica as perdas são mais difíceis de explicar mas podem dever-se ao facto de ser 

necessário efectuar mais um transbordo, ou ter que ser feito um pequeno desvio do caminho 

mais rápido. 

No caso da freguesia de Santo Condestável, esta é por si só um caso problemático uma 

vez que o serviço de TC nesta freguesia é já muito condicionado. Para efectuar a ligação a 

esta proposta, os passageiros provenientes desta freguesia terão de apanhar o metro na 

estação do Rato em direcção ao Campo Pequeno, paragem onde sairão para apanhar a 

rota nº2. 

Os valores positivos dos ganhos são superiores aos negativos o que indica que a 

proposta traz mais ganhos às várias freguesias analisadas. Pode confirmar-se esta 

afirmação pela análise da seguinte tabela: 

Tabela 10: Indicadores Estatísticos dos Ganhos da Proposta por Freguesia 

 

Como se pode observar, o valor médio dos ganhos de tempo absoluto de viagem é 

positivo e igual a 6, o que significa que em média uma freguesia ganhará 6 minutos com a 

proposta. 

Os resultados detalhados podem ser consultados na tabela presentes no anexo 12. 

Para se relacionar estes ganhos com o número de alunos de cada zona postal, 

transformaram-se os ganhos por freguesia em ganhos por zona postal. Esta transformação 

foi feita com base nos códigos postais da Junta de Freguesia. Estes ganhos são 

apresentados na tabela seguinte. 
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Tabela 11: Ganhos com a Proposta de cada Zona Postal estudada 
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O cálculo destes ganhos foi feito através da média das várias freguesias pertencentes a 

uma zona postal. Os códigos postais que aparecem na tabela com uma cor azul não têm 

uma correspondência directa a uma freguesia. Estas zonas são englobadas numa freguesia 

que tem duas zonas postais. É o caso da zona 1685 Pontinha que pertence à freguesia da 

Pontinha, apresentando por isso valores iguais aos da zona 1675 Pontinha. A zona1990 

Lisboa tem valores iguais à zona 1800 Lisboa e a zona 2750 Cascais valores iguais à zona 

2645 Estoril. 

Tabela 12: Indicadores Estatísticos dos Ganhos da Proposta por Zona Postal 

 

Em comparação com os resultados por Freguesia, os valores médios e máximos são 

muito semelhantes. Existe uma grande diferença nos valores mínimos que pode ser 

explicada pelo facto de as freguesias com piores resultados pertencerem a uma zona postal 

cujas outras freguesias tenham bons resultados. 

O valor médio ponderado do tempo através da população a frequentar uma licenciatura 

do pólo universitário em cada zona postal (dados mostrados anteriormente) permite 

observar se as zonas mais beneficiadas são aquelas com maior representatividade de 

alunos, isto é, se o valor do ganho médio ponderado for superior ao ganho médio pode 

afirmar-se que as zonas mais beneficiadas são aquelas com maior população a frequentar 

uma licenciatura. 

[ ] ∑ ∑=

=×=
n

i

i
iGanhoponderadoGanho raLicenciatupopulação

raLicenciatupopulação
TviagemTviagem

1
_ 6

_
_

 

O valor do ganho médio ponderado é idêntico ao ganho médio, logo as zonas 

beneficiadas têm uma representatividade de alunos igual à das desfavorecidas. 

Interessa ainda determinar o número de alunos que poupam até 5 minutos, entre 5 e 10 

minutos, entre 10 e 15 minutos e ainda mais de 15 minutos, no universo de 1605 alunos 

estudados (dos quais se conseguiu obter códigos postais válidos).  

Tabela 13: Número de alunos em função do tempo poupado 
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Estes números foram determinados para os dados recolhidos na Faculdade de 

Arquitectura e na Faculdade de Medicina Veterinária, e como estes representam cerca de 

metade dos alunos de licenciatura do pólo bastará duplicar estes resultados para obter a 

população de licenciatura do pólo universitário. 

Depois de analisados os ganhos trazidos pelas várias rotas da proposta, procede-se ao 

dimensionamento de toda a carreira. Este dimensionamento pressupõe a determinação de 

várias características: 

• Frequência (F): número de veículos que passa num determinado local durante 

um certo período de tempo, geralmente apresentado em número de circulações 

por hora 

TiF 60=  

• Intervalo de passagens (Ti): tempo entre duas passagens consecutivas dos 

veículos de uma linha de transportes num determinado tempo, e geralmente 

representado em minutos 

• Tempo de batimento (Tb): intervalo de tempo destinado a compensar possíveis 

atrasos e a permitir algum descanso aos motoristas [minutos] 

• Tempo de percurso (Tp): tempo necessário para os veículos efectuarem a 

viagem de um extremo ao outro do percurso [minutos] 

Vcom
LTp =  

• Tempo de rotação (Tr): total de tempo necessário para realizar todo o percurso 

de ida e volta mais os tempos de batimento em cada um dos extremos [minutos] 

( )TbTpTr +×= 2  

• Comprimento da linha (L): distância entre os dois extremos do percurso [km] 

• Número de Veículos (X): número de veículos necessários em simultâneo para 

assegurar o funcionamento da carreira 

Ti
TrX =  

• Velocidade Comercial (Vcom): velocidade média do percurso, contanto com a 

existência de períodos de imobilização nas paragens, arranque e desaceleração 

junto das paragens [km/h] 
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• Capacidade (Cap): número de lugares oferecidos por hora em toda a carreira, 

geralmente apresentado em passageiros por hora 

O comprimento da linha, o intervalo entre passagens e a velocidade comercial foram já 

determinados para os vários percursos. Como tempo de batimento é influenciado pelas 

perturbações existentes ao longo do percurso e nos percursos propostos não existem 

perturbações relevantes, foi considerado um tempo de batimento reduzido no valor de 2,5 

minutos. As restantes características serão apresentadas de seguida: 

Tabela 14: Características de dimensionamento de cada rota proposta 

 

Não é apresentada a capacidade pois existem dados de procura que não foram 

determinados como é o caso dos alunos das outras faculdades servidas por esta proposta, 

os restantes grupos existentes no pólo da Ajuda e ainda outros passageiros que tivessem 

origem e destino de viagem nas paragens da proposta. Por isto, não se pode decidir se os 

autocarros a circular serão regulares ou articulados. 

Com a proposta a funcionar com 4 percursos separados serão necessários 18 veículos 

para assegurar um adequado funcionamento. Como todos os percursos têm um ponto em 

comum, o Pólo Universitário, podem fazer-se combinações de forma a tentar diminuir este 

número de veículos. 

A primeira combinação a experimentar será a de unir o percurso 3 e 4 deixando o 1 e o 

2 a funcionar independentemente. Esta combinação leva aos seguintes resultados: 

Tabela 15: Características de dimensionamento da combinação 1 

 

O número de veículos manteve-se pelo que esta combinação não melhora o 

dimensionamento da frota. 
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Depois de estudadas todas as combinações, a que teve o melhor resultado foi a de 

juntar a rota 1 com a 4 e a rota 2 com a 3, apresentando no final 17 veículos necessários. 

Tabela 16: Características de dimensionamento da melhor combinação 

 

Apesar de o valor final desta combinação ser 17 veículos, a junção 2+3 tem como 

resultado de número de veículos o valor de 8,09. Este valor implicaria 9 veículos para a rota 

funcionar com as características indicadas, ao contrário do apresentado na tabela anterior (8 

veículos). Justifica-se a escolha dos 8 veículos pois a velocidade comercial indicada pode 

sofrer alterações (podendo em vez dos 20km/h apresentar 21km/h ou mais) e caso seja 

necessário pode aumentar-se o intervalo entre passagens (o aumento seria muito pouco 

significativo pois o valor de veículos deu muito próximo da unidade). 

Em nenhuma das outras combinações surgiu um valor que suscitasse estas dúvidas. 

Não é apresentada uma análise económico-financeira pois, como foi referido 

anteriormente, existem alguns dados de procura que faltam contabilizar para esta carreira. 

Por isto, o custo do autocarro não pode ser determinado pois depende do modelo a usar 

(regular ou articulado). Outro dos factores da análise económico-financeira que não é 

possível determinar é a receita gerada uma vez que esta é dependente da procura. 
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3.2. CAMPO DE OURIQUE 

A zona de Campo de Ourique abordada neste estudo não dispõe de um limite 

administrativo definido. Apesar da existência de diversas freguesias na zona, pode afirmar-

se que a freguesia de Santo Condestável é a que tem maior representação. 

A área em estudo é delimitada a Sul pela zona da Estrela, a Norte por Campolide, a 

Este pela zona do Rato e a Oeste pelo Cemitério dos Prazeres. 

Em Campo de Ourique podem ser distinguidos diferentes tipos de ocupação e 

organização, tendo a área Sul e Oeste uma ocupação do território mais orgânica e por isso 

mais semelhante aos bairros antigos, enquanto que a área mais central tem uma ocupação 

reticulada, isto é, vias ortogonais com ocupação dos quarteirões por edifícios. 

O bairro de Campo de Ourique está já completamente implementado, sendo uma zona 

consolidada da cidade. O bairro tem características principalmente habitacionais mas o 

comércio representa uma importante parte da sua actividade. Nos últimos anos tem-se 

assistido a uma terciarização de toda a zona que levou a uma diminuição da população. 

Esta zona tem também um elevado índice de envelhecimento o que influencia a mobilidade 

de todo o bairro. 

Como importante factor do desenvolvimento da zona, o comércio é a causa de muitas 

das viagens que têm como destino Campo de Ourique. Este comércio, tipicamente de rua, 

sobreviveu aos grandes centros comerciais implementados na cidade de Lisboa, como é o 

caso do vizinho Amoreiras.  

Para além do comércio, existem grandes pólos geradores de viagens na zona que têm 

uma abrangência ao nível da cidade, isto é, que são procurados por habitantes de toda a 

cidade. Entre estes pólos encontram-se o Cemitério dos Prazeres, a Igreja de Santo 

Condestável e três escolas, a Escola Josefa de Óbidos, a Escola Manuel da Maia e o 

Colégio Salesiano de Lisboa. 

Como indicado em “Lisboa: o desafio da mobilidade” da Câmara Municipal de Lisboa, as 

viagens dos não residentes em Lisboa para esta zona são feitas na maior parte em TI (cerca 

de 50%), enquanto que os residentes preferem usar o TC e as viagens a pé. A taxa de 

motorização da zona de Campo de Ourique tem-se mantido praticamente constante nos 

últimos anos, sendo 277 veículos por mil habitantes em 1993 e 280 em 2003, o que pode 

indicar que o uso de TI não tem sofrido alterações e irá manter-se constante. 
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Esta manutenção da taxa de motorização pode dever-se aos problemas de 

estacionamento existentes. Estes problemas têm como principais origens a falta de garagem 

nos antigos edifícios e a insuficiência de estacionamento na via pública. O número de 

lugares existentes por fogo é muito baixo, ficando pelos 0,34 lugares/fogo e o número de 

dísticos de residentes distribuídos pela EMEL é maior que o número de lugares existentes, 

perto do dobro, o que causa não só problemas aos residentes mas também aos 

trabalhadores e visitantes uma vez que os lugares estarão na sua maioria ocupados 

legalmente por residentes. 

No que toca à rede viária, existem alguns problemas de congestionamento em várias 

vias, sendo a principal preocupação a Rua Ferreira Borges. Estes congestionamentos não 

são simplesmente provocados por uma procura que excede a capacidade da própria via 

mas são muitas vezes devidos a paragens na via para cargas e descargas e/ou 

estacionamentos ilegais. Os estacionamentos ilegais na zona provocam problemas na 

circulação dos autocarros e nos eléctricos, que não conseguem contornar obstáculos na via. 

Como já foi referido anteriormente, existem nesta zona equipamentos com uma 

abrangência além freguesia, o que causa certamente um maior número de viagens. 

Segundo o “Plano de Mobilidade de um Bairro de Campo de Ourique” de Gonçalo Correia, 

no grupo dos trabalhadores/estudantes, 75% destes não residem na freguesia de Santo 

Condestável e o modo de transporte preferido é o TI (35% do total de viagens), seguido do 

TC que tem vindo a registar uma diminuição no seu uso. Através destes dados pode pensar-

se que a oferta de TC existente não é suficiente ou então é desadequada. 

Na zona em estudo existem diversas carreiras que cruzam a zona apenas na sua 

periferia, como é o caso dos números 12, 720, 738, 742 e 773. Estas carreiras não têm 

como objectivo fazer um serviço de bairro mas sim de ligar esta zona a outras áreas da 

cidade. Por outro lado, existem 3 carreiras (9, 74 e 701) e 2 eléctricos (25 e 28) que fazem 

um serviço mais dedicado à zona em estudo pois efectuam várias paragens no interior da 

zona Estas carreiras são descritas nas seguintes tabelas com excepção do 701 que não é 

de relevo para esta caracterização, uma vez que se liga a Campo de Ourique apenas aos 

fins-de-semana e feriados.  

Apesar de a zona estar servida por várias carreiras, os visitantes queixam-se dos 

elevados tempos de espera por TC durante as horas de ponta, e os residentes da parte Sul 

da zona queixam-se de uma oferta de TC insuficiente, como foi referido por Gonçalo Correia 

no “Plano de Mobilidade de Campo de Ourique”. 
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Tabela 17: Características das principais carreiras que servem o Bairro de Campo de Ourique 

 

É de salientar que estas carreiras se prolongam muito para além da zona de Campo de 

Ourique o que pode causar problemas no cumprimento dos horários estabelecidos. 

A carreira 74, por andar dentro do bairro de Campo de Ourique e em ruas estreitas, tem 

de ser percorrida por um autocarro de pequenas dimensões, isto é, um minibus. 

Tabela 18: Características dos eléctricos que servem o Bairro de Campo de Ourique 

 

No que se refere aos eléctricos é de salientar que o serviço prestado tem uma boa 

frequência mas um horário de funcionamento curto pois a última viagem realiza-se às 

21:10h. 
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3.2.1. ANÁLISE 

Para o estudo da zona de Campo de Ourique foram usadas as unidades de análise 

definidas na publicação “Lisboa: o desafio da mobilidade” que são apresentadas de seguida: 

 
Figura 10: Unidades de Análise 

Ao usar estas unidades é possível trabalhar com os dados referentes às viagens 

constantes nos inquéritos de mobilidade. Como se pretende fazer uma análise das viagens 

internas tem de se elaborar um zonamento mais fino da zona de Campo de Ourique, de 

forma a poder distribuir o número total de viagens internas pelas diferentes zonas criadas. 

Este zonamento foi feito com o objectivo de criar zonas homogéneas quanto ao tipo de 

uso de solo mas que tivessem também uma dimensão adequada ao estudo a realizar. 

Algumas zonas foram agrupadas pois são áreas menos interessantes para este estudo, não 

necessitando por isso de um detalhe tão grande (caso do Casal Ventoso representado pela 

zona 14). 
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Figura 11: Zonamento de Campo de Ourique 

Como se pode verificar pela observação da figura anterior, o resultado deste zonamento 

foi a criação de 45 zonas. Pode afirmar-se que quanto mais pequenas as zonas definidas, 

mais detalhado fica o resultado. Em consequência, definiram-se zonas de menor dimensão 

onde se queriam resultados mais detalhados, ou seja, no centro da zona de Campo de 

Ourique. 

Os centróides apresentados na figura representam o centróide da população da zona 

pois foram determinados tendo em conta a localização da população de cada zona, isto é, o 

centróide desloca-se para mais próximo das BGRI com mais população dentro de cada 

zona. 

As características de usos de solo destas zonas são apresentadas na tabela seguinte, 

em que o comércio representa a área de todos os tipos de comércio existentes numa zona 

(na zona do mercado, nº 39, foi considerado que todo o quarteirão era afecto a comércio), o 

ensino traduz a área de estabelecimentos de ensino numa dada zona (na zona da Igreja, nº 

38, foi considerada uma área de ensino pois equiparou-se 1m2 de ensino a 5m2 de Igreja), e 

por fim, a restauração representa a área ocupada por restaurantes e bares de cada zona. 
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Tabela 19: Características das Zonas 

 

Estas características vão ser usadas para o cálculo das viagens geradas e atraídas por 

cada zona, método que irá ser descrito em seguida. 
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A matriz Origem/Destino é essencial para o planeamento de um sistema de transportes, 

neste caso de uma carreira que sirva a zona de Campo de Ourique, pelo que a sua 

determinação é um passo muito importante nesta análise. 

Como a sua determinação directa não foi possível, teve de se proceder a uma 

estimativa dos seus valores. Os dados disponíveis para o cálculo desta matriz são o número 

total de viagens em TC internas à unidade de análise, o número total de viagens em TC cuja 

origem é Campo de Ourique e o destino é uma outra unidade de análise, e por último o 

número total de viagens cujo destino é Campo de Ourique e a origem é uma outra unidade 

de análise. 

Como as viagens internas a Campo de Ourique têm necessidades diferentes das 

viagens externas (cuja origem ou destino são noutra unidade de análise), nesta análise 

separaram-se os dois tipos de viagem, pois interessa saber qual o tipo de viagem que mais 

importância tem em cada uma das zonas.  

O número total de viagens internas a Campo de Ourique realizadas em TC é de 1010 

viagens durante o período de ponta (das 7:00h às 9:59h). Já as viagens externas, que 

utilizam a estação de metro do Rato, com origem em Campo de Ourique são 1259 enquanto 

que as com destino Campo de Ourique são 972 viagens durante o período de ponta. Estes 

valores foram retirados dos inquéritos realizados no âmbito do plano de mobilidade de 

Lisboa. 

Começa por se descrever o modelo para as viagens internas, que apesar de ser em 

tudo similar ao das viagens externas apresenta algumas diferenças que depois serão 

referidas. 

Para se proceder à estimação indirecta de matrizes, o 1º passo é criar um modelo de 

geração que determina o número de viagens com origem ou destino em cada zona através 

da análise do uso de solos. Este primeiro passo tem como resultado o cálculo da bordadura 

horizontal (viagens atraídas) e a bordadura vertical (viagens geradas). 

O modelo de geração usado nesta análise caracteriza-se por calcular as viagens 

geradas por cada zona através da percentagem de população daquela zona em relação ao 

total da unidade de Campo de Ourique. 

viagenstotaln
população

população
geradasViagens i

izona _º_ _ ×=
∑
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Já as viagens atraídas dependem de vários factores como as áreas de comércio, de 

restauração, de ensino e também do número de residentes. Cada um destes factores terá 

um determinado peso consoante o motivo de viagem. O motivo de viagem foi determinado 

recorrendo aos inquéritos realizados no âmbito do plano de mobilidade de Lisboa. 

Tabela 20: Motivos das Viagens Internas e sua relação com características das zonas 

 

As relações entre os motivos e as características são facilmente explicadas uma vez 

que os destinos das viagens cujo motivo seja estudo dependem da área de estabelecimento 

de ensino existente em cada zona. Um raciocínio similar pode ser feito para os motivos 

compras/lazer e refeição, já para o motivo Outros optou-se por usar a população como 

característica de influente por não ter outro indicador mais pertinente (ex: área de serviço).  

viagenstotaln
ticacaracterís

ticacaracterís
motivoatraídasViagens

i

ji
jizona _º%_ _ ×⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
×=
∑

 

Depois de determinada a quantidade de viagens geradas e atraídas por cada zona, ou 

seja, a bordadura vertical e horizontal, o 2º passo para a determinação da matriz 

Origem/Destino é a criação de um modelo de distribuição, que vai estimar o destino das 

viagens iniciadas em cada zona e a origem das viagens que terminam em cada zona. Este 

processo preenche todo o miolo da matriz. 

Nesta análise vai usar-se o modelo gravitacional a duas restrições, visto que se 

conhecem as duas bordaduras, de forma a determinar o miolo da matriz Origem/Destino. 

No modelo gravitacional, o número de viagens diminui com o aumento da distância ou 

custo de deslocação, e vice-versa, e segue a seguinte expressão: 

ijC
jjiiij eBDAOT ×−××××= β  

Em que, Tij representa o número de viagens com origem i e destino j 

Oi é o número total de viagens com origem em i 

Dj é o número total de viagens com destino em j 

Ai e Bj são factores de acessibilidade de cada zona 

e-βxCij traduz a impedância de uma viagem, sendo o Cij o custo da viagem (quer 

distância, quer custos associados) 



Instituto Superior Técnico Zonas Seleccionadas 

52 

Os valores de Ai, Bj e β são valores que não estão definidos à partida e que variam de 

caso para caso, sendo por isso necessário determiná-los de forma a diminuir o erro entre o 

número total de viagens determinados no miolo e o das bordaduras. Estes valores podem 

ser determinados por um processo iterativo, ou como foi feito neste trabalho, recorrendo à 

função solver do Microsoft Office Excel de forma a minimizar o erro já definido atrás. 

O valor de Cij usado nesta análise corresponde à distância em linha recta entre o 

centróide i e j, uma vez que os custos associados são iguais para as várias viagens. 

Como resultado do modelo de geração aplicado às viagens internas, chegou-se ao 

seguinte resultado: 

Tabela 21: Número de viagens internas para a qual a zona é origem ou destino 

 

Na tabela anterior a coluna das origens corresponde ao total de viagens que têm origem 

numa dada zona, enquanto que a coluna dos destinos representa o número total de viagens 

que têm como destino uma dada zona. É possível verificar que existem duas zonas cujo 

número de viagens lá originadas é zero (zona 38 e 39), resultado este que é facilmente 

explicável pelo facto de que estas zonas não têm população residente.  

No modelo gravitacional acrescentou-se ainda a condição de que se a distância entre 

centróides for menor que 300 metros, então o número de viagens em TC entre essas zonas 

será zero. O valor de β para este modelo é de -0,02 e o factor de correlação da nova matriz 

com as bordaduras é de 0,998. A matriz O/D pode ser consultada no anexo 13. 
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Nos mapas seguintes é possível ver o número total de viagens internas geradas em cada 

zona (figura 12) e a sua densidade (figura 13). A leitura do primeiro mapa pode levar a conclusões 

precipitadas pois zonas mais pequenas terão uma população menor e consequentemente menos 

viagens geradas, mas o número de viagens por hectare (densidade) pode ser maior. 

 
Figura 12: Viagens Internas geradas em cada Zona 

Neste caso as zonas 1 e 14 são aquelas que apresentam mais viagens geradas pois são 

as com mais população, no que se refere à densidade, as zonas centrais são aquelas que 

apresentam maiores valores. 

 
Figura 13: Viagens Internas por hectare geradas em cada Zona 
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A área de estabelecimentos de ensino juntamente com a população são os principais 

factores a influenciar o número de viagens internas atraídas por cada zona. No primeiro 

mapa (figura 14) as zonas com maior número de viagens são aquelas que registam uma 

maior área de ensino. 

 
Figura 14: Viagens Internas atraídas em cada Zona 

As diferenças entre os dois mapas não são tão notórias como as anteriores, mas ainda 

assim, as zonas 1, 14 e 44 que têm um número elevado de viagens atraídas têm uma 

densidade muito baixa devido à grande área de cada uma. 

 
Figura 15: Viagens Internas por hectare atraídas em cada Zona 
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No caso das viagens externas, o estudo centrou-se na ligação à estação do 

metropolitano do Rato pois a rede de metro é a melhor opção para uma rápida e eficaz 

distribuição dos passageiros pela cidade, uma vez que as ligações de autocarro entre zonas 

distantes estão sujeitas a muitas perturbações e consequentes atrasos. 

Por isto, as únicas viagens que interessam estudar são as das unidades de análise que 

se deslocam para Campo de Ourique usando a rede de metropolitano. 

As unidades e o número de viagens de cada uma foram determinados recorrendo à 

análise dos inquéritos realizados no âmbito do plano de mobilidade, do mapa da rede de 

serviço da Carris e ainda dos resultados dados por http://www.transporlis.sapo.pt/. A 

seguinte tabela apresenta as unidades que foram estudadas e o número de viagens em que 

cada uma é origem/destino em relação a Campo de Ourique. 

Tabela 22: Número de viagens de cada Unidade de Análise de ou para Campo Ourique 

 

Apesar de todas estas zonas se ligarem a Campo de Ourique através do metro, existem 

zonas que não registam viagens nem como origem nem como destino, podendo desde já 

ser eliminadas do estudo pois não influenciarão os resultados.  

Como foi já referido anteriormente, Campo de Ourique atrai destas unidades de análise 

972 viagens nas horas de ponta, e gera 1259 viagens para as mesmas unidades. Apesar do 

valor de atracção ser inferior ao de geração convém referir que quando a análise é feita para 

todas as viagens em TC a relação se inverte, passando a zona de Campo de Ourique a 

atrair mais viagens que a gerar (cerca de 10000 viagens atraídas contra 5000 geradas). 

O modelo de geração aplicado às viagens externas é semelhante ao aplicado nas 

viagens internas com apenas uma diferença, os motivos de viagem. Os motivos para estas 

viagens foram retirados da publicação “Lisboa: o desafio da mobilidade”. 
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Tabela 23: Motivos das Viagens Internas e sua relação com características das zonas 

 

Os resultados do modelo de geração aplicados às viagens externas são apresentados 

na seguinte tabela: 

Tabela 24: Número de viagens externas para a qual a zona é origem ou destino 

 

A coluna das origens representa o número de viagens que têm origem em cada uma 

das zonas e destino uma das unidades de análise acima enunciadas. A coluna dos destinos 

traduz o número de viagens que tem como origem as unidades de análise estudadas e 

destino cada uma das zonas. Como acontece nas viagens internas, a zona nº 38 e 39 não 

são origem para nenhuma viagem externa devido ao facto de não terem população 

residente. 

O modelo gravitacional aplicado é igual ao utilizado nas viagens internas podendo a 

restrição dos 300 metros ser eliminada uma vez que estas unidades se encontram a uma 

distância substancialmente maior. Os valores de Ai, Bj, Cij e β foram determinados de forma 

idêntica ao modelo usado para as viagens internas. Neste caso o valor de β é de -1,5 e o 

factor de correlação de 0,999. A matriz O/D resultante da aplicação deste modelo pode ser 

consultada no anexo 14 (os valores mostrados a vermelho não interessam para a análise 

das viagens externas, sendo por isso zero). 
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Os mapas seguintes têm um objectivo semelhante aos mapas mostrados para as 

viagens internas, mas neste caso mostram valores relativos às viagens com origem em cada 

uma das zonas mas um destino fora de Campo de Ourique. A população é o factor que 

influencia o número de viagens geradas, isto é, uma maior população gera mais viagens. 

 
Figura 16: Viagens Externas geradas em cada Zona 

As diferenças entre os dois mapas são evidentes, como acontece nas viagens internas, pois 

as zonas da periferia são as com maior área e população mas com uma densidade populacional 

baixa em relação à zona central, o que implica um menor número de viagens por hectare. 

 
Figura 17: Viagens Externas por hectare geradas em cada Zona 
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Como os motivos de viagem são diferentes aos verificados para as viagens internas, o 

principal factor a influenciar o número de viagens atraídas é a população. As áreas 

comerciais têm um peso igual ao da área de estabelecimentos de ensino.  

 
Figura 18: Viagens Externas atraídas em cada Zona 

As diferenças entre os dois mapas são semelhantes às verificadas para a geração de 

viagens externas pois o factor mais influente é o mesmo. A zona 4 tem o maior número de 

viagens assim como das mais elevadas densidades, devido à presença das Amoreiras. 

 
Figura 19: Viagens Externas por hectare atraídas em cada Zona 
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Como já foi referido anteriormente, as viagens internas têm necessidades diferentes à 

externa, interessando por isso ver que tipo de viagens é mais representativo para cada 

zona. Para se determinar o peso de cada tipo de viagem em cada zona basta calcular o 

número de viagens internas que têm como origem e destino uma dada zona (coluna 

Interna), o número de viagens externas que têm origem e destino numa das zonas de 

Campo de Ourique e estimar a sua relação. 

Na seguinte tabela é possível observar os resultados acima descritos assim como o 

peso de cada tipo de viagem. 

Tabela 25: Peso de cada tipo de viagem em cada zona de Campo de Ourique 

 

Através da análise da tabela anterior, pode constatar-se que as viagens internas (48%) 

têm um peso semelhante ao das viagens externas (52%). É no entanto de destacar que 

existem algumas zonas em que a diferença é maior como é o caso do elevado peso das 

viagens internas nas zonas 25 e 39 (70%). Os valores mais elevados do peso das viagens 

externas são os da zona 3 e 39 (61% e 64%, respectivamente). 

Pode então afirmar-se que a importância das viagens internas é similar à das viagens 

externas (que utilizem numa das etapas da viagem a rede de metropolitano) na zona de 

Campo de Ourique. 
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3.2.2. PROPOSTA 

Para a elaboração de uma proposta para esta zona tem de se definir o tipo de serviço a 

efectuar pela carreira, pois pode ser uma carreira mais dedicada ao serviço de bairro ou 

então à ligação rápida a outro meio de transporte que permita a ligação ao resto da cidade. 

Caso seja uma carreira que beneficie o serviço de bairro, isto é, que dê mais 

importância às viagens internas, esta tem de assegurar uma boa ligação entre todas as 

zonas. Isto pode ser conseguido através da definição das zonas mais importantes na 

vivência do bairro por onde o percurso passará e por um maior número de paragens (pode 

mesmo dar-se o caso de não existirem infra-estruturas de paragens e um passageiro poder 

mandar parar o autocarro em cada esquina de um quarteirão). 

Já no caso da prioridade serem as viagens externas o tempo perdido dentro do bairro é 

o ponto mais importante na definição do percurso e das paragens, pois o objectivo é ter uma 

rápida ligação a um meio de transporte de hierarquia superior (no caso de Campo de 

Ourique, a rede de metro no Rato) para que seja feita a distribuição dos passageiros pelo 

resto da cidade. 

Como se pode constatar os dois tipos de serviço têm necessidades muito diferentes 

pelo que a sua conciliação por vezes se torna difícil. Devido ao facto de não existir um tipo 

de viagens com uma expressão significativamente maior, a proposta apresentada tenta 

conciliar as necessidades de ambas as viagens, isto é, fazer uma boa ligação entre zonas 

do bairro de Campo de Ourique mas providenciar também um rápido acesso à estação de 

metro do Rato. 

 
Figura 20: Oferta Actual de Autocarros com ligação ao Rato em Campo de Ourique 
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Pela figura anterior é possível verificar que existem zonas com um deficiente acesso à 

oferta actual de autocarros. Estas zonas situam-se principalmente na área Noroeste do 

bairro, uma vez que a carreira 74 atravessa o centro do bairro não passando pelas 

periferias. Uma das zonas mais prejudicadas pela oferta actual é a nº 1 que é uma das 

zonas que verifica mais origens e destinos de viagens pelo que interessa que a proposta dê 

mais importância a estas zonas. 

Por este motivo, a proposta apresentada é uma linha circular que efectuará paragem na 

estação de metro de Rato de forma a fazer a ligação do bairro à rede de metropolitano. 

Numa rota circular de apenas um sentido, as primeiras paragens demorarão muito tempo a 

chegar às últimas paragens, mas se a rota for percorrida nos dois sentidos isto já não se 

verifica pois um passageiro, na situação anterior, escolherá viajar no sentido oposto tendo 

uma ligação rápida ao que eram as últimas paragens. 

Devido às limitações físicas existentes no percurso proposto, quer causadas por 

estacionamento ilegal quer por a via ser estreita, a opção de autocarro recai sob um minibus 

semelhante ao existente na rota nº 74 que circula actualmente por estas vias. 

Deste modo, a proposta apresentada terá dois sentidos e fará os percursos ilustrados 

nas seguintes imagens: 

 
Figura 21: Rota proposta no sentido contrário ao dos ponteiros do Relógio 
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Este percurso tem uma extensão de 3,99km e efectua 12 paragens, o que resulta num 

espaçamento médio de 333m entre paragens. Para a implementação desta proposta será 

necessário criar uma excepção de viragem à esquerda no cruzamento da Rua D. João V 

com a Rua Silva Carvalho. O tempo necessário para completar um circuito é de 16 minutos, 

considerando uma velocidade média de 15 km/h (velocidade média da frota da Carris). 

 
Figura 22: Rota proposta no sentido dos ponteiros do Relógio 

Como se pode ver na figura anterior, este percurso é um pouco diferente ao proposto no 

sentido contrário pois as vias por onde circulam têm por vezes sentido único. Este sentido 

tem uma extensão de 3,85km e efectua também 12 paragens, o que leva a um 

espaçamento médio entre paragens de 320m. Para uma velocidade média de 15 km/h o 

tempo necessário para efectuar este percurso é cerca de 15,5 minutos. Neste caso não será 

necessária qualquer alteração ao actual funcionamento da rede viária. 

Com esta proposta, a ligação à estação de metro é assegurada num curto espaço de 

tempo pois um passageiro demorará no máximo metade do percurso mais longo, ou seja, 8 

minutos, e o serviço de bairro não fica comprometido pois existem diversas paragens em 

todo o bairro. 

Foi referido anteriormente, que a zona de Campo de Ourique se liga à estação de metro 

do Rato por dois autocarros (9 e 74), pelo que interessa analisar os ganhos trazidos por esta 

nova proposta. 
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O método utilizado para esta análise está dividido em duas partes: 

• Cálculo do tempo de viagem actual até ao Rato 

• Cálculo do tempo de viagem da proposta até ao Rato 

O cálculo do tempo de viagem de cada zona definida até ao Rato pode ser dividido em 

três passos: 

• Tempo de viagem até à paragem mais próxima 

• Tempo de espera pelo autocarro 

• Tempo de viagem no autocarro 

Para a determinação do tempo de viagem até à paragem mais próxima foi calculada a 

distância do centróide de cada zona até à paragem mais próxima, tendo em consideração 

que estas deslocações só se podem dar pelas vias existentes. Depois de calculada a 

distância pedonal a percorrer e considerando uma velocidade pedonal de 4km/h, 

determinou-se o tempo de viagem até à paragem mais próxima. 

Quanto ao tempo de espera pelo autocarro foi definido que este seria igual a metade do 

intervalo de tempo entre passagens. 

Por fim, o tempo de viagem no autocarro foi determinado para cada paragem através da 

consulta dos horários fornecidos pela Carris. Uma vez que os circuitos propostos têm a 

maioria das paragens coincidentes com as actuais, recorreu-se também aos horários da 

Carris. 

Serão em seguida apresentados mapas com os resultados dos cálculos efectuados. 

Para uma consulta detalhada dos resultados dos vários tempos determinados podem ser 

consultadas as tabelas no anexo 15. 
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Figura 23: Tempo actual de cada zona até ao Rato 

Como seria de esperar, o mapa anterior revela que quanto mais afastada uma zona, 

mais tempo se demorará daí até ao Rato. As zonas que têm acesso directo à Rua Saraiva 

de Carvalho registam um bom tempo de viagem uma vez que utilizam o autocarro nº 9. 

Existem no entanto 8 zonas que têm um tempo superior a 16 minutos, em grande parte 

devido ao longo percurso pedonal que têm de percorrer para aceder a um dos autocarros. 

O tempo de espera considerado varia consoante o autocarro utilizado, pois os intervalos 

entre partidas são diferentes. O autocarro nº 9 tem um intervalo entre partidas de 9 minutos 

na hora de ponta pelo que o tempo de espera é 4,5 minutos. Já o nº 74, assim como o nº 58 

(passa pela Rua D. João V) têm um tempo de espera de 5 minutos uma vez que o intervalo 

entre partidas é de 10 minutos. 

Para o cálculo do tempo de cada zona até ao Rato com a linha proposta é necessário 

definir um intervalo entre partidas. Não fará sentido a proposta ter um intervalo entre 

partidas superior a 10 minutos na hora de ponta pois se fosse esse o caso a situação actual 

seria a mais vantajosa, não sendo aconselhável a implementação desta proposta. 
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Estando excluídos os intervalos entre partidas superiores a 10 minutos, não faz também 

sentido fazer a comparação entre a actualidade e a proposta com intervalos de tempo 

inferiores aos actuais pois seria muito vantajoso para a proposta mas não se estaria a 

contabilizar o acréscimo de custo. 

Surge agora a dúvida se o intervalo deverá ser 9 ou 10 minutos. São apresentados os 

resultados para ambas as situações nos mapas seguintes. Para uma análise detalhada é 

sugerida a consulta das tabelas nos anexos 16 e 17. 

 
Figura 24: Tempo da proposta (intervalo entre partidas 10 minutos) de cada zona até ao Rato 

 

Em comparação com o mapa dos tempos actuais pode ver-se que o número de zonas 

com tempos de viagem superiores a 16 minutos diminuiu significativamente de 8 para 4. Já 

a classe de tempos dos 6 aos 9 minutos diminuiu, isto é, o número de zonas que têm um 

tempo de viagem entre 6 e 9 minutos passou de 7 para 4. 
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Figura 25: Ganhos de tempo com proposta (intervalo entre partidas 10 minutos) de cada zona até ao Rato 

Ao observar o mapa anterior, pode concluir-se que todas as zonas que são servidas na 

actualidade pelo autocarro nº 9 sofrem um aumento do tempo de viagem de no máximo um 

minuto. Ao analisar detalhadamente cada uma destas zonas pode concluir-se que este 

agravamento se deve principalmente ao acréscimo do tempo de espera (de 4,5 minutos 

para 5 minutos) devido ao intervalo entre partidas ser 10 minutos na proposta e apenas 9 na 

actualidade. 

As zonas mais prejudicadas por esta proposta têm um acréscimo de tempo de viagem 

entre 1 e 5 minutos causado em parte por a proposta não passar tão próximo dessas zonas 

e também pela extinção de algumas paragens. 

No entanto é já possível verificar o melhoramento do tempo de viagem em algumas 

zonas estudadas, chegando essa diferença a ser cerca de 7 minutos para a zona 1. 

Por o agravamento visível no mapa ser causado por um tempo de espera superior, são 

apresentados de seguida os resultados caso o intervalo entre partidas seja 9 minutos, 

reduzindo assim o tempo de espera em 30 segundos passando para 4,5 minutos. 
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Figura 26: Tempo da proposta (intervalo entre partidas 9 minutos) de cada zona até ao Rato 

Em comparação com os resultados da proposta com intervalo entre partidas de 10 

minutos, todas as zonas sofreram um decréscimo de 30 segundos. Este ganho de 30 

segundos provocou algumas alterações no número de zonas em cada classe definida. 

 
Figura 27: Ganhos de tempo com proposta (intervalo entre partidas 9 minutos) de cada zona até ao Rato 
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Quanto aos ganhos as diferenças são claramente visíveis uma vez que as zonas que 

são servidas actualmente pelo autocarro nº 9 estavam na sua maioria na classe -1 a 0, e 

passaram para a classe “Mesmo Tempo”, uma vez que o intervalo entre partidas da 

proposta é igual ao do nº 9 e as paragens usadas são as mesmas. 

Em relação às zonas mais beneficiadas, isto deve-se ao aumento de frequência do 

autocarro em relação à actualidade pelo que também não é inteiramente justo comparar 

directamente as duas. 

Como forma de determinar um indicador que traduza os ganhos com a implementação 

da proposta, decidiu-se calcular o número médio de minutos ganhos em cada zona e em 

seguida um número médio ponderado através da população dos minutos ganhos em cada 

zona. 

Este número médio ponderado permite avaliar se a proposta beneficia as zonas com 

mais pessoas ou menos pessoas pois caso seja maior que o número médio significa que se 

está a beneficiar zonas com maior número de residentes, e vice-versa. 
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São apresentados em seguida os resultados quer para a proposta com intervalo entre 

partidas de 9 minutos e de 10 minutos. 

Tabela 26: Ganho médio e Ganho ponderado para as 2 propostas 

 

Em qualquer dos casos o ganho médio é positivo e a proposta favorece as zonas com 

maior número de residentes uma vez que os ganhos ponderados pela população são 

significativamente superiores aos ganhos médios. 

Isto também pode ser constatado na seguinte tabela onde se mostra o número de 

residentes por intervalo de ganhos ou perdas (iguais aos definidos nos mapas anteriores). 
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Tabela 27: Número de residentes por classe do mapa de ganhos 

 

Pode constatar-se que para ambos os intervalos entre partidas a população que ganha 

tempo com a proposta é superior à que perde, e ainda que os ganhos são superiores às 

perdas. 

Como o tempo de percurso dos dois sentidos é inferior ao dobro de ambos os intervalos 

de partida, serão necessários 2 minibus por sentido, ou seja, um total de 4 para a proposta. 

Esta proposta pode ser implementada eliminando os vários percursos das carreiras 

actuais (9 e 74) dentro do bairro de Campo de Ourique, ou mantendo as duas carreiras 

actuais em funcionamento ou ainda, apenas uma delas. Para se poder escolher entre as 

várias hipóteses será necessário determinar a procura de cada uma das carreiras actuais e 

ainda estimar a interacção entre as várias carreiras. 

Esta escolha não vai ser abordada neste trabalho mas parece claro que a eliminação da 

parte do percurso da carreira 74 dentro de Campo de Ourique é justificada pelos ganhos 

trazidos pela proposta em relação a esta carreira. Quanto à carreira nº 9, por utilizar 

autocarros regulares, indicia uma necessidade de capacidade superior à verificada na 

proposta (que usa minibus) pelo que a decisão exige o estudo detalhado de procura referido 

no parágrafo anterior. 

Não é apresentada uma análise económico-financeira pois não se estudou a interacção 

desta proposta com as carreiras existentes, não sendo por isso possível determinar a receita 

gerada pela proposta e ainda as perdas causadas nas restantes rotas existentes 

actualmente. 
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CONCLUSÃO 

Apesar do transporte colectivo ser o modo de transporte mais utilizado em toda a cidade 

de Lisboa, a perda verificada nos últimos anos é alarmante, cerca de 18% na última década. 

Um dos motivos que poderá estar na origem deste decréscimo é a falta de integração do 

tarifário entre o Metropolitano de Lisboa e a Carris. Por este motivo, os passageiros são 

penalizados com um custo demasiado elevado sempre que necessitam de trocar de meio de 

transporte. 

Outra das causas para esta diminuição é a falta de atractividade da rede da Carris e a 

sua organização, uma vez que ao invés de fazer um serviço complementar ao do 

metropolitano de Lisboa tem muitas vezes carreiras que circulam nos mesmos eixos. Deste 

modo o único resultado é a repartição da procura pelos dois serviços, com claro prejuízo 

para a Carris, em vez de se procurar abranger a oferta a outras zonas da cidade. 

Depois de analisada a rede de transportes colectivos de Lisboa pode afirmar-se que 

muitas zonas apresentam carências neste serviço, como são exemplo o Aeroporto que 

apesar de ter já um serviço dedicado, este não representa uma alternativa ao transporte 

individual. O caso do Restelo, Ajuda e Alvalade que se caracterizam por ter índices de 

envelhecimento elevados e que necessitam por isso de intervenções ao nível de bairro. A 

zona do Oriente e potencialmente a Alta de Lisboa, são das zonas em que a taxa de 

motorização é mais elevada na cidade de Lisboa pelo que se torna necessário arranjar boas 

alternativas ao transporte individual sob pena de não se conseguir travar o seu uso. 

Apesar de existirem inúmeras zonas com carências no serviço de transporte colectivo, 

como as acima referidas e outras mais que merecem ser alvo de um estudo porterior, foram 

apenas analisadas e feitas propostas em duas zonas. As duas zonas escolhidas são o Pólo 

Universitário da Ajuda e Campo de Ourique por terem características e necessidades 

distintas. 

O Pólo Universitário da Ajuda é uma construção recente com falta de um serviço 

dedicado, enquanto Campo de Ourique é uma zona consolidada de Lisboa que não está 

servida pelo metropolitano, sendo por isso muito importante criar uma boa ligação a esta 

rede. 

Da análise das propostas elaboradas pode afirmar-se que em ambas as propostas se 

verificou um ganho de tempo nas viagens. 
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No caso do Pólo Universitário da Ajuda é possível constatar a grande diferença de 

tempos de viagem para as diferentes freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, como 

seria de esperar. Como a proposta apenas influencia os tempos depois dos passageiros 

chegarem à cidade de Lisboa, todo o tempo dispendido no acesso à cidade se mantém 

inalterado. Apesar disto, os ganhos com a proposta são positivos indicando que com a 

implementação da proposta o serviço de transporte colectivo irá ser melhorado. 

Por apenas se ter realizado a análise da proposta com base nos alunos de licenciatura 

do Pólo Universitário da Ajuda não se conseguiu obter uma estimativa real da procura de 

forma a realizar uma análise económico-financeira. Determinaram-se no entanto todos os 

dados necessários para a elaboração desta análise. 

Propõe-se então que para uma análise futura se recolham dados referentes à potencial 

procura nos outros grupos do Pólo Universitário da Ajuda (alunos de mestrado e 

doutoramento, docentes e funcionários), nas restantes Universidades onde efectua paragem 

e ainda em possíveis utentes não relacionados com as Universidades, de modo a ser 

possível realizar a análise económico-financeira para verificar a viabilidade da proposta. 

No caso de Campo de Ourique os ganhos em termos de tempo absolutos são menos 

significativos, não excedendo um minuto em qualquer das propostas. No entanto, como os 

ganhos foram calculados para viagens até à estação de metro do Rato e estas viagens não 

excedem actualmente os 10 minutos, em termos relativos o ganho com a proposta é 

significativo. 

Para um estudo posterior recomenda-se a análise da interacção entre as carreiras 

existentes na actualidade e a proposta de forma a determinar a perda de procura registada 

nas carreiras actuais e o consequente ganho na proposta. Esta análise poderá levar a um 

resultado concreto no que toca à escolha das carreiras a eliminar e a manter. Acompanhado 

desta análise de interacção deve ser feita uma análise económico-financeira de modo a 

verificar a viabilidade da proposta. 

Para concluir, as propostas feitas neste trabalho estão longe de resolver o problema 

existente no serviço de transportes colectivos de Lisboa mas sem dúvida que representam 

significativas melhorias e hipóteses a considerar no futuro. 
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ANEXO 1: ROTA PROPOSTA PARA O AEROPORTO 

 
 

ANEXO 2: ROTA PROPOSTA PARA A ZONA DO ORIENTE 
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ANEXO 3: ROTA OLAIAS - ANJOS PRESENTE NO PLANO DE MOBILIDADE 

 
 

ANEXO 4: ROTA TELHEIRAS – COLÉGIO MILITAR PRESENTE NO PLANO DE 
MOBILIDADE 
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ANEXO 7: TEMPO TC ACTUAL DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 
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ANEXO 8: TEMPO TC DA PROPOSTA DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 

 



Instituto Superior Técnico Anexos 

viii 

ANEXO 9: ZONA DE LIGAÇÃO E ROTA PROPOSTA DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 
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ANEXO 10 (PARTE 2): INDICADORES ACTUAIS DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 
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ANEXO 11 (PARTE 1): INDICADORES DA PROPOSTA DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 
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ANEXO 11 (PARTE 2): INDICADORES DA PROPOSTA DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 
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ANEXO 12 (PARTE 1): GANHOS COM A PROPOSTA DE CADA FREGUESIA ESTUDADA 
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ANEXO 12 (PARTE 2): GANHOS COM A PROPOSTA DE CADA FREGUESIA ESTUDADA  
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ANEXO 13: MATRIZ O/D DE VIAGENS INTERNAS 
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ANEXO 14: MATRIZ O/D DE VIAGENS EXTERNAS 
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ANEXO 15: RESULTADOS DA SITUAÇÃO ACTUAL 
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ANEXO 16: RESULTADOS DA PROPOSTA COM INTERVALO ENTRE PARTIDAS DE 9 
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ANEXO 17: RESULTADOS DA PROPOSTA COM INTERVALO ENTRE PARTIDAS DE 
10 MINUTOS 
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ANEXO 18: CASO DE ESTUDO – METRO BUS EM GOTEMBURGO 

Este caso de estudo refere-se ao sistema de Metro Bus existente na cidade de 

Gotemburgo, Suécia onde foi implementado com grande sucesso. Os dados que são 

apresentados bem como algumas ideias foram obtidas em várias entrevistas com 

personalidades importantes no planeamento e gestão do sistema de transportes. 

GOTEMBURGO E O SEU SISTEMA DE TRANSPORTES 

Gotemburgo é a segunda maior cidade da Suécia com cerca de 450.000 habitantes na 

cidade e 860.000 habitantes na área metropolitana. A cidade tem o maior porto de águas 

profundas da Escandinávia e é atravessada por um rio e vários canais, o que limita a 

circulação de pessoas e bens a determinados pontos (pontes e viadutos). 

Actualmente, a administração de Gotemburgo tem como objectivo tornar a cidade numa 

zona atractiva tanto para pessoas como para empresas, tornando o centro da cidade num 

ponto de referência de toda a região, e refere como um dos pontos fundamentais para 

alcançar este objectivo, o desenvolvimento e aumento da qualidade e capacidade do 

sistema de transportes. 

A expansão da cidade está a dar-se a um ritmo acelerado de cerca de 50.000 habitantes 

por ano que ocupam novos espaços em redor da cidade, prevendo-se em 2020 uma 

população de 1.500.000 habitantes. Esta expansão exige por parte da administração da 

cidade um rigoroso planeamento da rede de transportes e o aumento da sua eficácia de 

modo a garantir um serviço fiável e com qualidade para os cidadãos. 

O sistema de transportes em Gotemburgo engloba diferentes modos de transporte como 

é o caso dos normais autocarros com cerca de 70 rotas, de forma a satisfazer toda a 

procura da região, eléctricos com 12 linhas a atravessar a cidade, táxis e desde há uns anos 

o Metro Bus, actualmente com 2 linhas. Todo este sistema de transporte é gerido por uma 

empresa privada de capitais públicos de nome Västtrafik com excepção dos táxis que são 

geridos por empresas privadas. Esta empresa tem de cumprir os objectivos propostos pela 

administração da cidade sob pena de multas e agravamentos no contrato, sendo desta 

forma promovido um serviço para os utentes, ao invés de um serviço mais virado para os 

lucros. 



Instituto Superior Técnico Anexos 

xxi 

Uma das maiores preocupações da administração é o aumento verificado no uso do 

transporte individual. De forma a inverter esta tendência esta administração fixou o objectivo 

muito concreto de aumentar o uso do sistema de transportes colectivos, que actualmente 

regista 400.000 viagens por dia, para pelo menos 1.000.000 viagens em 2020. Este 

objectivo irá ser alcançado por medidas tomadas que penalizarão o uso do transporte 

individual, beneficiando o transporte colectivo e também pelo desenvolvimento e 

melhoramento do sistema de transportes existente. 

Uma das soluções adoptadas para este melhoramento e desenvolvimento do sistema foi 

a implementação do sistema Metro Bus em linhas que cruzam toda a cidade e ligam zonas 

de bastante procura, consideradas por isso de vital importância. 

Dada a expansão da cidade, o Metro Bus foi implementado como forma de combater o 

constante acréscimo de procura do sistema. Este sistema foi implementado em 2 linhas (16 

e 17) sendo a linha 16 a primeira experiência. Devido ao sucesso destas rotas existem já 

planos para duas novas linhas de Metro Bus a serem implementadas num futuro próximo. 

 
Figura 1: Linha 16 do Metro Bus em Gotemburgo 
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SISTEMA ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO METRO BUS 

Antes do Metro Bus ser implementado rotas similares eram percorridas por linhas 

regulares de autocarros, mas devido à procura excessiva e aos congestionamentos 

verificados na hora de ponta nestes percursos, estes deixaram de ser eficazes, não servindo 

de forma conveniente os utilizadores. 

Pode afirmar-se que antes da linha 16 de Metro Bus existiam 2 rotas de autocarros que 

serviam a mesma população, enquanto que a linha 17 de Metro Bus veio substituir apenas 

uma rota de autocarros. 

CARACTERÍSTICAS DO ANTIGO SISTEMA 

O sistema que existia nas zonas onde actualmente estão as linhas de Metro Bus é 

similar ao sistema que existe actualmente no resto da cidade e pode ser caracterizado de 

igual forma. 

Devido à dificuldade em obter os dados referentes às rotas que foram substituídas, uma 

rota similar irá ser descrita de forma a se poder comparar com a linha 16 de Metro Bus. Esta 

rota é a linha 60 que apesar de ligar zonas diferentes tem factores com valores semelhantes 

à antiga ligação que veio a ser substituída pela linha 16. 

A linha 60 pode ser caracterizada pelos seguintes factores diariamente: 

 

Pode ser interessante comparar-se estes valores com os valores registados no primeiro 

ano de funcionamento da nova linha 16: 

 

Quando o sistema de autocarros deixou de satisfazer os requisitos de qualidade para o 

seu funcionamento, planos para o seu melhoramento tiveram de ser elaborados. Estes 

planos tinham à cabeça uma proposta para implementação do Metro Bus visto que um 

sistema mais abrangente como o metro subterrâneo tem elevados custos, tanto iniciais 

como de operação, com a agravante de que a cidade se encontra em terrenos de 

características desfavoráveis. A hipótese de se construírem novas linhas de eléctricos em 

vez do Metro Bus foi também posta de lado devido aos elevados custos que estas têm 

quando comparados com o Metro Bus. 
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METRO BUS EM GOTEMBURGO 

Inerente ao Metro Bus em Gotemburgo está uma linha de pensamento muito simples, 

“think trams, use buses”, que foi transmitida pelas pessoas responsáveis pelo 

desenvolvimento deste sistema. Por outras palavras este sistema foi pensado de forma a 

aproveitar as vantagens dos eléctricos, mas em vez de serem eléctricos a circular, são 

usados autocarros. 

Entre as vantagens de um sistema de eléctricos pode referir-se a ausência de lombas 

nas suas rotas, os semáforos sincronizados com a sua passagem, a prioridade em 

cruzamentos não semaforizados, a existência de faixas dedicadas em zonas 

congestionadas, entre outras, tudo contribuindo para o aumento do conforto e velocidade 

média de circulação. 

Quanto às desvantagens que existem e que deixam de existir no Metro Bus podem 

referir-se a inflexibilidade de trajectória e os elevados custos de manutenção em relação ao 

novo sistema. 

Quando se compara o Metro Bus com as linhas de eléctrico existentes uma 

desvantagem clara para o Metro Bus é a inferior capacidade, pois um eléctrico regular tem 

capacidade para 200 pessoas enquanto que um autocarro articulado tem capacidade para 

cerca de 120 pessoas. 

Como referido anteriormente, existem hoje em dia duas linhas de Metro Bus, 16 e 17, 

que atravessam a cidade em direcções diferentes sendo a 16 uma ligação entre o Norte e o 

Sul da cidade enquanto que a 17 mais uma ligação Este-Oeste. 

A primeira linha de Metro Bus a ser implementada foi a linha 16 em 2003 que liga 

Högsbo a Älvstranden passando por pontos importantes da cidade como é o caso de 

Brunnsparken (grande praça com várias ligações a outras linhas de autocarro e eléctrico) e 

Chalmers (paragem que serve o pólo universitário da universidade de Chalmers). A viagem 

total demora cerca de 46 minutos e raras são as vezes em que não cumpre o horário 

estipulado devido às prioridades concedidas nos cruzamentos e ao uso de faixas dedicadas. 

Quanto à linha 17 liga Hinnebäcksgatan a Östra Sjukhuset que é uma zona onde existe 

um importante hospital da cidade. Esta ligação é feita em aproximadamente 47 minutos e 

como acontece com a linha 16 não sofre grandes atrasos. Esta linha tem algumas paragens 

importantes como é o caso da Centralstationen, que é a paragem da estação central de 

Gotemburgo de onde partem os comboios e autocarros para fora da cidade. 
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É ainda de referir que ambas as linhas circulam durante a noite, o que não acontece 

com todas as linhas de autocarro, permitindo desta forma satisfazer mais passageiros. 

O planeamento das rotas para estas linhas em si foi pouco relevante pois estas zonas 

eram já servidas por rotas similares de autocarro, tendo apenas sido feitas pequenas 

mudanças de forma a se adaptar os percursos aos requisitos e previsões para o 

crescimento da cidade. 

A parte do planeamento que exigiu um estudo mais cuidado foi a correspondente à 

escolha da localização das paragens para estas linhas de Metro Bus. Esta escolha foi feita 

tendo por base as paragens já existentes, analisando o número de passageiros que usavam 

cada uma, sendo posteriormente postas de parte as que registavam os menores números. 

Estas paragens inicialmente descartadas eram depois analisadas ao pormenor tendo em 

conta os planos da cidade para o desenvolvimento das redondezas em termos de uso de 

solo e densidade populacional, de forma a poder prever a procura futura. 

Outros dos aspectos tidos em conta foi o tempo e distância que as pessoas passariam a 

ter de percorrer para chegar a uma paragem, não só do Metro Bus mas também do normal 

sistema de autocarros, caso a paragem fosse eliminada.  

O sistema de Metro Bus está em constante evolução, existindo trabalhos de 

melhoramento quase constantes. Quanto ao alargamento deste sistema a outras zonas da 

cidade, este é possível, mas como os custos em relação ao sistema normal de autocarros 

são mais elevados não será suportável nem eficaz implementar o sistema em toda a cidade, 

mas sim criar linhas centrais com Metro Bus que se ligam a linhas secundárias com 

autocarros normais que farão a distribuição a zonas secundárias. 

Existem já planos para duas novas linhas de Metro Bus que irão entrar em 

funcionamento no próximo Outono, não havendo depois mais planos para novas linhas, 

continuando apenas os trabalhos de melhoria e manutenção. 

AUTOCARROS 

Os autocarros são uma peça fundamental neste sistema sendo por isso algumas das 

suas características de extrema importância. Estas características são: 

• Possibilidade de entrada e saída por todas as portas, diminuindo desta forma o 

tempo de paragem 

• Autocarros articulados a circular, garantindo assim um aumento da capacidade 

dos mesmos em relação ao verificado quando se usam autocarros comuns  
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• Disposição dos bancos estudada de maneira a facilitar a circulação no interior, a 

poder transportar pessoas incapacitadas em cadeiras de rodas e mães com 

carrinhos de bebés. 

Quando se estuda a implementação de um novo sistema como este, não se podem 

deixar de fora os impactos ambientais criados devendo estes ser minimizados. Em 

Gotemburgo um dos aspectos tidos em conta foi o tipo de motor dos autocarros e o 

escolhido foi um motor alimentado a gás natural melhorando desta forma os impactos 

ambientais quando comparados com autocarros com motor diesel. 

Existem já planos para a implementação de mais autocarros bi-articulados com 24 

metros contra os articulados que circulam hoje em dia com 18 metros, aumentando assim a 

capacidade de toda a linha. Estes autocarros circularão principalmente durante as horas de 

ponta pois é quando se registam poucas folgas em termos de capacidade, existindo mesmo 

casos de procura que não é satisfeita. Na linha 16 estes autocarros já podem ser vistos a 

circular durante as horas de ponta. 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA METRO BUS 

Actualmente o sistema está implementado e com grande sucesso sendo reconhecido 

pelos utentes que foi uma grande melhoria. De forma a verificar estas informações podem 

observar-se os seguintes dados diários referentes ao ano 2006-2007: 

 

Grande parte dos passageiros desta rota, cerca de 51%, usa este autocarro pelo menos 

5 vezes por semana e cerca de 19% dos passageiros usa-a entre 2 e 4 dias por semana. 

Cerca de 58% destes passageiros utiliza esta linha desde que esta foi criada, e 18% pouco 

tempo (6 meses) depois da sua implementação. 

Nesta linha existem passageiros que deixaram de usar o transporte individual e 

passaram para o colectivo, gerando assim ganhos para a cidade pois existe menos 

congestionamento e emissões poluentes. Estes representam cerca de 20% do número total 

de passageiros tendo os restantes continuado a usar o transporte colectivo como faziam. 

Resumindo, pode dizer-se que este sistema apresenta como vantagens uma elevada 

capacidade, uma velocidade média superior ao normal, facilidade de compreensão e 

utilização do sistema por parte dos utentes e as boas condições verificadas nos autocarros. 
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Quanto a desvantagens, estas são mais difíceis de apontar devido ao enorme sucesso 

que este novo sistema está a ter, mas pode referir-se que este sistema tira passageiros a 

outras rotas que podem ser comprometidas no futuro, e ainda que cria hábitos nos utentes 

que não são permitidos em toda a rede, como é o caso das entradas por todas as portas 

dos autocarros. As entradas por todas as portas não são permitidas nas rotas de autocarro 

normais, mas devido ao Metro Bus e aos eléctricos este comportamento tornou-se banal 

levando a que existam mais passageiros a viajar sem pagar, pois o controlo não é tão 

apertado como com a entrada apenas pela porta do condutor. 

Como referido previamente uma das vantagens deste sistema é a prioridade que tem 

sobre outros meios de transporte, como se pode verificar em algumas paragens em que ao 

Metro Bus é dada forma de não ter de esperar pela paragem dos autocarros normais, 

reduzindo assim o tempo de paragem, como se ilustra na seguinte figura: 

 
Figura 2: Exemplo de Paragem do Metro Bus 

Com soluções como esta é fácil perceber que a prioridade dada ao Metro Bus não se 

fica pelo papel e é aplicada em toda a sua extensão, permitindo assim aumentar a eficácia 

deste sistema. 

IMPACTOS DO METRO BUS 

Quanto aos impactos gerados pelo novo sistema eles são muito vastos e devido ao 

pouco tempo de implementação da linha 17 estes são difíceis de determinar. Quanto à linha 

16 depois de 4 anos de funcionamento vários inquéritos e estudos feitos é possível referir 

alguns dos principais impactos gerados que podem ser usados também para caracterizar a 

linha 17, devido às semelhanças existentes entre as duas linhas. 
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A linha 16 e 17 são consideradas linhas únicas pelos passageiros no sentido em que 

não têm comparação com as restantes, “são diferentes das restantes linhas”. Após inquérito 

realizado chega-se à conclusão que são diferentes pois têm autocarros mais frequentes, 

permitem entradas e saídas de passageiros mais rápidas e têm uma velocidade média 

superior. Apesar de os passageiros perceberem que estas linhas são diferentes das 

restantes, 72% não compreendem perfeitamente o conceito de Metro Bus pensando que 

estas linhas são assim apelidadas devido à sua grande extensão ou simplesmente por 

permitir a entrada e saída por todas as portas do autocarro. 

Os passageiros estão muito satisfeitos com as novas linhas dando notas bastante 

elevadas, numa escala de 0 a 5, quando questionados sobre vários factores como a 

facilidade de entrada e saída, a informação em tempo real concedida sobre os autocarros, o 

acesso a lugares sentados, entre outros. As notas mais baixas (3,7) foram verificadas no 

acesso a lugares sentados pois durante a hora de ponta o autocarro encontra-se lotado não 

havendo por isso lugar para ir sentado, mas com os novos autocarros bi-articulados espera-

se aumentar a satisfação dos passageiros neste aspecto. Em termos gerais a nota média 

destas novas linhas é de 4,5 não se tendo verificado passageiros não satisfeitos (que 

dessem notas abaixo de 3). 

Quando interrogados quanto a aspectos negativos grande parte dos passageiros teve 

dificuldade em enumerar alguns destes aspectos, existindo porém passageiros que 

revelaram o seu descontentamento por não haver o mesmo número de viagens ao longo do 

dia do que o que existe durante as horas de ponta semanais. 

Para se poder determinar os ganhos da sociedade com a adopção deste sistema, tem 

forçosamente de se comparar as rotas antigas com a nova linha. Esta comparação irá ser 

feita baseada nos dados do estudo feito por uma consultora privada em 2005. 

Deste modo pode afirmar-se que devido às alterações de rota e à maior frequência de 

autocarros que a implementação da linha 16 trouxe, mais 300.000 veic.km são feitos por 

ano, o que multiplicado pelo custo médio por veic.km, que ronda os 2,3€, dá um acréscimo 

de cerca de 700.000€/ano, o que significa que os custos de operação aumentam. Como a 

frequência dos autocarros aumentou, um maior desgaste do pavimento é verificado, sendo 

por isso considerado um custo anual de cerca de 10.000€/ano para este desgaste. 
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Como dito anteriormente existe uma parte dos passageiros que passou do transporte 

individual para o transporte colectivo, o que gera uma maior receita de bilhetes no valor de 

cerca de 500.000€/ano. Devido à diminuição do uso do transporte individual pode também 

afirmar-se que a segurança aumentou, podendo ser atribuído o valor de 400.000€/ano a 

este aumento da segurança. Os ganhos de tempo são uma das grandes vantagens deste 

novo sistema, podendo ser atribuído o valor de 500.000€/ano aos ganhos devido ao 

encurtamento do tempo de viagem (1,75 minutos por viagem) e o valor de 600.000€/ano ao 

tempo ganho nas paragens (cerca de 2 minutos). É ainda de contar com os ganhos 

ambientais que se verificaram devido ao uso de motores a gás natural em vez dos velhos 

motores a diesel, podendo ser atribuído um valor de 100.000€/ano a este ganho. 

 

Em suma o novo sistema tem como acréscimo total de custos um valor próximo de 

710.000€/ano mas um ganho de cerca de 2.100.000€/ano o que significa que beneficia em 

muito a sociedade. Pode ver-se resumido estes valores na seguinte tabela: 

 


