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Resumo
A mobilidade pedonal foi esquecida durante longos anos enquanto modo de transporte que carece de
um planeamento cuidado e um lugar de destaque na estruturação das cidades, não tendo sido
sempre assegurada a sua integração com os outros modos. O uso de meios mecânicos em cidades
de orografia desfavorável para auxílio das deslocações pedonais potencia a marcha a pé, diminui o
desgaste físico e o desconforto do peão, havendo já vários exemplos de sucesso de integração
destes meios. É objectivo desta dissertação analisar a viabilidade da introdução de escadas rolantes
em três áreas que permitem o acesso de peões ao Campo dos Mártires da Pátria em Lisboa. Para tal,
começou por se estimar o custo de cada trecho de escadas rolantes ao longo do seu ciclo de vida e o
tempo poupado em viagens com a instalação destes sistemas em cada área. Com base no valor do
tempo de um estudo europeu, determinou-se o número de viagens necessárias para rentabilizar o
sistema. Usando contagens de peões realizadas nos locais, verificou-se que apenas em uma das
áreas não se prevê atingir o número de deslocações necessárias. Determinou-se ainda, com recurso
a um modelo de preços hedónicos, a valorização das habitações na zona de estudo devido à
melhoria da acessibilidade ao metropolitano com a introdução de escadas rolantes, concluindo-se
que a captura de dois terços do total desta valorização financia todos os trechos propostos ao longo
de todo o ciclo de vida.

Palavras-Chave: Mobilidade Urbana, Percursos Assistidos, Análise de Viabilidade

Abstract
Pedestrian mobility was forgotten for many years as a mode of transportation that requires planning
care and a prominent place in cities organization, as its integration with other modes was not always
ensured. The use of mechanical means in cities with huge slopes to aid in pedestrian movements
enhances walking, reduces the physical wear and the discomfort of people and there are already
several examples of success in the integration of these resources. The aim of this dissertation is to
examine the feasibility of the escalators introduction in three areas that allow pedestrians to access
Campo dos Mártires da Pátria in Lisbon. To achieve this end, the cost of each escalators segment
throughout its life cycle was estimated as well as time saved on trips with the installation of these
systems in each area. Based on the time value of an European study, the number of trips required to
monetize the system was determined and using pedestrians’ counts carried out in the study areas, it
was found that in only one of these is not expected to reach the necessary trips. The valuation of
dwellings in the study area due to improved accessibility to the subway with the escalators introduction
was also determined based on a hedonic price model, allowing concluding that the capture of two
thirds of this recovery, finances all of the escalators snippets offered throughout the life cycle.

Keywords: Urban Mobility, Assisted Itineraries, Feasibility Analysis
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1 – Introdução
Sendo cada indivíduo considerado como um ser móvel em que a sua liberdade de movimentos é
total, a mobilidade surge como um direito de cada cidadão. Ao longo do tempo as exigências de
mobilidade têm vindo a aumentar e esta tem-se tornado cada vez mais complexa, exigindo que se
observe a forma como afecta a sociedade para que seja possível compreender os seus problemas e
assim intervir.
O aparecimento do automóvel no inicio do século XX e o seu uso generalizado nos anos que se
seguiram, desencadeou uma série de investimentos na construção e renovação da rede viária de
forma a tornar a circulação rodoviária mais eficaz e cómoda. Estes investimentos nem sempre foram
acompanhados da devida preocupação com a integração da circulação pedonal na rede viária
construída, de suma importância no que à mobilidade urbana diz respeito.
A cidade de Lisboa tem sido palco de diversas intervenções que visam a melhoria do seu sistema de
acessibilidades centradas sobretudo na extensão e promoção da rede viária, o que originou em
algumas situações uma redução na qualidade e segurança da mobilidade dos peões. A circulação a
pé encontra-se subaproveitada, notando-se uma degradação da qualidade dos percursos existentes e
ausência de investimentos em novos caminhos de circulação. Trata-se de uma cidade de clima
temperado, o que potencia este modo de deslocação, mas o facto de possuir uma orografia
desfavorável devido às diversas colinas sobre as quais se desenvolveu representa um obstáculo.
Assim, o uso de meios mecânicos para potenciar a marcha a pé em algumas zonas da cidade surge
como resposta ao obstáculo referido. Estes meios já se encontram instalados em muitas cidades do
mundo, representado casos de sucesso pois permitem melhorar e potenciar a circulação pedonal.

1.1 – Objectivos e Conteúdo da Dissertação
Esta dissertação que tem como tema “Melhorar a Mobilidade Pedonal em Cidades de Orografia
Desfavorável” incide sobre uma temática actual e relevante, especialmente no que respeita ao
aumento da competitividade das cidades e qualidade de vida dos seus habitantes. Debruça-se sobre
a forma de potenciar a circulação a pé com recurso a meios mecânicos que, quando articulada com
uma boa rede de transportes públicos, permite reduzir o uso do automóvel dentro da cidade e o
congestionamento de tráfego. Os cidadãos podem assim usufruir de forma plena do espaço público,
uma vez que a deslocação a pé permite um melhor usufruto deste e um maior contacto entre as
pessoas.
Segue-se uma descrição do conteúdo desta dissertação e na figura 1 apresenta-se um fluxograma
com a esquematização da metodologia seguida ao longo da mesma. No segundo capítulo define-se o
conceito de mobilidade, as principais características do sistema de mobilidade urbana e faz-se um
ponto da situação sobre o seu actual estado. Apresenta-se ainda uma breve descrição da evolução e
do actual paradigma da mobilidade pedonal nas cidades.

1

No capítulo três reúne-se um conjunto de características sobre a circulação pedonal. Referem-se
ainda as principais características dos peões que são relevantes para melhor entender as suas
necessidades. Apresentam-se algumas considerações sobre as especificações das infra-estruturas
para peões, incluindo boas práticas de dimensionamento a seguir. Termina-se com uma breve
reflexão sobre os aspectos relevantes para assegurar a qualidade dos espaços pedonais.
Segue-se um quarto capítulo, onde se apresenta um conjunto de argumentos que sustentam a
relevância do uso de sistemas mecânicos de apoio à circulação pedonal em alguns pontos das
cidades. Expõem-se os diferentes tipos de sistemas bem como as suas características, incluindo os
custos. Por último, apresentam-se algumas considerações sobre a aferição dos níveis de procura
destes sistemas e o financiamento dos mesmos.
No quinto capítulo apresentam-se exemplos de instalação de sistemas de auxílio da marcha a pé em
Portugal e no estrangeiro. Começa-se por apresentar o projecto de instalação de elevadores e
escadas rolantes no acesso ao Castelo de São Jorge da autoria da Câmara Municipal de Lisboa. De
seguida, aborda-se a utilização de escadas rolantes nas cidades espanholas de Toledo e Barcelona,
e a instalação de tapetes rolantes na cidade de Victoria-Gasteiz também em Espanha. Segue-se a
descrição do elevador instalado no centro histórico de Teruel em Espanha e de um elevador para
bicicletas instalado em Trondheim na Noruega. Por último, apresentam-se os meios mecânicos de
apoio à circulação pedonal actualmente instalados na cidade de Lisboa.
Apresenta-se no capítulo seis o caso de estudo que consiste na introdução de escadas rolantes nas
deslocações pedonais em direcção ao Campo dos Mártires da Pátria em Lisboa. Delimita-se a zona
de estudo e faz-se uma descrição da mesma, que inclui uma análise dos principais percursos usados
pelos peões para chegar ao Campo dos Mártires da Pátria com inicio na base da colina sobre a qual
este se localiza. Seguidamente apresenta-se uma análise da viabilidade de introdução destes
sistemas, onde se começa por descrever as propostas de instalação das escadas rolantes em três
áreas de intervenção dentro da zona de estudo. Em seguida, determina-se o número de viagens
necessárias para rentabilizar o sistema com base nos seus custos e no valor do tempo, ambos
devidamente actualizados. Esta análise inclui ainda a determinação da valorização do sector
imobiliário, gerada pela melhoria na acessibilidade ao Metropolitano de Lisboa com a introdução das
escadas rolantes, no intuito de se capturar parte deste valor para financiar a gestão destes sistemas
com base num modelo de preços hedónicos já desenvolvido.
Por último, apresenta-se no sétimo capítulo as principais conclusões obtidas ao longo da dissertação.
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Figura 1 - Fluxograma com Metodologia seguida no Caso de Estudo
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2 – A Mobilidade Urbana
2.1 – Breve Contextualização
A mobilidade é, no seu sentido lato, entendida como uma qualidade associada a cada ser móvel que
resulta numa volubilidade e inconstância que permite a este estar em constante movimento. Trata-se
de um conceito geralmente associado à necessidade de viagem, à capacidade de deslocação,
podendo mesmo ser entendido como uma relação a estabelecer entre três elementos: os utilizadores,
o espaço e os meios. Os utilizadores são as pessoas que se deslocam pelas mais diversas
necessidades (emprego, lazer, entre outras), os espaços representam o suporte físico das
deslocações com funções urbanas que influenciam os movimentos dos utilizadores, e os meios
representam a oferta de transportes (Valente, 2008).
O direito à mobilidade deve ser entendido não só como o direito à deslocação entre dois pontos, mas
também como o direito à qualidade da oferta de transportes públicos. A consagração deste direito
teve um impacto significativo na forma de pensar as cidades, que se deve essencialmente à extensão
e metropolização destas, bem como à individualização da sociedade (Reichen, 2006).
O transporte enquanto meio de movimento no espaço de pessoas e bens é, sobre qualquer forma,
um factor determinante e significativo da estrutura urbana e do seu sistema de mobilidade. Nas
primeiras cidades da História o transporte dentro destas era baseado na circulação a pé, o que
originou uma estruturação em função das deslocações pedonais pensada para a conveniência dos
peões (Coito, 2007). Contudo, através das transformações do território ao longo dos tempos e a
introdução em massa do transporte motorizado, a mobilidade adquiriu não só novas formas como
também novas exigências causando uma reestruturação do tecido urbano, interpondo a escala do
veículo ao desenho urbano o que originou problemas, devido à ausência de preocupação com a
integração do modo de deslocação pedonal de forma correcta e segura neste novo sistema de
mobilidade que actualmente domina nas cidades (Valente, 2008).
A chegada do automóvel foi portadora de vantagens para a mobilidade individual mas também de
desvantagens que não podem ser ignoradas, das quais são exemplo a ocupação de grandes
quantidades de espaço para circular e estacionar, impedindo que muitos elementos dedicados a
actividades sociais e culturais tomem forma nesse espaço (Fruin, 1987). O automóvel invadiu de tal
forma o domínio público com congestionamento, acidentes, poluição ambiental e sonora, que o
resultado foi uma deterioração do espaço público que confinou o peão a um espaço limitado de
passeios estreitos, que não permitem a interacção social e não asseguram a segurança necessária à
circulação destes. Esta invasão de espaço por parte do automóvel prejudica a qualidade de vida na
cidade num aspecto que sendo pouco óbvio é relevante: o direito à livre reunião. A liberdade de puder
parar para conversar, de reunir no exterior gozando os prazeres da vida em sociedade, pode não
parecer relevante perante os imperativos do transporte mas a necessidade de reunião é o que leva as
pessoas a viver em comunidade e não isoladamente (Cullen, 2006).

4

O sistema de mobilidade urbana corresponde ao conjunto estruturado e coordenado de modos,
serviços e infra-estruturas que garantem o deslocamento de pessoas e bens na cidade. É constituído
por vários elementos, uns de carácter físico e material, outros de carácter organizacional e
institucional, e ainda outros de carácter lógico. Trata-se de um elemento vital da competitividade de
uma cidade e como tal, é um subsistema do sistema urbano ao serviço do desenvolvimento e
competitividade das cidades. Este sistema deverá ter como principais características (Macário, 2005):
•

Robustez, pois pretende-se que seja estável e sustentável a longo prazo;

•

Adaptabilidade, isto é, capacidade dinâmica de adaptação dos serviços aos requisitos de
evolução da sociedade e da tecnologia;

•

Eficiência, ou seja, elevada produtividade na capacidade de transformar recursos básicos
em produtos e estes em unidades de consumo, proporcionando o melhor resultado ao menor
custo;

•

Diversidade, aqui entendida como a capacidade de responder às aspirações de diversos
segmentos de clientes com diferentes serviços, num ajuste contínuo entre a oferta e procura
do sistema.

O sistema de mobilidade urbana exige articulação entre usos do solo e transportes, entre o transporte
de passageiros e de mercadorias, e entre o transporte motorizado e não motorizado. É ainda
necessário controlar as suas externalidades, das quais são exemplo o ruído, a poluição e as
emissões. Dada a sua complexidade exige uma visão holística que permita compreender o sistema
no seu todo, ou seja, ter uma percepção correcta de todos os agentes envolvidos. É ainda necessária
uma visão sistémica que permita aferir as consequências de intervenções localizadas naquilo que
será o desempenho de todo o sistema, uma vez que há vários elementos interligados, e como tal, a
intervenção em qualquer parte do sistema gera repercussões no seu todo.

2.2 – O Actual Panorama da Mobilidade Pedonal nas Cidades
“No que diz respeito ao planeamento dirigido para a mobilidade pedonal na cidade de Lisboa, e à provisão das infra-estruturas
associadas, as últimas décadas podem ser caracterizadas pelo desaproveitamento generalizado do potencial deste modo no
sistema de mobilidade da cidade”
in Lisboa: o Desafio da Mobilidade
(Câmara Municipal de Lisboa, 2005)

A mobilidade urbana é hoje muito diversificada e heterogénea em especial nas áreas metropolitanas,
de grande complexidade de cadeias de deslocação diária em movimentos pendulares. O elevado
fluxo de movimentos pendulares de entrada e saída nas cidades, das quais Lisboa é exemplo, resulta
do estabelecimento de áreas residenciais fora dos seus perímetros mas junto à sua periferia. Estas
áreas residenciais surgem em solos de valor mais baixo, pois na sua maioria não são classificados
como aptos para o exercício da construção e portanto a compra de casa revela-se menos onerosa
para a população, que nem sempre vêm acompanhadas com os equipamentos necessários ou
mesmo correctamente servidas por transportes públicos, factos que originam uma descentralização
das actividades e promove o uso do automóvel.
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O bairro, o quarteirão e a rua são cada vez menos o local
de compras, de trabalho e de lazer. As noções de
proximidade física e distância moderada são cada vez
mais substituídas por grandes distâncias não compatíveis
com a marcha a pé, tornando-se um convite à banalização
do uso do automóvel (Teles, 2006(a)). Os transportes
públicos

modernos

não

conseguem

acompanhar

e

responder a estes problemas, uma vez que a estrutura
urbana é cada vez mais difícil de servir com os seus novos
espaços desenvolvidos em função da acessibilidade do
transporte individual (Castelo & Viegas, 2006).
Sem planos de circulação até aos anos 70, o peão
contenta-se

com

os

espaços

deixados

livres

pela

circulação motorizada e estacionamento. Pouco a pouco
Figura 2 - Salvamento do último peão
(Fonte: Nebelspalter nº 33, 1964)

tem vindo a tomar forma uma tendência que visa a
redistribuição mais equilibrada do espaço público a favor do

peão (Schaufelberger, 1992). O fenómeno da motorização modificou as distâncias e comportamentos
urbanos, enquanto a agressividade urbana que se tem feito notar nos últimos tempos levou à
desorganização do espaço público, provocando um aumento das barreiras urbanísticas, limitando o
acesso às cidades (Teles, 2006(b)).
Os esforços empreendidos em Lisboa nos últimos anos no sentido de melhorar o sistema de
transportes da cidade, resultaram frequentemente na degradação das condições de qualidade e
segurança com que os peões se deslocam. Actualmente, e de um modo geral, a rede pedonal que a
cidade oferece peca pela falta de planeamento sistemático, resultando muitas vezes num ambiente
pedonal hostil para os seus utilizadores (Viegas, 2004).
A prioridade dada à circulação automóvel reduziu em muito as opções de mobilidade na cidade, uma
vez que neste momento andar a pé é desconfortável, circular de bicicleta é perigoso e andar de
autocarro revela-se muito demorado em especial nas horas de ponta da manhã e tarde. Assim, para
os utentes cativos do transporte público não há alternativa e para os utentes que usam o automóvel
não são asseguradas alternativas viáveis. Este é um ciclo vicioso, e a forma correcta de o quebrar é
reconhecer o peão como elemento central da mobilidade urbana e o espaço público como a infraestrutura fundamental. Não se trata de erradicar o automóvel mas sim conseguir um equilíbrio que
assegure a todos os cidadãos o direito de escolha (Gouveia, 2005).
Em todos os factos referidos encontram-se reunidos os motivos da diminuição da circulação pedonal.
Pretende-se assim analisar algumas estratégias para promover a circulação pedonal de forma a
restituir às cidades a sua vitalidade, salubridade e qualidade de vida.
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3 – A Circulação Pedonal
3.1 – O Modo de Deslocação Pedonal
A circulação pedonal corresponde à forma mais elementar das pessoas se deslocarem. É uma
actividade acessível a todos os grupos sociais, religiões e culturas, embora dependente das
condições físicas e idade dos peões. Todas as viagens independentemente da sua origem e destino
têm como inicio e fim uma deslocação pedonal. Além de se tratar de uma actividade saudável e
recomendada por especialistas na área da saúde, a deslocação pedonal deve ser encarada como a
melhor forma de percorrer distâncias curtas dentro das cidades, sendo de longe o mais sustentável
de todos os modos de transporte.
Apesar dos obstáculos colocados aos peões como resultado do intenso processo de motorização das
cidades nas últimas três décadas, tem-se verificado um aumento generalizado dos fluxos pedonais de
tal forma, que o andar a pé apresenta-se actualmente como o segundo modo de transporte mais
usado em algumas cidades e metrópoles europeias (Teles, 2006(a)).
A marcha a pé reúne um conjunto de características que correspondem às almejadas para o modo de
transporte ideal: permite uma grande liberdade de movimentos e a utilização de percursos variados
para o mesmo par origem-destino, facilidade de mudanças de direcção e velocidade, paragens em
qualquer ponto desejado, o consumo de espaço é reduzido quando comparado com outros modos de
deslocação, e as exigências relativamente às infra-estruturas são modestas devido à versatilidade de
adaptação do peão aos percursos e às dimensões destes. Apresenta no entanto limitações e
inconvenientes que não podem ser ignorados. A velocidade de circulação é limitada e o seu valor
difere consoante a faixa etária e as circunstâncias da viagem. Desta forma, verifica-se que o alcance
deste modo de deslocação é reduzido. Encontra-se à mercê das condições meteorológicas e dos
declives do terreno, factores que podem reduzir a disponibilidade do peão para percorrer um percurso
em dada circunstância. Contudo, as deslocações pedonais permitem satisfazer as necessidades
básicas de mobilidade das populações e são a melhor forma de ligação entre os vários modos de
transporte (Pita, 2003).
Circular a pé pela cidade corresponde à melhor forma de participar em muitas actividades sociais e
económicas, uma vez que se trata da forma mais directa de aceder ao comércio e potenciar a criação
de relações comerciais entre o vendedor e o cliente (Figueiredo, 2006). Este modo de deslocação é
bastante apropriado para zonas centrais e comerciais onde as viagens são relativamente curtas.
Representa a melhor forma de satisfazer as necessidades de mobilidade dos residentes na sua área
de residência, podendo perfeitamente ser o único modo de transporte entre uma dada origem e
destino ou um complemento entre outros modos assegurando etapas, ligações e transbordos.
Nas viagens até 1,5 quilómetros a marcha a pé pode, dependendo das circunstâncias, rivalizar
directamente com a bicicleta, o automóvel e o transporte público como se mostra na figura 3 (Pita,
2003).
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Figura 3 - Gráfico comparativo da vocação dos modos de transporte em função da distância (adaptado de (Pita, 2003))

Existem um conjunto de aspectos que condicionam e determinam as características das viagens a pé
(Fruin, 1987) e (Pita, 2003):
a) Motivo da viagem;
b) Variáveis pessoais do peão;
c) Modos de transporte associados à viagem;
d) Características do percurso;
e) Usos do solo marginais.
a) Motivo da viagem
Trata-se de um forte condicionante à decisão de realizar uma viagem, uma vez que este modo de
deslocação pode ser uma opção ou uma imposição devido à ausência de opções. O motivo da
viagem determina a regularidade, o percurso escolhido e a facilidade com que o peão pode alterar a
viagem. Os principais motivos para as viagens a pé são as compras, o lazer e o desporto. As
deslocações entre a residência e estabelecimento de ensino também ocupam aqui um lugar de
relevo.
b) Variáveis pessoais do peão
A condição psicomotora dos peões é condicionante para as deslocações a pé. A idade do peão e a
sua condição física são determinantes neste modo de transporte. O valor do tempo dispensado em
viagens, os custos, o conforto associado à deslocação e o gosto pessoal por um dado modo de
transporte, são também factores relevantes.
c) Modos de transporte associados à viagem
As etapas a pé surgem associadas a viagens motorizadas ou não motorizadas (como a bicicleta),
seja para acesso a um modo de transporte ou para transbordo entre modos. Assim, os modos
associados à deslocação a pé são determinantes na forma como esta se realiza.
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d) Características do percurso
O esforço físico, conforto e segurança do peão são influenciados pelo percurso a percorrer e as infraestruturas existentes, pelo que estas têm um papel importante na marcha a pé. Entre as
características mais importantes encontram-se a tipologia do terreno, a distância a percorrer, os
desvios e passagens desniveladas, os atrasos provocados por obstáculos, os conflitos com tráfego
rodoviário, a paisagem, a protecção relativamente às condições atmosféricas adversas e a
segurança.
e) Usos do solo marginais
As actividades proporcionadas no espaço envolvente ao percurso em que o peão se desloca são um
factor que influencia fortemente o padrão e a geração das viagens a pé, em articulação com o motivo
da viagem.
As viagens a pé encontram-se muito dependentes da existência de equipamentos e serviços, que
para além de motivarem as deslocações, determinam a forma como a procura varia ao longo do
espaço e do tempo. São condicionadas pelas características das infra-estruturas disponíveis, pelo
que é necessário agir ao nível dos planos urbanísticos e de transportes das cidades, de modo a que o
espaço rodoviário seja concebido para acomodar os fluxos pedonais, ou seja, dar prioridade aos
peões pois caso contrário torna-se numa barreira limitadora à sua acessibilidade, tornando a
mobilidade difícil e pondo em causa a segurança (Pita, 2003).
As exigências relativas às deslocações pedonais em espaço público e no meio rodoviário, só serão
atendidas de forma satisfatória se existirem espaços especialmente concebidos para peões, que
respondam às suas necessidades e que garantam a sua integração com a circulação rodoviária (Pita,
2003). Para criar tais condições é fundamental compreender dois aspectos: por um lado quem são os
peões e o que esperam dos espaços onde efectuam a sua actividade principal (caminhar), assim
como todas as outras que lhe estão associadas e, por outro lado, definir as qualidades do ambiente
urbano que os peões consideram mais significativas e valiosas, que para estes podem funcionar
como um apelo (Martincigh & Corazza, 2001).
Trata-se de um modo de deslocação tão natural e básico que por vezes tende a ser esquecida a sua
importância, e como tal, o alcance e a relevância que as medidas tomadas para a sua promoção e
protecção podem originar.

3.2 – Características dos Peões
No sistema de transportes um peão é qualquer pessoa que se desloque recorrendo à marcha a pé,
sem recurso a qualquer modo motorizado, independentemente do local em que se movimenta. Ao
longo da sua marcha, o peão pode ter o apoio de meios mecânicos, dos quais são exemplo as
escadas rolantes, as passadeiras rolantes e os elevadores (Pita, 2003). O termo peão aplica-se a
qualquer pessoa no domínio público que não utilize um veículo motorizado, mas para além do
transporte abrange actividades diversas como fazer compras, parar e conversar, sentar e observar,
etc. (Moreland, 2004).
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A caracterização dos peões e o seu desempenho no decurso da marcha a pé resultam de um
conjunto de atributos físicos e psicológicos, dos quais fazem parte os seguintes elementos (Pita,
2003):
a) Alcance;
b) Vulnerabilidade;
c) Dimensão;
d) Flexibilidade;
e) Distracção;
f)

Heterogeneidade.

a) Alcance
O alcance da marcha a pé depende fundamentalmente da velocidade atingida pelo peão e da sua
resistência física, ou seja, da sua capacidade para percorrer distâncias. A velocidade é um dos
principais atributos do peão e depende de um conjunto de factores relacionados com o mesmo, como
sua a idade e sexo, a sua condição física, as cargas que transporta e o próprio motivo da viagem.
Existem ainda factores relacionados com a envolvente externa que influenciam a velocidade dos
peões, como a tipologia da infra-estrutura, a morfologia do terreno e a densidade ou fluxo de peões
no local onde se realiza a viagem.
A velocidade média da marcha a pé é de 1,1 m.s

-1

-1

(4,0 km.h ), considerando uma amostra de

população normal onde a percentagem de idosos e crianças não é elevada, como se pode observar
na figura 4 (Fruin, 1987).

Figura 4 - Distribuição das velocidades de circulação de peões (adaptado de (Fruin, 1987))

Tendo em conta que a marcha a pé se baseia em energia física humana, este é um factor limitativo
da capacidade e raio de acção dos peões. Para um peão realizar um desvio durante a viagem
significa um acréscimo de esforço físico e tempo gasto, o que o leva a procurar os percursos mais
curtos.
b) Vulnerabilidade
Os peões são muito vulneráveis a impactos e acidentes ainda que circulando a velocidade reduzida,
devido ao facto de não apresentarem qualquer tipo de protecção exterior e serem facilmente
ocultados por obstáculos, especialmente à noite.
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c) Dimensão
Qualquer peão parado ou em movimento ocupa um dado espaço. Existem dimensões médias para os
peões em planta que não devem ser ignoradas (Coito, 2007).
Para que dois peões se possam cruzar sem interferência mútua são necessários 75 centímetros por
peão, abaixo dos quais tem lugar uma redução na velocidade de marcha. No caso de duas pessoas
conhecidas caminharem lado a lado, sendo aceitável algum contacto físico ocasional, esse espaço é
reduzido para 60 centímetros (Baptista & Vasconcelos, 2005).
Para determinar a capacidade dos espaços, considera-se uma elipse de 0,46 m x 0,61 m para
2

referência, o que equivale a uma área de 0,28 m como se pode observar na figura 5.

Figura 5 - Elipse de referência para espaço ocupado por um peão (Fonte: (Baptista & Vasconcelos, 2005))

d) Flexibilidade
Dada a sua grande liberdade de movimentos, os peões apresentam-se como sendo flexíveis e
capazes de ocupar com relativa facilidade várias posições na infra-estrutura rodoviária, não estando
portanto limitados. Trata-se de uma das maiores vantagens deste modo de transporte mas ao mesmo
tempo um dos principais problemas em termos de segurança.
e) Distracção
Andar a pé é uma actividade que não obriga ao conhecimento de nenhuma técnica ou regras
específicas. É inata do ser humano e encontra-se sujeita a uma multiplicidade de factores que
afectam o nível de atenção do peão ao que o rodeia.
O factor mais frequentemente associado ao alheamento dos peões em relação à envolvente é o
motivo da deslocação. As deslocações a pé apresentam sempre um objectivo que se torna na
principal tarefa para o peão, remetendo a deslocação em si para segundo plano. Tal facto pode
resultar num alheamento, uma vez que o peão ao deslocar-se está a realizar em simultâneo outras
actividades, como ver montras, praticar desporto, etc.
f) Heterogeneidade
Os peões representam um grupo heterogéneo, na medida em que, de si fazem parte cidadãos cujos
atributos físicos e psicológicos variam. Alguns elementos deste grupo, dos quais são exemplo os
idosos, crianças e deficientes físicos, são muito vulneráveis em termos de segurança.
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3.3 – Infra-estruturas para Peões
As infra-estruturas pedonais devem ser capazes de satisfazer as necessidades dos seus utilizadores
garantindo os objectivos gerais de segurança, rapidez e comodidade. Devem procurar a máxima
segregação entre os sistemas viário e pedonal, ainda que a segregação total não seja possível, há
que garantir, pelo menos, uma interligação coerente da infra-estrutura pedonal (Coito, 2007). A
ligação com outros modos de transporte deve ser assegurada da melhor forma possível, evitando
desconfortos ou percursos difíceis.
O dimensionamento das infra-estruturas pedonais deve ser feito tendo em atenção a extensão dos
percursos, dado que esta é relevante na avaliação da comodidade e rapidez, não esquecendo as
necessidades dos utentes de mobilidade reduzida. As relações fundamentais entre velocidade,
volume e densidade aplicadas no estudo dos fluxos de tráfego rodoviário mantêm-se válidas no
dimensionamento de espaços pedonais. O aumento do volume e da densidade faz o fluxo de peões
passar de uma condição de escoamento livre para uma condição de congestionamento, com a
consequente diminuição da velocidade de circulação e liberdade de movimentos (Transportation
Research Board of the National Academies, 2000).
A avaliação das infra-estruturas pedonais é materializada, à semelhança do tráfego rodoviário, por
níveis de serviço de A a F correspondendo a letra A ao melhor nível de serviço e a letra F à pior das
situações. Os níveis de serviço são função das condições de circulação avaliadas com base na
liberdade de movimentos e escolha de velocidades, ou seja, capacidade para atravessar uma
corrente de tráfego de peões, manobrar sem conflitos, restrições de velocidade ou tempos de espera
(Transportation Research Board of the National Academies, 2000). Na tabela 1 apresentam-se os
níveis de serviço e suas características onde S representa a área disponível por peão e P o fluxo de
peões.
Apesar da análise dos níveis de serviço ser baseada em factores como velocidade, fluxo e ocupação
de espaço, o High Capacity Manual (HCM) aponta ainda um conjunto de factores da envolvente ou
ambientais com relevância na percepção do nível de serviço de um percurso pedonal. Estes factores
têm uma enorme influência na mobilidade pedonal, dos quais são exemplo o conforto,
adequabilidade, segurança e aspectos económicos (Transportation Research Board of the National
Academies, 2000). A integração destes factores na análise da qualidade das infra-estruturas
percepcionada pelos peões é muito importante, na medida em que, um dado percurso pode ter um
bom nível de serviço decorrente de um baixo fluxo mas corresponder a um caminho ao qual está
associado um elevado risco de acidente, e desta forma poucos peões o utilizam, preferindo percursos
alternativos ou mesmo outros modos de transporte.
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NS

Aplicabilidade
Apenas para onde se

A

S > 5,6 m2/peão

pretendem elevados níveis

P ≤ 16 peões/min/m

de conforto e sem restrições
de espaço.

Nível correspondente a uma
2

B

S > 3,7 – 5,6 m /peão

situação de conforto e

P > 16 – 23 peões/min/m

desejável em condições
normais.
Espaços com pontas

C

S > 2,2 – 3,7 m2/peão
P < 23 - 33 peões/min/m

frequentes mas não muito
intensas e onde se
pretendem bons níveis de
conforto.
Aceitável em espaços com

2

D

S > 1,4 – 2,2 m /peão

grande fluxos pedonais e

P < 33 - 49 peões/min/m

onde existem restrições de
espaço.

Recomendável em casos

E

S > 0,8 – 1,4 m2/peão
P < 49 - 75 peões/min/m

com pontas muito intensas e
com possível
congestionamento mas de
curta duração

F

S ≤ 0,8 m2/peão

Não recomendável para

P: muito variável

condições de circulação

Tabela 1 - Níveis de serviço (adaptado de (Transportation Research Board of the National Academies, 2000))

Na concepção dos espaços pedonais é importante reflectir sobre a área verdadeiramente disponível
para circular devido à existência de obstáculos, dos quais são exemplo o mobiliário urbano que
impede a utilização da totalidade da largura dos passeios (Coito, 2007). As extremidades dos
passeios são locais que os peões evitam de modo a não circular junto às bermas e às fachadas dos
edifícios. Tais factos conduzem à necessidade de utilizar o conceito de largura útil no
dimensionamento destas infra-estruturas, ou seja, o espaço efectivamente disponível para
deslocações ou actividades, e é com base nesta largura que se avalia o nível de serviço
(Transportation Research Board of the National Academies, 2000). Na tabela 2 pode observar-se as
larguras perdidas nos passeios consoante o tipo de obstáculos.
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Tipo de Obstáculo
Distâncias de

Descrição

Largura Perdida (m)

berma do passeio

0,30 – 0,45

muro, sebe

0,30 – 0,45

fachada de edifício

Segurança

0,60

montra

0,90

postes de iluminação

Mobiliário Urbano

Vegetação

0,75 – 1,00

postes de semaforização

0,90

sinalização vertical

0,60

parquímetros

0,60

cabines telefónicas

1,20

caixotes do lixo

0,90

hidrantes

0,75 – 0,90

marcos do correio

0,90 – 1,20

árvores

0,60 – 1,20

pontos de vegetação/arbustos

Usos Comerciais

1,50

quiosques

1,20 – 4,00

esplanadas de bares/cafés (2 filas de mesas)

2,10

Tabela 2 - Largura perdida consoante o obstáculo (Fonte: (Baptista & Vasconcelos, 2005))

Perante estes dados definiram-se um conjunto de larguras padrão mínimas para passeios em que se
verifica, por exemplo, que larguras inferiores a 1,5 metros não são aceitáveis a fim de garantir a
segurança e comodidade do peão (Baptista & Vasconcelos, 2005). Na tabela 3 encontram-se os
valores desejáveis e aceitáveis para os diferentes tipos de passeios.
Largura

Largura

Desejável (m)

Aceitável (m)

Passeio sem mobiliário urbano, árvores ou montras

2,00

1,50

Passeio com fila de árvores ou montras

3,00

2,50

Passeio com árvores e montras

4,00

3,50

Tipo de passeio

Tabela 3 - Larguras desejáveis e aceitáveis para passeios (Fonte: (Baptista & Vasconcelos, 2005))

Em ruas de tráfego exclusivamente pedonal não se coloca o problema da capacidade propriamente
dito, mas os conceitos anteriores são igualmente válidos.

3.4 – A Qualidade dos Espaços Pedonais
Para que um ambiente pedonal seja considerado bem sucedido não só tem de ser capaz de
acomodar utilizadores cuja idade, capacidade, experiência ou compreensão varie consideravelmente,
como também tem de facilitar todas as actividades pedonais, recreativas e sociais. Só quando o
ambiente físico se apresenta suficientemente atractivo e agradável para os peões, é que estes se
sentem inspirados a aproveitar todos os outros aspectos benéficos da vida urbana (Gehl, 2000). Em
muitos espaços urbanos experimentam-se ambientes que oferecem imensos problemas, ou por
serem grandes de mais e sem vida, ou por estarem cheios de ruído do tráfego vizinho, ou ainda por
serem inseguros (Gemzøe, 2006). Melhorar a vivência nestes espaços implica especial atenção para
com os aspectos que caracterizam o seu ambiente: por um lado a estrutura física onde os cidadãos
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passam juntos o dia-a-dia, e por outro lado, a estrutura social e respectivos modos de vida. A
qualidade do ambiente urbano depende da complexa interligação de aspectos funcionais, espaciais e
culturais. Varia em função dos utilizadores, dos lugares e dos seus vários usos específicos, mas
acima de tudo muda com os tempos, a cultura, gostos e hábitos. Trata-se de um valor relativo, que
como tal, não pode ser definido facilmente nem estabelecido definitivamente (Valente, 2008).
Constata-se que a qualidade dos espaços pedonais está estreitamente relacionada com as suas
possibilidades de mobilidade, de troca e de relacionamentos (Martincigh, 2003).
Para que a concepção de uma paisagem pedonal excelente seja possível é necessário mais do que
um bom pavimento; é necessário compreender todo o ambiente que rodeia o peão, perceber as
necessidades dos grupos de utilizadores e de que forma o ambiente que os rodeia se pode tornar
convidativo em vez de repulsivo (Gemzøe, 2006). É essencial que a concepção das áreas pedonais e
das áreas destinadas prioritariamente aos peões sejam integradas num conjunto de medidas com
vista à renovação urbana, uma vez que a vida urbana apresenta-se como um sistema complexo, que
exige uma visão holística e sistémica da mesma, para que não sejam tomadas apenas decisões de
carácter pontual que dificilmente têm efeitos significativos. A eficácia das decisões depende
sobretudo do efeito do conjunto e das influências recíprocas. Devido às dimensões holística e
sistémica do sistema de mobilidade urbana, a implementação de áreas pedonais exige outras acções
com vista à promoção da deslocação pedonal, das quais são exemplo as intervenções ao nível do
estacionamento na cidade e a cobertura de ligações entre a periferia e o centro com bons serviços de
transporte público, para que a mensagem transmitida aos utentes de incentivo à circulação pedonal e
redução do transporte individual seja totalmente perceptível e surta efeitos positivos (Macário, 2005).
Os espaços pedonais devem cumprir uma série de critérios de qualidade. Devem apresentar-se como
funcionais, ou seja, devem fazer a ligação entre os principais focos de viagens sem obrigar a
desvios ou tempos de espera desnecessários, assegurando a ligação pedonal com os transportes
públicos cujas paragens devem estar bem localizadas, assim como a equipamentos escolares,
comércio, lazer, saúde, entre outros, aplicando o princípio de optimização da circulação de pessoas e
não de automóveis. Devem ser seguros no que diz respeito à interacção entre veículos e peões e em
relação a comportamentos anti-sociais, evitando espaços escuros e desertos, providenciando uma
boa iluminação. Devem ser confortáveis para circular e para que os peões possam estar parados,
recorrendo para isso à utilização de materiais apropriados nos pavimentos e no mobiliário urbano,
apresentando declives moderados e protecção contra agentes atmosféricos. Devem ainda ser
atractivos funcionando como instrumento de promoção e desenvolvimento de actividades culturais,
sociais e de recreio, atravessando zonas de serviços variadas. A localização apropriada e a
acessibilidade adequada são também factores chave para o sucesso ou fracasso de uma área
pedonal. A localização deve assentar numa zona com potencial de vitalidade suficiente e que seja
acessível por outro modo de transporte que não o pedonal apenas, mediante a criação de
estacionamento nas imediações e intensificação dos transportes públicos de acesso a essa área, em
conjunto com a implantação de áreas de restrição ao tráfego automóvel (Menezes & Farinha, 1983).
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Em oposição às vias motorizadas, fluidas e impessoais, os percursos pedonais agradáveis e ágeis
conferem à cidade a sua dimensão humana (Cullen, 2006). O peão faz a cidade estabelecendo a
comunicação e convivência que caracterizam o meio urbano, criando uma riqueza de possibilidades e
oportunidades (Valente, 2008).
Uma das principais medidas para devolver a cidade aos peões, consiste em desenhar as cidades de
modo a que a marcha a pé seja praticável na grande maioria das deslocações pedonais necessárias
na urbe, ou seja, desenhar “cidades pedonais”. Isto implica que os pontos de origem e destino da
maioria das viagens urbanas se encontrem a distâncias possíveis de vencer a pé (domicílio,
emprego, escola, lazer, comércio, etc.), facto que é possível encontrar em algumas cidades históricas
das quais Veneza é exemplo (Gehl, 2000). Desta forma torna-se possível diminuir a necessidade do
transporte individual motorizado, favorecer o uso de transportes públicos e aliviar o congestionamento
da rede rodoviária nas cidades. A construção de uma tal cidade implica que os percursos se possam
realizar em condições adequadas, pelo que é conveniente desenvolver uma rede que articule os
espaços urbanos de referência, como parques, praças e jardins, que actualmente funcionam apenas
como “ilhas de qualidade no meio de um mar de trânsito” (Gouveia, 2005). Assegurar conexões entre
os grandes geradores de fluxos pedonais é muito importante, sendo fundamental investir numa rede
pedonal o mais abrangente possível que leve o peão a sentir-se seguro e confortável, uma vez que é
esta rede que transforma a cidade numa estrutura transitável, ligando os diversos lugares através de
vários elementos de conexão como degraus e pontes que mantêm a continuidade e a acessibilidade
(Cullen, 2006). Os percursos pedonais devem ser entendidos como eixos estruturantes de uma
“cidade pedonal”, com critérios de exigência específicos onde o ambiente de qualidade é assegurado,
pois pretende-se que estes sejam confortáveis e atractivos além de eficientes e seguros (Valente,
2008). Em certas zonas o automóvel será dominante e noutras será o peão, mas o objectivo principal
consiste em evitar a dependência do automóvel prejudicial às livres deslocações a pé.
As zonas centrais das cidades têm representado os locais escolhidos para implantar as áreas
pedonais, o que se deve fundamentalmente a duas razões: por um lado é nestas zonas que a
deterioração do meio urbano é mais acentuada, devido não só à segregação progressiva de funções
mas também ao tráfego automóvel que aqui é geralmente intenso, e por outro lado, pela localização
destas zonas que se apresenta normalmente associada a uma maior potencialidade de atracção de
pessoas e actividades, onde é crucial proceder a uma vitalização do quotidiano urbano (Menezes &
Farinha, 1983).
Cada cidade representa um caso singular a ser estudado, para que se encontrem as soluções mais
adequadas perante aquilo que são as suas características e necessidades. A concepção de “cidades
pedonais” é mais simples de implementar em áreas em desenvolvimento do que em cidades
consolidadas, uma vez que no primeiro caso o correcto traçado de percursos pedonais e a satisfação
de requisitos de qualidade está presente desde o inicio dos trabalhos. Em zonas consolidadas e
históricas são necessários programas especiais de intervenção, que podem incidir ao nível da
melhoria dos percursos pedonais existentes, criação de novos por reestruturação da rede viária, ou
ainda recurso a meios mecânicos para auxílio das deslocações pedonais.
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4 – O Uso de Meios Mecânicos nas Deslocações Pedonais
4.1 – A Necessidade de Percursos Pedonais Mecanicamente Assistidos
“En ciudades con calles con fuertes pendientes, como es el caso de Barcelona, comienza a ser frecuente la demanda de
instalación de este tipo de máquinas. En zonas de fuerte densidad de población su uso es contínuo.”
Eng. Gregorio Martinez – Ayuntamiento de Barcelona

A melhor forma de dar prioridade ao peão e incentivar a circulação pedonal nas deslocações ao longo
dos centros urbanos passa por facilitar as movimentações de curta distância, entre os 400 e os 2000
metros. Tecnicamente todos os meios de transporte usuais das cidades se encontram aptos a
satisfazer este tipo de deslocações, mas a verdade é que relativamente ao transporte público existe
uma “zona de carência” que se deve essencialmente a dois factores: por um lado as redes de
transportes clássicas, como o metropolitano e ao autocarros, quando interligadas estão vocacionadas
para responder a uma procura de distâncias entre os 2000 e os 3000 metros, não conseguindo assim
servir em distâncias mais curtas uma vez que a interligação das redes não é suficientemente densa
para que tal seja possível; por outro lado surge a questão dos tempos de espera e circulação, onde
estes modos colectivos tradicionais não conseguem responder à procura para as pequenas
deslocações, devido a pontos de acesso à rede muito espaçados e tempos de espera longos. O
automóvel podia constituir uma opção, se a este não estivessem associados os elevados tempos
médios de procura de estacionamento (Bieber, 1994).
Percebe-se que os transportes urbanos clássicos não consigam responder à procura de viagens de
curta distância, essencialmente porque não faz parte das suas especificidades fazê-lo. São modos de
transportes dedicados a vencer distâncias maiores, ligando muitas vezes o centro das cidades com a
sua periferia. As suas capacidades de transporte exigem um consumo elevado do espaço urbano que
para curtas distâncias não se justifica, uma vez que os níveis de procura e diferentes pares origemdestino dos peões não exigem tamanha capacidade.
A marcha a pé afirma-se assim como o meio básico de transporte para curtas distâncias. A melhor
forma de fomentar este modo de circulação é intervindo ao nível da sua baixa velocidade e
colmatando as lacunas na oferta da rede de transportes públicos. De forma a torná-la mais completa,
é possível introduzir pontualmente na cidade meios mecânicos vocacionados para melhorar a
circulação pedonal, especialmente em cidades de orografia muito desfavorável. Destes meios
mecânicos são exemplo as escadas e tapetes rolantes, os elevadores e os funiculares (Valente,
2008).
A marcha a pé apresenta uma série de desvantagens e limitações que não se podem ignorar.
Pretendendo-se que este seja o modo de transporte por excelência para curtas distâncias nas
cidades, por todas as razões já mencionadas, é necessário torná-lo mais apelativo, expedito e
prático.
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Este tipo de deslocação apresenta uma enorme dependência relativamente aos caprichos da
natureza, nomeadamente no que diz respeito à orografia, ou seja, ao declive dos terrenos sobre os
quais as cidades se desenvolvem. Os percursos pedonais assentes sobre declives acentuados
tornam-se pouco apelativos, uma vez que são morosos, difíceis de percorrer especialmente para os
peões idosos, e demasiado cansativos, levando a que os peões cheguem suados ao seu destino,
situação que é desconfortável. Por vezes, tendem mesmo a ser usados apenas por aqueles que não
o podem deixar de fazer, como os moradores.
Os meios mecânicos de transporte de passageiros apresentam o melhor desempenho ao nível da
velocidade, capacidade e custo, para deslocações de curta distância (entre os 400 e os 2000 metros).
E se por um lado servem de apoio e incentivo à circulação pedonal vencendo obstáculos físicos que
dificultam este tipo de circulação, por outro lado podem servir como ligação entre modos de
transporte desconectados apoiando a intermodalidade (Almeida, 1994).
A implementação destes meios mecânicos surge sempre associada a estratégias de optimização dos
transportes públicos ou de incentivo à circulação pedonal em áreas onde se pretende reduzir a
utilização do automóvel. Desta forma, é necessário entendê-los como modos de transporte
excepcionais que resolvem problemas particulares em ambientes específicos e não como substitutos
da marcha a pé (Bieber, 1994).
Há três situações distintas onde a utilização deste tipo de transporte se justifica: deslocações em
meio urbano onde existam fluxos significativos de pessoas em viagens de curta distância; como
complemento ao transporte público melhorando as condições em que os seus utilizadores efectuam
as transições entre modos e espaços, de forma mais cómoda e célere; e na articulação de espaços
urbanos plurifuncionais cuja dimensão geográfica é, por um lado muito pequena para que sejam os
modos tradicionais de transporte a satisfazer as necessidades de circulação e, por outro lado,
demasiado extensa para circular apenas a pé (Almeida, 1994).
A implementação destes sistemas encontra-se associada a novas formas de pensar e promover as
cidades, apostando na densificação e expansão de redes pedonais urbanas, especialmente úteis em
casos de orografia desfavorável.

4.2 – Características dos Meios Mecânicos de Circulação Pedonal
Estes meios de transporte funcionam de um modo geral sobre infra-estruturas artificiais em local
próprio, ou seja, são concebidas exclusivamente para um único tipo de deslocação permitindo a
redução ou mesmo eliminação dos conflitos com outros modos de transporte. Sendo a trajectória
imposta pelo traçado da própria infra-estrutura, o seu grau de autonomia é limitado (Valente, 2008).
Tal vem reafirmar que estes meios de transporte só podem ser usados à escala local no que se refere
à sua cobertura espacial, demonstrando assim a sua apetência para vencer curtas distâncias. Na
figura 6 apresenta-se a classificação destes meios mecânicos de auxílio à circulação pedonal.
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Figura 6 - Classificação dos meios mecânicos de auxílio na deslocação pedonal (adaptado de (Bovy, 1995) e (Macário, 2005))

Na presente dissertação serão apenas estudados os meios mecânicos mais utilizados em ambiente
urbano para assistir os peões na sua marcha: escadas rolantes, tapete rolante e elevador. Na tabela
4 é possível observar algumas características destes modos de transporte e também as que dizem
respeito aos funiculares e aos teleféricos.

Meio de

Características

Características

Transporte

Gerais

Técnicas

Vantagens

Desvantagens

Velocidade Média

Elevador

Escada Rolante

Tapete Rolante

0,5 a 0.6 m/s
Transporte de
passageiros a curta
distância em
movimentos planos ou
oblíquos

Capacidade
6000 a 12000 pass/h
(consoante largura)

Maior conforto nas
deslocações pedonais

Larguras
0,8, 1,0, 1,2 metros

Transporte de

Velocidade Média

passageiros a curta

0,5 a 0.7 m/s

distância em

Capacidade

movimentos oblíquos

6000 a 8000 pass/h

vencendo desníveis

(consoante largura)

reduzindo o esforço dos
peões.
Capacidade para
transportar grandes

Custo significativo e
exigências de
manutenção frequentes.

fluxos sem tempos de
espera.

que podem atingir os

Larguras

40 %.

0,8, 1,0, 1,2 metros

Vocacionado para

Velocidade Média

movimentos verticais.

Permite denso

0,6 a 1,0 m/s

crescimento em altura de

O seu movimento

Velocidade Máxima

edifícios nos centros

descontínuo limita a sua

2,5 m/s

urbanos.

capacidade tornando-o

movimento de

Capacidade

Vence rapidamente

menos atractivo.

pessoas e bens.

500 a 800 pass/h

grandes desníveis.

Representa uma das
primeiras formas de
auxílio mecânico no
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Meio de

Características

Características

Transporte

Gerais

Técnicas

Vantagens

Desvantagens

Velocidade Máxima
Grandes vantagens ao

12 m/s
Capacidade

Funicular

Transporte de
passageiros em

20 a 40 lugares
(na maioria dos casos)

movimentos oblíquos
para vencer grandes
desníveis

Desníveis
10 a 100%

nível da segurança,
funcionalidade,
capacidade de transporte

Capacidade decresce

e adaptação tanto a

rapidamente com

zonas urbanas como

distância.

montanhosas, permitindo

Comprimento

fazer a ligação entre

Máximo da Linha

ambas.

2400 metros
Independência face a

Teleférico

obstáculos.
Vocacionado para

Atractivos para os

longas distâncias

turistas face à vista

entre locais que

Capacidade horária

panorâmica que

limitada.

proporcionam.

Susceptibilidade face às

uma diferença de

Funcionamento

condições atmosféricas.

nível até 70%.

automático minimizando

apresentam entre si

Variáveis

pessoal ao serviço e
custos de exploração.
Tabela 4 - Caracterização dos meios mecânicos para auxílio nas deslocações pedonais (Adaptado de: (Almeida, 1994); (Bieber, 1994);
(Richards, 2001); (Vuchic, 1981))

Através de contacto estabelecido com o Ayuntamiento de Barcelona, na pessoa do Engenheiro
Gregorio Martínez, foi possível reunir mais características relativas às escadas rolantes, tapetes
rolantes e elevadores, e ainda informações sobre os custos de instalação e exploração destes
sistemas, resultado da grande experiência desta cidade espanhola, que a seguir se expõem:
•

Escadas rolantes – têm como grande vantagem a elevada capacidade de transporte, pois
pode alcançar as 9000 pessoas por hora a uma velocidade de 0,5 metros por segundo. A
largura normal dos degraus é de um metro, mas consoante as condições do local podem
fazer-se degraus com 0,8 metros ou 0,6 metros para sistemas inclusivos. A inclinação da
escada rolante oscila entre os 27º e os 35º no máximo. Os trechos de escadas rolantes não
devem ser demasiado longos para que estas funcionem em boas condições. O maior
inconveniente deste sistema é o facto de não estar apto à utilização por pessoas em cadeiras
de rodas e carrinhos de bebé, e portanto não servir a mobilidade de todos os tipos de peões.

•

Tapetes rolantes – têm vantagens semelhantes às escadas rolantes e permitem ainda o
acesso a pessoas em cadeiras de rodas em condições de segurança, sempre que viajem
acompanhadas, assim como aos carrinhos de bebé. A inclinação máxima deste sistema é de
12º. Tem o inconveniente de exigir mais consumo de espaço público que uma escada rolante
para vencer iguais desníveis.

•

Elevadores – são o sistema apto para todo o tipo de utilizadores. Tem a vantagem de o seu
custo de instalação ser inferior ao de uma escada rolante mas a sua capacidade de
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transporte é inferior quando comparada com esta e com a dos tapetes. A sua adaptação ao
terreno é por vezes complicada, obrigando à construção de passagens superiores em
algumas saídas, o que pode originar problemas de invasão de privacidade em habitações na
envolvente. Hoje em dia é comum a utilização de elevadores inclinados, que correspondem à
solução ideal sempre que seja possível a sua instalação, em substituição dos tapetes ou
escadas rolantes.
Relativamente ao custo de instalação de escadas rolantes, este varia entre 160.000 e 250.000 euros
consoante a altura a vencer. Neste custo está incluído o sistema propriamente dito, com todo o
aparelho mecânico e eléctrico, sistema de videovigilância e contagem de utilizadores. O custo de
instalação de um tapete rolante situa-se entre os 200.000 e os 275.000 euros, mais uma vez variando
consoante o desnível a vencer. Para um elevador vertical, este custo depende tanto do seu sistema
de accionamento (hidráulico ou electromecânico) como da sua capacidade de transporte, oscilando
entre os 65.000 e os 80.000 euros. Já um elevador inclinado, cujo preço também varia consoante a
distância a percorrer, oscila entre os 270.000 e os 320.000 euros. Nestes custos de instalação não
estão incluídos os que decorrem das obras necessárias para arranjos urbanísticos na envolvente que
são relevantes para a qualificação do espaço.
Os custos de exploração decorrem das operações de manutenção necessárias ao bom
funcionamento dos sistemas. Mensalmente um trecho de escada rolante tem um custo de
manutenção que oscila entre os 500 e os 1250 euros e um elevador vertical entre os 200 e os 300
euros. Para um elevador inclinado, o custo de manutenção ronda os 2000 euros mensais. Nestes
custos estão incluídas as operações de manutenção mensais obrigatórias, troca de todas as peças
necessárias e reparações qualquer que seja a causa das mesmas, exceptuando os problemas
decorrentes por actos de vandalismo. Os custos de limpeza dependem da frequência destes sistemas
e do preço vigente para este tipo de trabalhos. Em Barcelona, por exemplo, as cabinas dos
elevadores são limpas cinco dias por semana e quatro vezes no ano limpam-se as plataformas dos
elevadores. As escadas rolantes são limpas a cada quinze dias.
Como referido no parágrafo anterior, os trabalhos de manutenção mensais preventivos são
obrigatórios e as operações para corrigir defeitos que surjam são feitas tantas vezes quanto as
necessárias. Sempre que são efectuadas operações de manutenção em qualquer um destes
sistemas a sua utilização fica interdita. O tempo de reparação é função das correcções necessárias
mas não deve ultrapassar os 60 ou 90 minutos. As empresas responsáveis pela manutenção dos
sistemas têm aqui um papel importante, na medida em que devem manter um stock de peças para
trocar de modo a que as reparações sejam rápidas, uma vez que estes sistemas prestam um serviço
público que não deve ser interrompido além do estritamente necessário.
O período de vida útil de uma escada rolante é de 12 a 15 anos, podendo prolongar-se por mais 10
anos ainda que tal obrigue a intervenções de restauro importantes. No entanto, dados os avanços
tecnológicos é geralmente preferível substituir a escada rolante por uma nova. Estas informações e
as que constam no parágrafo anterior foram também reunidas junto do Ayuntamiento de Barcelona.
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A videovigilância destes sistemas é importante na medida em que assegura condições de segurança
e uma boa conduta durante a utilização dos mesmos. É comum a instalação de megafones que
pretendem assustar possíveis autores de actos de vandalismo e a monitorização permite identificar
os infractores.
Estes sistemas mecânicos têm a si associados um aspecto muito relevante: o impacto visual. As
alterações introduzidas na paisagem urbana devem ser estudadas e minimizadas. As formas de
atenuar este efeito sobre a paisagem são várias e encontram-se relacionadas com a criatividade do
projectista.

4.3 – Aferição dos Níveis de Procura e o Financiamento dos Sistemas
Mecânicos
Os meios mecânicos de apoio à circulação pedonal instalados nas cidades encontram-se ao serviço
dos cidadãos, prestando um serviço público, e como tal, devem ser geridos de forma a salvaguardar
os interesses do utilizador.
Dado o investimento inicial que exigem e os custos de exploração a si associados, antes da decisão
de instalação destes sistemas numa dada zona da cidade, é necessário estimar os seus níveis de
procura, assegurando que se trata de uma área cujos serviços, equipamentos e fluxos pedonais
justificam o investimento. Embora muitas zonas da cidade possam carecer da instalação destes
sistemas para melhorar as condições de circulação dos peões e incentivar este modo de deslocação,
dados os custos associados é necessário ponderar sobre a sua viabilidade em termos de utilizadores.
No caso de o sistema vir a ser instalado numa rua da cidade muito requisitada pelos peões, o fluxo
actual aqui existente deve ser tido em conta na análise dos níveis de procura. Especialmente se o
sistema for de utilização gratuita para os peões, é de esperar que o actual fluxo se mantenha.
A aferição dos níveis de procura destes meios mecânicos pode ser feita com auxílio de modelos
matemáticos. Uma vez conhecida a repartição modal actual na zona de estudo, é possível com base
em modelos matemáticos estimar os valores para a percentagem de utilizadores do sistema
(Sælensminde, 2004). Tal aferição pode ainda basear-se em inquéritos de preferências declaradas
feitos aos utilizadores de outros modos de transporte.
Entende-se que dado o benefício social gerado por estes sistemas a sua utilização deve ser gratuita
para o utilizador e a sua gestão entregue ao município, seguindo os exemplos de Barcelona e Toledo,
criando uma entidade pública ou atribuindo esta função a um departamento da administração local.
Os custos com estes sistemas decorrem da sua instalação e exploração, estando nesta última
parcela incluídos os serviços de limpeza que, tanto quanto foi possível apurar, não são
proporcionados pela empresa que promove a manutenção do sistema mecânico propriamente dito.
Esta informação foi obtida através de contactos telefónicos com o gabinete da ThyssenKrupp
Elevadores em Portugal, localizados em Massamá. Aos custos de instalação e manutenção do
sistema é portanto necessário acrescentar os encargos decorrentes da limpeza. É preciso ainda ter
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em conta que findo o ciclo de vida do sistema, cujo horizonte temporal se situa entre os 12 e os 15
anos, é necessário assegurar capacidade monetária para a renovação do mesmo.
Uma vez que estes sistemas permitem uma poupança de tempo em viagens, tem-se aqui um
importante benefício gerado com a integração destes meios mecânicos nas deslocações pedonais. A
poupança de tempo obtida em cada viagem é determinada com base no actual tempo de percurso e
no tempo dispendido em escada rolante. Os tempos em escadas rolantes podem ser obtidos junto do
fornecedor. Com base em estudos de referência sobre o valor do tempo é possível determinar o valor
monetário do benefício gerado em cada viagem, ou seja, conhecido o tempo poupado em cada
viagem e sabendo o valor dessa mesma unidade de tempo para um peão, determina-se o valor
monetário desta poupança de tempo.
Este valor não é susceptível de ser capturado e transposto para um orçamento dedicado à gestão
destes sistemas. No entanto, é importante focar que uma poupança de tempo em viagens para a
população activa reflecte-se numa maior disponibilidade para a produtividade laboral, uma vez que os
utilizadores destes sistemas vêem o tempo que habitualmente dedicam para chegar ao local de
emprego reduzido, introduzindo também um factor de mitigação do desconforto pessoal gerado pelo
facto do peão chegar habitualmente ao seu destino suado e ofegante. No sentido contrário, chegar
mais depressa a casa potencia a disponibilidade do peão para si e para a família, contribuindo para
aumentar o seu bem-estar. Para os jovens estudantes a poupança de tempo reflecte-se em mais
tempo para os seus estudos e outras actividades. Relativamente aos reformados, a poupança de
tempo nas viagens não é, em si, a maior vantagem uma vez que o tempo não é limitado para as
actividades a realizar ao longo do dia, mas representa uma melhoria nas condições de circulação
destes peões que na sua maioria apresentam muitas limitações de locomoção, dando-lhes mais
hipóteses de usufruir da envolvente da sua habitação, aumentando a sua qualidade de vida.
Sempre que os indivíduos transferem o tempo de actividades intermédias, como as viagens, para
actividades de lazer ou trabalho acontecem mudanças positivas no seu bem-estar. São diversos os
exemplos do quotidiano em que as pessoas se mostram dispostas a pagar para ver o seu tempo em
viagens reduzido. Como tal, é evidente que a poupança de tempo em viagens tem um valor
associado. No entanto, a determinação de quanto é este valor não é simples e precisa de ver
ponderados aspectos do pensamento económico (IER, 2006).
No que aos valores do tempo diz respeito, é certo que este não é igual para todo o tipo de peões. O
valor do tempo para um reformado será concerteza inferior ao de um membro da população activa.
Mesmo entre os membros da população activa, é de esperar que consoante o tipo de actividade
laboral e o sector onde esta decorre, o valor do tempo seja diferente. Idealmente dever-se-ia agrupar
os peões em classes sociais, conhecer a percentagem associada a cada classe nos níveis de procura
determinados e para cada classe o respectivo valor do tempo.
A acessibilidade tem um papel importante na escolha da localização de serviços e habitações. Uma
zona com uma boa acessibilidade é bastante procurada, pelo que o seu valor vem reflectido no custo
dos imóveis quer se trate de habitações, lojas ou de escritórios. A esta valorização gerada pela
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acessibilidade é adicionado o valor de outras características, tanto físicas do edifício como de
vizinhança, na definição do valor final dos imóveis (Lari, et al., 2009).
A instalação de meios mecânicos de apoio à circulação pedonal gera melhorias substanciais na
acessibilidade, que originam uma valorização dos imóveis na envolvente destes. As habitações na
vizinhança destes sistemas passam a estar mais próximas de outros pontos da cidade. Esta
valorização deveria ser capturada, pelo menos em dois terços do seu total, para a administração
local, responsável pelo investimento e instalação destes mecanismos. A entidade responsável pela
gestão destes sistemas deveria receber a colecta obtida e transpô-la para um orçamento dedicado à
gestão dos mesmos.
A captação da valorização introduzida pelo investimento na acessibilidade pode ser efectuada com
um aumento do actual Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que é pago pelos proprietários e cuja
colecta reverte directamente para a administração local (Martínez & Viegas, 2010).
A entidade responsável pela gestão dos meios mecânicos de apoio à circulação pedonal pode ainda
usar a publicidade como contributo. Alugando espaço a anunciantes, por exemplo nas laterais das
escadas rolantes e nos seus degraus, a entidade gestora têm aqui mais uma forma de financiar estes
sistemas, aumentando o orçamento disponível. Refere-se ainda que a instalação de escadas rolantes
permite o aproximar dos peões a zonas de comércio e restauração, e esta pode constituir outra fonte
de captura de valor através de um aumento de impostos.
Embora o retorno do investimento seja um facto relevante, é importante ter em conta que estes
sistemas geram um benefício social muito elevado, especialmente quando colocados em zonas com
significativo volume de peões devido às infra-estruturas e serviços que comportam. Este benefício
social não é fácil de quantificar, uma vez que o minorar do desconforto na mobilidade dos peões, a
potenciação da circulação pedonal nas cidades, entre outros factores já referidos anteriormente, são
sentidos por todos os utilizadores valorizando em muito a qualidade de vida na zona mas são
sobretudo aspectos qualitativos. A sua tradução em números é difícil, não reflectindo a total dimensão
do benefício gerado. A necessidade de revitalização da urbe e a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos, entre outros factores sociais, devem ser equacionados na tomada de decisão da melhor
forma possível, de modo a reflectir a sua importância.
Os exemplos de sucesso com a implantação destes sistemas nas cidades são vários e no capítulo
seguinte apresentam-se alguns.
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5 – Exemplos de Integração de Meios Mecânicos na Circulação
Pedonal
Os centros históricos das cidades europeias, cuja estrutura urbana foi pensada em função das
deslocações pedonais, apresentam actualmente alguma fragilidade na articulação entre a rede viária
e a pedonal devido à utilização intensiva e desajustada do automóvel. Torna-se imperativo encontrar
um equilíbrio entre aquilo que é a preservação do centro histórico da cidade e o desenvolvimento
urbano necessário para promover a vivência dentro desta, articulando da melhor forma possível os
vários modos de deslocação.
São variadíssimos os exemplos de cidades europeias assentes em locais de orografia pronunciada,
difíceis de percorrer a pé sem auxílios mecânicos. O desenvolvimento tecnológico e o uso do
engenho tornaram possível o aparecimento de soluções que visam auxiliar a marcha a pé, ou mesmo
as deslocações em bicicleta, em zonas de declive acentuado.
Segue-se a apresentação de um projecto nacional em desenvolvimento e alguns casos europeus de
sucesso onde se introduziram meios mecânicos para apoio das deslocações pedonais. Apresenta-se
ainda um elevador para bicicletas e faz-se referência aos ascensores e elevadores da cidade de
Lisboa.

5.1 – Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do
Castelo de São Jorge – Lisboa | Portugal
A Colina do Castelo de São Jorge é uma referência na cidade de elevado valor histórico e cultural. O
acentuado declive do terreno e a morfologia urbana existente dificultam a acessibilidade ao castelo de
peões e ciclistas, especialmente de pessoas idosas ou mesmo turistas menos habilitados a percorrer
as várias ruas sinuosas que ligam a zona da Baixa ao castelo.
Este projecto dos gabinetes da Câmara Municipal de Lisboa (CML), pretende eliminar as resistências
causadas pelo elevado declive para visitantes e melhorar as condições de acesso às residências
envolventes, repensando a acessibilidade entre a baixa da cidade e esta colina (Câmara Municipal de
Lisboa, 2009). Toda a informação deste subcapítulo foi obtida numa entrevista nos gabinetes da
CML, com o Engenheiro João Paulo Teixeira e o Arquitecto Pedro Moura no dia 20 de Outubro de
2009.

5.1.1 – Os Percursos
Do projecto fazem parte os quatro percursos que se podem observar na figura 7:
•

A1 – Terreiro do Paço / Sé Catedral de Lisboa / Castelo de São Jorge

•

A2 – Convento da Graça / Coleginho (Teatro Taborda) / Castelo de São Jorge

•

B1 – Alfama (Largo do Terreiro do Trigo) / Castelo de São Jorge

•

B2 – Martim Moniz / Mouraria / Castelo de São Jorge
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Figura 7 - Planta Síntese da Proposta de Intervenção no Acesso à Colina do Castelo de São Jorge
(Fonte: (Câmara Municipal de Lisboa, 2009))

Os percursos serão efectuados através de escadas rolantes e elevadores. Os elevadores serão
colocados em edifícios já existentes, propriedade da Câmara Municipal de Lisboa ou de Juntas de
Freguesia.

A1 – Terreiro do Paço / Sé Catedral de Lisboa / Castelo de São Jorge
No percurso A1 a diferença de cotas é de 70 metros e este será totalmente inclusivo. Um elevador
ligará a Porta do Mar (Campo das Cebolas) ao largo da Sé pelas Escadinhas do Mar. Entre o Largo
da Sé e a Rua da Saudade a ligação será feita através de um túnel articulado com a nova Junta de
Freguesia da Sé. Aqui, um novo elevador fará a ligação entre a rua de São Mamede e a Rua da
Saudade onde será criado um miradouro. Estas ligações podem ser observadas na figura 8.
A articulação deste percurso com a rede de transportes públicos existente será feita através de
ligações à estação fluvial Sul-Sudeste e à estação de metropolitano do Terreiro do Paço. Ao longo do
percurso existem também vários pontos de ligação à rede de eléctricos e autocarros da Carris. Será
ainda criado um novo parque de estacionamento junto à Rua dos Arameiros.
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Figura 8 - Perspectiva da Proposta para o Percurso A1 (Fonte: (Câmara Municipal de Lisboa, 2009))

A2 – Convento da Graça / Coleginho (Teatro Taborda) / Castelo de São Jorge
O percurso A2 vence uma diferença de cotas de 46 metros entre o Miradouro da Graça e o
Quarteirão dos Lagares, e mais 46 metros entre o Coleginho e a Porta do Moniz no Castelo de São
Jorge. Trata-se um percurso, tal como o anterior, totalmente inclusivo. A primeira etapa processa-se
entre o Convento da Graça (futura unidade hoteleira) e a Rua dos Lagares (futuro pólo criativo
instalado no Quarteirão dos Lagares), e será efectuado com o auxílio de dois elevadores encaixados
em plataformas ajardinadas. Um elevador unirá o Miradouro da Graça com um pequeno jardim às
Escadinhas do Caracol da Graça e ao futuro Jardim Público da Graça, e um segundo elevador trará
os utilizadores ao nível da Rua dos Lagares e de um futuro parque de estacionamento. A primeira
etapa do percurso pode ser melhor percepcionada através da figura 9.
A ligação entre a primeira etapa do percurso e a segunda, ou seja ente o Quarteirão dos Lagares e o
Coleginho com a Porta do Moniz no Castelo de São Jorge, será efectuada pela Rua dos Lagares e
pela Calçada de Santo André. Esta segunda etapa contará com dois elevadores, um que ligará a
Calçada de Santo André à Rua da Costa do Castelo e estará articulado com o futuro parque de
estacionamento do Coleginho, e um outro que fará a ligação entre a Rua da Costa do Castelo e a
Porta do Moniz no Castelo de São Jorge (entrada Norte). Esta descrição pode ser observada na
figura 10.
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Figura 9 - Perspectiva da Proposta para a primeira etapa do
percurso A2 (Fonte: (Câmara Municipal de Lisboa, 2009))

Figura 10 - Perspectiva da Proposta para a segunda etapa do
percurso A2 (Fonte: (Câmara Municipal de Lisboa, 2009))

Este percurso terá ligações aos autocarros e eléctricos da Carris. Contará ainda com os dois novos
parques de estacionamento públicos já referidos, um na Rua dos Lagares e outro no Coleginho.

B1 – Alfama (Largo do Terreiro do Trigo) / Castelo de São Jorge
No percurso B1 a diferença de cotas é de 47 metros e será parcialmente inclusivo. Este percurso terá
início no Largo de São Miguel, através de dois trechos de escadas rolantes que encaixam nas
Escadinhas de São Miguel. Uma vez no cimo destas, ter-se-á acesso a um elevador que fará ligação
com o Largo de Santa Luzia, permitindo chegar ao Miradouro. Uma perspectiva da proposta é
apresentada na figura 11.
Este percurso encontra-se enquadrado na rede de transportes públicos através dos autocarros da
Carris e da estação de Metropolitano de Santa Apolónia. Prevê-se ainda a construção de uma outra
ligação à rede de Metropolitano através da futura estação de Alfama. Fará também ligação com o
terminal de cruzeiros junto ao Jardim do Tabaco que terá um grande parque de estacionamento
público.
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Figura 11 - Perspectiva da Proposta para o percurso B1
(Fonte: (Câmara Municipal de Lisboa, 2009))

Figura 12 - Perspectiva da Proposta para o percurso B2
(Fonte: (Câmara Municipal de Lisboa, 2009))

B2 – Martim Moniz / Mouraria / Castelo de São Jorge
No percurso B2 a diferença de cotas é de 75 metros entre o Martim Moniz e a Porta do Moniz no
Castelo de São Jorge, e este será parcialmente inclusivo. A ligação assistida entre a Praça do Martim
Moniz e a Rua do Marquês Ponte de Lima é feita através de dois trechos de escadas rolantes
independentes, integradas nas Escadinhas da Saúde. O percurso prossegue com um novo trecho de
escadas rolantes entre a Rua Marquês Ponte de Lima (Palácio da Rosa) e a Rua Costa do Castelo.
De seguida, umas escadas fazem a ligação à Porta do Moniz. Na figura 12 é possível ver uma
perspectiva desta proposta.
As ligações à rede de transportes públicos serão asseguradas pela estação de Metropolitano do
Martim Moniz e pela rede de autocarros e eléctricos da Carris. Utilizar-se-á ainda o parque de
estacionamento público já existente do Martim Moniz como parte integrante deste percurso.

5.1.2 – Condicionantes e Particularidades do Projecto
A elaboração deste projecto teve algumas condicionantes. Uma delas foi directamente imposta pelo
Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto de 2006 que rege a acessibilidade aos edifícios,
estabelecimentos públicos e via pública, e consiste na limitação dos valores das inclinações num
máximo de 6%. Desta forma, as passadeiras rolantes não puderam ser tomadas como solução, uma
vez que em determinadas zonas a inclinação atinge os 12%, e como estas não reduziriam este valor,
optou-se por escadas rolantes.
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Foi ponderada a utilização de um elevador inclinado nas Escadinhas da Saúde (percurso B2) em
detrimento das escadas rolantes para permitir o acesso a bicicletas, cadeiras de rodas e carrinhos de
bebés. No entanto, como o prazo de candidatura ao QREN era curto e a informação sobre este
equipamento ainda não estava completamente reunida à data de submissão da candidatura, este não
foi considerado. De qualquer forma, após a compilação de toda a informação proveniente dos
fabricantes, os técnicos da CML descobriram que o elevador inclinado iria ocupar cerca de metade do
espaço total existente nas Escadinhas da Saúde e portanto não o iriam usar.
Correspondendo a zona de intervenção a um espaço histórico e susceptível de conter vestígios
arqueológicos no seu subsolo, houve a necessidade de optar pelos equipamentos mecânicos que
exigissem menor profundidade de escavação, pois caso a candidatura ao QREN fosse bem sucedida
tal exigiria prazos de execução curtos e a descoberta de vestígios arqueológicos não o permitiria.
Este facto contribuiu para inviabilizar o uso do elevador inclinado nas Escadinhas da Saúde.
Outra das condicionantes de projecto prende-se com os percursos escolhidos. Um dos objectivos do
traçado é tornar os percursos rentáveis, ligando diversos pontos de interesse da cidade. Assim, os
responsáveis pelo projecto optaram pela introdução de mais troços independentes de escadas
rolantes, em relação aos estritamente necessários, para aumentar as oportunidades de entrada e
saída.
Este projecto conta com o envolvimento de diversas entidades beneficiárias com a execução do
mesmo. De entre as quais se destacam os hotéis instalados ao longo da encosta, o Patriarcado, o
Metropolitano de Lisboa, a EMEL, as Juntas de Freguesia, o IGESPAR, Sociedade Frente Tejo,
Fundação Ricardo Espírito Santo, EGEAC e o Instituto do Turismo num total de 25 parceiros. Além de
contribuírem para um aumento da expressão do projecto, pretende-se que o envolvimento destas
entidades contribua para melhorar a aceitabilidade pública do mesmo.
A execução deste projecto exige uma série de intervenções no espaço público em diversos locais que
estão a ser planeadas e se encontram assinaladas em tons de amarelo na figura 7.
Este é ainda um projecto preliminar que aguarda resposta da candidatura aos fundos do QREN. Será
depois necessário definir um Caderno de Encargos para que se possa abrir um concurso público para
a execução da obra e intervenções no espaço público envolvente, colocação dos equipamentos e
gestão destes sistemas dado que este modelo não se encontra ainda perfeitamente definido.

5.2 – Escadas Rolantes do Paseo del Recaredo (Escaleras de La Granja)
– Toledo | Espanha
A cidade de Toledo, situada no centro de Espanha, caracteriza-se por um extenso centro histórico
estrategicamente colocado junto ao Rio Tejo. O centro histórico manteve-se muito bem conservado
desde a época medieval e é possível encontrar exemplos da arquitectura típica de diferentes culturas
que aqui co-existiram, como a cristã, judaica e muçulmana, tendo sido já declarado património
mundial pela UNESCO.
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Com o desenvolvimento da cidade, o centro histórico tornou-se alvo de alguns problemas dos quais
são exemplo a dependência quase exclusiva do turismo, grande fluxo de turistas durante o dia,
dificuldades de acesso devido à orografia acidentada, congestionamento devido ao uso do automóvel
no centro histórico e perda de população residente. Em Fevereiro de 1997 foi aprovado o Plano
Especial do Centro Histórico de Toledo, que tinha como principais objectivos dotar a cidade de infraestruturas que mitigassem os problemas de acessibilidade aos monumentos e permitir a construção
de estacionamento dissuasor para incentivar a circulação a pé no centro da cidade. Deste plano fazia
parte um projecto que visava a construção de um parque de estacionamento no exterior do perímetro
delimitado pela muralha da cidade, conectado com umas escadas rolantes que por meio de diversos
trechos ligavam o Paseo de Recaredo à Plaza de la Merced, vencendo um desnível de 36 metros.
Este projecto, da autoria de José Antonio Martínez Lapeña e Elías Torres Tur, foi executado dando
origem às escadas rolantes do Paseo del Recaredo ou “Escaleras de la Granja” que se encontram na
figura 13, acompanhadas de um parque de estacionamento subterrâneo (Ayuntamiento de Toledo,
2000(a)).

Figura 13 - Vista das "Escaleras la Granja" (Fonte: (Panoramio))

Um relatório elaborado por Bernard Winkler, urbanista, sobre o projecto relativo à mobilidade de
Toledo referia que era na área do Paseo de Recaredo que se encontravam a maior parte dos
edifícios administrativos, que os locais para estacionar eram escassos e os desníveis entre o topo e a
base da encosta eram difíceis de vencer. Tais factos, segundo o urbanista, condicionavam os
utilizadores dos edifícios públicos ao uso do carro, entrando com este dentro da zona histórica e
reduzindo o espaço disponível à circulação de peões (Ayuntamiento de Toledo, 2000(b)).

5.2.1 – O Percurso
As escadas rolantes apoiam-se ao longo do declive da encosta que separa a muralha medieval do
edifício de La Diputación, como se pode observar na figura 14. O parque de estacionamento é
subterrâneo, com capacidade para 400 lugares e foi construído sob o Paseo del Recaredo, numa
zona exterior mas contínua à muralha medieval e com acesso directo ao percurso com escadas
rolantes (Ayuntamiento de Toledo, 2000(a)).

31

Figura 14 - Perspectiva Geral do Percurso ao longo da Encosta (Fonte: (Ayuntamiento de Toledo, 2000(a)))

A subida através das escadas rolantes começa após o cruzar de um curto túnel em betão, coberto
com vegetação, sob a muralha. Este sistema de transporte de peões e de estacionamento de
veículos encontra-se situado junto a um dos acessos mais emblemáticos da cidade – Puerta de la
Bisagra – actual ponto de chegada a Toledo vindo da cidade de Madrid, criando uma nova porta de
acesso à cidade em alternativa às duas já existentes: a de Bisagra e a de El Cambrón (Ayuntamiento
de Toledo, 2000(a)).
As escadas rolantes assentam sobre uma fundação de betão e são acompanhadas de um dos lados
por um muro de contenção de terras que suporta uma cobertura inclinada e as protege, permitindo
dar continuidade ao declive ajardinado da encosta. Esta cobertura não segue a mesma inclinação
que o talude natural, subindo ligeiramente para criar uma abertura contínua que acompanha as
escadas rolantes em todo o seu comprimento e permite olhar sobre a planície do Rio Tejo. Esta
abertura é dos elementos mais característicos desta obra, pois assemelha-se a uma brecha, como
que uma “ferida cicatrizada na frente da cidade” (Ayuntamiento de Toledo, 2000(a)).
Do percurso com auxílio de meios mecânicos fazem parte 6 trechos de escadas rolantes para vencer
o desnível de 36 metros em cada sentido, onde cada trecho vence um desnível de 6 metros. O perfil
longitudinal tem uma forma em “zig zag” como de pode observar na figura 15, que permite uma
melhor adaptação à topografia e evitar possíveis tonturas nos utilizadores ao depararem-se com
todos os trechos dispostos numa linha contínua sobre um desnível tão pronunciado.
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Figura 15 - Pormenor da disposição das escadas rolantes
(Fonte: (Ayuntamiento de Toledo, 2000(a)))

Figura 16 - Pormenor da varanda coberta no topo do percurso
(Fonte: (Ayuntamiento de Toledo, 2000(a)))

O novo ponto de entrada na muralha permite o acesso a um pátio bastante iluminado onde se cruzam
dois caminhos pedestres. Um dos caminhos dá origem a um antigo percurso do qual fazem parte
umas escadas convencionais que conduzem à rua Subida de la Granja; o outro é constituído pelas
escadas rolantes de subida e descida – com umas escadas convencionais em paralelo – que leva à
zona mais alta da mesma rua. À chegada à zona do edifício La Diputación, através do percurso de
escadas rolantes, encontra-se uma varanda coberta que permite admirar a paisagem envolvente e
que se pode observar na figura 16. É também aqui que se encontram os portões que permitem o
encerramento nocturno deste percurso (Ayuntamiento de Toledo, 2000(b)).

5.2.2 – Condicionantes e Particularidades do Sistema
A execução do projecto apresentou dificuldades consideráveis que obrigaram a que os trabalhos se
realizassem com o máximo de cuidado e prudência. Uma destas condicionantes foi o facto de a
encosta del Rocadero, sobre a qual assentam as escadas rolantes, ser um terreno formado por
acumulação contínua detritos ao longo de séculos. Desta forma, o tipo de fundações escolhidas para
a estrutura foram estacas com 30 metros de comprimento pois só a esta profundidade foi possível
encontrar rocha firme. Outra das condicionantes de projecto diz respeito à existência de uma muralha
de origem medieval que era necessário preservar. Foi necessário criar um pequeno túnel de acesso
às escadas rolantes que passa sob as fundações da muralha (Ayuntamiento de Toledo, 2000(a)).
Uma das preocupações ao longo das fases de projecto e de execução foi a de que o impacto visual
na paisagem envolvente fosse o menor possível. Foi opção de projecto inserir as escadas rolantes na
encosta, integrando-as no meio envolvente e permitindo assim a sua dissimulação. Foi ainda
necessário proceder a uma série de trabalhos de ajardinamento da encosta e de todas as zonas
afectadas pelos trabalhos desenvolvidos, revitalizando a paisagem (Ayuntamiento de Toledo,
2000(a)).
O Ayuntamiento de Toledo foi o promotor desta obra e a execução deste projecto contou com a
participação do Banco Europeu de Investimento que comparticipou com uma percentagem elevada
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os custos, onde se incluem os custos de construção do parque de estacionamento, a instalação das
escadas rolantes e as operações de ajardinamento da encosta (Ayuntamiento de Toledo, 2000(b)).
Todo o percurso de escadas rolantes possui um sistema de vigilância para prevenir acções de
vandalismo e o seu acesso está condicionado ao período diurno, uma vez que há noite são fechados
os portões de acesso.
Inicialmente esta obra foi bastante contestada. Temia-se um efeito visual negativo na paisagem e os
comerciantes mostravam-se preocupados com a possibilidade deste novo ponto de entrada alterar os
percursos turísticos habituais. Em meados do ano 2000, quando o sistema entrou em funcionamento,
os receios que originaram as contestações mostraram-se infundados: as escadas chegaram a ser
usadas por quase quarenta mil pessoas em certos fins-de-semana (Ayuntamiento de Toledo,
2000(b)).
Os sistemas de vigilância colocados ao longo do percurso permitem a monitorização constante do
mesmo e a conclusão de que este é usado quer por turistas quer por pessoas que moram fora do
centro histórico mas que lá trabalham. Este novo ponto de entrada na cidade veio revitalizar uma
parte do centro histórico até então esquecida (Ayuntamiento de Toledo, 2000(b)).

5.3 – Escadas Rolantes do Parc de Montjuïc – Barcelona | Espanha
A cidade de Barcelona, capital da região da Catalunha em Espanha, apresenta-se como sendo um
dos melhores exemplos de um urbanismo cuidado e de intervenções de grande importância nos
últimos anos, que visam a promoção de uma vida social e cultural sustentável.
O Parque de Montjuïc encontra-se localizado na zona sudoeste da cidade a assenta sobre uma colina
com uma altitude máxima de quase 185 metros. Com cerca de 450 hectares, este parque representa
uma das colinas mais características da cidade de Barcelona. Trata-se de um espaço privilegiado que
combina actividades tão diversas como lazer, finanças, cultura, desporto e natureza. É na colina de
Montjuïc que se encontra o Estádio Olímpico Lluis Companys, palco dos jogos olímpicos de 1992, a
Fundação Joan Miró, a Fira de Barcelona, o Palau Sant Jordi, o CaixaForum e o teleférico. É uma
zona de grande valor enquanto espaço natural que constitui um dos principais parques urbanos da
cidade. É um espaço que conta anualmente com 16 milhões de visitantes (Barcelona de Serveis
Municipals, S.A., 2010). Na figura 17 é possível observar o Museu Nacional de Arte da Catalunha, um
dos edifícios mais emblemáticos do parque.
Na região da Catalunha foi publicada a “Ley de Barrios” que tem como objectivo a promoção e a
reabilitação global dos bairros da região. Esta lei permite que projectos que visam a melhoria das
condições de vida dos cidadãos e a coesão social, sejam submetidos a um processo de análise e se
preencherem os requisitos, a Generalitat da Catalunha financia 50% do projecto e o Ayuntamiento os
restantes 50% (Generalitat de Catalunya, 2004). Embora esta obra no Parque de Montjuïc seja
anterior, Barcelona possui diversos exemplos de investimentos na introdução de meios mecânicos de
apoio à circulação pedonal impulsionados por esta lei em vigor desde 2004.
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Figura 17 - Museu Nacional de Arte da Catalunha (Fonte: (Barcelona Weekend Break))

Através de contacto estabelecido com a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM), responsável
pela gestão das escadas rolantes instaladas no parque, foi possível reunir o conjunto de informações
que se seguem.

5.3.1 – O Percurso
A gestão do sistema de escadas rolantes deste parque encontra-se a cargo da Barcelona de Serveis
Municipals, S.A. (B:SM), instituição criada no final do ano 2002 com vista à gestão de diversas infraestruturas espalhadas ao longo da cidade que até à altura se encontravam a cargo de empresas
independentes e variadas. Os Servicios a la Movilidad, Parque Zoológico de Barcelona, Parque del
Fórum e Parque de Montjuïc correspondem às divisões existentes no grupo B:SM. O Ayuntamiento
de Barcelona incumbiu a B:SM da missão de proporcionar aos cidadãos serviços de qualidade,
definição de estratégias de mobilidade para a cidade e da gestão dos espaços de lazer. No que
respeita ao Parque de Montjuïc, a B:SM – Unitat Parc Montjuïc, é responsável pela gestão e
exploração do parque, pela sua promoção como local de lazer e interesse natural, cultural, desportivo
e turístico.
O Parque de Montjuïc conta com 11 trechos de escadas rolantes em cada sentido, que unem a
Avenida Maria Cristina com a recta do Estádio Olímpico, vencendo um desnível de 52 metros. Na
figura 18 pode observar-se a disposição das escadas rolantes pelo parque.
Cada trecho de escadas tem instalado focos de iluminação, câmaras de vigilância, sistema de alta
voz e sensores de contagem de utilizadores que são monitorizados a partir do Centro de Controlo
sediado no Palau Sant Jordi.
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Figura 18 - Disposição das escadas rolantes no parque (Fonte: (Barcelona de Serveis Municipals, S.A., 2010))

5.3.2 – Particularidades do Sistema
As escadas rolantes são monitorizadas através de sistemas de controlo e vigilância automatizados
baseados em telegestão. Os monitores existentes no Centro de Controlo permitem detectar as
paragens do sistema, activando-as novamente na maioria dos casos e avisar a equipa de
manutenção em tempo real nos restantes. O sistema de controlo instalado permite à B:SM construir
gráficos como o que se encontra na figura 19, onde se podem ver os elevados níveis de procura que
resultam de contagens automáticas do sistema.

Figura 19 - Utilizadores mensais das escadas rolantes (Fonte: (Barcelona de Serveis Municipals, S.A., 2010))

Verifica-se que o volume de utilizadores varia entre os valores 676.755 e os 1.794.104 nos meses de
baixa e alta procura, respectivamente.
Para assegurar o correcto funcionamento das escadas rolantes estabeleceu-se um protocolo de
actuação para o pessoal encarregado do controlo das mesmas. Diariamente, e por cada turno de
trabalho, é preenchida uma grelha pelo coordenador do Centro de Controlo onde se regista
detalhadamente as anomalias no sistema e outras especificações. Estes dados são recolhidos e
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tratados de forma a servirem como base na determinação do tipo de avarias mais recorrentes e as
suas causas. Nas figuras 20 e 21 pode observar-se o resultado destes registos.

Figura 20 - Tipo de avarias (Fonte: (Barcelona de Serveis
Municipals, S.A., 2010))

Figura 21 - Avarias mecânicas mais frequentes (Fonte:
(Barcelona de Serveis Municipals, S.A., 2010))

Existe um contrato de manutenção com a Thyssenkrupp Elevadores, S.L. no valor de 218.696,70
euros para o ano de 2010 que assegura a correcta manutenção deste sistema, pois tratando-se de
um serviço público, espera-se que a empresa seja capaz de intervir rápida e eficazmente perante
alguma avaria. As operações de manutenção abrangidas pelo contrato envolvem acções como
limpeza do aparelho mecânico propriamente dito, verificações periódicas do estado do sistema, das
condições eléctricas e de iluminação, reparação de avarias sem limitação de meios (à excepção das
originadas por actos de vandalismo), entre outras. Sempre que ocorre uma avaria no sistema tem
início o seguinte processo: o Centro de Controlo detecta o incidente e avisa a Thyssenkrupp,
tomando o coordenador nota do facto; de seguida a Thyssenkrupp resolve o problema e no Centro de
Controlo tal é anotado. Quando um trecho de escada rolante no sentido ascendente sofre uma avaria,
o trecho de sentido descendente paralelo sofre uma inversão de sentido, dada a facilidade da descida
em comparação com a subida.
O horário de funcionamento do sistema é das 7.00 às 24.00 horas à excepção das noites que há
celebrações no parque. Nos dias em que há celebrações, as escadas rolantes são colocadas todas a
servir as subidas ou as descidas em função do programa das actividades e do fluxo de utilizadores. A
limpeza das escadas rolantes por parte da Unitat Parc Montjuïc realiza-se entre as 7 e as 9 horas da
manhã, dado que a esta hora o número de utilizadores é reduzido, através de um circuito fixo. Esta
equipa de limpeza está a todo o momento coordenada com o Centro de Controlo para que o
funcionamento dos trechos em limpeza seja suspenso. Através destas operações é também
efectuada uma averiguação no local do estado do sistema.
Em Novembro de 2006 iniciaram-se uma série de intervenções com vista à renovação das escadas
rolantes do Parque de Montjuïc e do seu sistema de controlo que terminaram em Junho de 2007. A
obra foi adjudicada à empresa Thyssenkrupp no valor de 2,3 milhões de euros. Esta reforma veio
permitir que as escadas rolantes fossem dotadas da capacidade de funcionar em regime variável
consoante a carga, o que representa uma evolução relativamente ao anterior sistema que obrigava à
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paragem das escadas rolantes quando não havia utilizadores, e suscitava um grande número de
avarias devido ao desgaste nos sucessivos arranques com a chegada de algum utente.

5.4 – Tapetes Rolantes no Centro Histórico de Victoria-Gasteiz – Victoria
| Espanha
Situada no norte de Espanha, a cidade de Victoria-Gasteiz capital do País Basco, encontra-se no
centro de uma vasta planície circundada por montanhas. Trata-se de uma cidade marcada por um
planeamento urbano cuidadoso, desde as modificações à estrutura medieval no inicio do século XIII
às intervenções mais actuais. O final do século XX foi marcado por um crescimento equilibrado da
cidade, caracterizado por intervenções urbanas de qualidade a par com as preocupações ambientais.
A pedonalização das ruas, a instalação de ciclovias e a criação de um anel verde de parques em
torno da cidade foram algumas das principais intervenções (Paisea, 2008).
Esta cidade é palco de muitas experiências pioneiras no que à pedonalização diz respeito, tanto no
seu centro histórico como na sua envolvente. A mais recente intervenção em matéria de
acessibilidade consiste na instalação de tapetes rolantes em duas das ruas do centro histórico com
pendentes acentuadas, o Cantón de San Francisco Javier e o Cantón de la Soledad, cujo corte e
plantas se podem observar nas figuras 22 e 23. Este projecto é da autoria dos arquitectos Roberto
Ercilla e Miguel Ángel Campo, premiados com uma Menção Especial na categoria de acessibilidade
na IX Bienal de Arquitectura Espanhola (Paisea, 2008).

Figura 22 - Corte e Planta do projecto de intervenção (Fonte: (Paisea, 2008))

Figura 23 - Planta geral da intervenção (Fonte: (Paisea, 2008))
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5.4.1 – O Percurso e as suas Particularidades
O projecto consiste na instalação de uma passadeira rolante para vencer um desnível de 10 metros a
uma velocidade de 0,5 metros por segundo e teve como base um concurso público. O comprimento
total da passadeira é de 210 metros e encontra-se dividida em sete trechos: quatro no Cantón de la
Soledad e três no Cantón de San Francisco Javier com comprimentos entre os 25 e os 30 metros
cada um, completamente cobertos para abrigo das intempéries (Paisea, 2008).

Figura 24 - Vista da Cobertura no Cantón de San Francisco Javier (Fonte: (Paisea, 2008))

O facto de as rampas serem cobertas garante melhores condições de utilização, especialmente face
ao Inverno rigoroso da cidade, impedindo a presença de neve ou gelo na superfície das rampas além
de reduzir substancialmente a entrada de água. A cobertura permite ainda camuflar o impacto que as
rampas por si só teriam no centro histórico, transmitindo assim o protagonismo ao elemento
arquitectónico do projecto patente na figura 24 que é o que prende a visão e interesse do utilizador.
A cobertura é complexa na sua percepção tridimensional mas simples por ser concebida a partir de
peças iguais e que apenas se encontram deslocadas entre si. O pórtico base em aço inoxidável e
vidro sofre pequenos deslocamentos rotativos em torno de um eixo virtual a cada metro de distância
(Paisea, 2008). Este efeito pode ser observado nas figuras 25 e 26.

Figura 25 - Efeito tridimensional da cobertura (Fonte: (Paisea, 2008))
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Figura 26 - Vista do interior da cobertura
(Fonte: (Paisea, 2008))

Ao percorrer a passadeira o utilizador tem uma sensação de rotação que aumenta com o
deslizamento pelos tapetes e o permanente contacto visual com o exterior através dos vidros, tendose uma sequência de acontecimentos que capta o interesse do utilizador ao longo da subida com
diferentes vistas durante o percurso. O vidro assegura a ligação entre os pórticos em diferentes
posições no exterior, formando uma figura tridimensional complexa e dinâmica mas que
verdadeiramente se resume a um processo construtivo simples e racional (Paisea, 2008). Nas figuras
27 e 28 pode-se observar o efeito da cobertura na envolvente.

Figura 27 - Entrada para o Cantón de la Soledad (Fonte: (Paisea, 2008))

Figura 28 - Perspectiva do efeito da cobertura
(Fonte: (Paisea, 2008))

Este é o primeiro exemplo na arquitectura espanhola de tapetes rolantes totalmente cobertos. A
execução deste projecto inseriu-se na estratégia de acessibilidade ao Casco Medieval de Victoria
tendo sido de uma maneira geral bem aceite pela população. A acessibilidade à parte alta da cidade
é agora mais simples e rápida. Estes tapetes rolantes são neste momento um dos símbolos da
identidade deste centro histórico.

5.5 – Elevador no Centro Histórico do Paseo del Óvalo – Teruel |
Espanha
A cidade de Teruel localiza-se na região de Aragão em Espanha e é caracterizada por um clima típico
de uma zona mediterrânea montanhosa, ou seja, invernos muito frios e verões quentes e húmidos.
Nesta cidade existe uma escadaria histórica que é conhecida por Escalinata, um elemento
arquitectónico de grande interesse e relevância, símbolo da identidade da cidade. Foi projectada por
José Torán de la Rad, com o objectivo de vencer o grande desnível existente entre o Paseo de la
Infanta Isabel (actual Paseo del Óvalo) e a rua da estação central de comboios de Aragão. O
projectista teve como intenção dotar a cidade de um acesso digno para quem provém da estação de
comboios, destacando elementos decorativos extraídos daquilo que é a tradição local herdada da
presença dos muçulmanos na região (Turismo de Teruel).
Inaugurada a 5 de Junho de 1921, a Escalinata de grandes dimensões (2,50 metros de largura e 120
metros de comprimento), apresenta-se dividida em duas partes: uma primeira recta até pouco mais
de metade da sua altura e a partir deste ponto duas secções curvas que atingem no cimo o Paseo del
Óvalo, como se pode observar nas figuras 29 e 30 (Turismo de Teruel).
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Figura 29 - Escalinata vista de cima (Fonte: (Turismo de
Teruel))

Figura 30 - Perspectiva da Escalinata (Fonte: (Panoramio))

5.5.1 – O Percurso e as suas Condicionantes
No âmbito de um plano de revitalização da cidade foram planeadas diversas intervenções que tinham
como objectivo unir elementos dispersos da malha urbana, através da definição de um percurso
contínuo entre a praça da estação de comboios e o topo da cidade, restaurando a Escalinata e
criando uma alternativa para subir, melhorando as condições de acesso para os peões (Turismo de
Teruel).
Esta alternativa para vencer o desnível existente entre a estação de comboios e o Paseo del Óvalo
de 17 metros surge pelos gabinetes de arquitectos David Chipperfield e B720 Arquitectura, S.L.,
sobre a forma de elevador vertical perfeitamente enquadrado na paisagem do centro histórico. Na
praça da estação de comboios surge uma escavação em parte do muro da Escalinata e da nova
Sede do Governo de Aragão, que corresponde à entrada inferior para os elevadores. Já no nível
superior, a entrada surge como se de um prisma se tratasse, coincidente com o muro que separa a
Calle San Franscisco e a Calle del Salvador (UPCommons, 2006) e (Turismo de Teruel). Nas figuras
31 e 32 é possível observar uma planta e um corte deste projecto.

Figura 31 - Corte do projecto da Escalinata (Fonte:
(UPCommons, 2006))

Figura 32 - Planta do projecto da Escalinata (Fonte:
(UPCommons, 2006))

O prisma de entrada, pelas suas dimensões, gera um espaço vazio no seu interior que funciona como
local de espera para os utentes dos elevadores. O elevador em si encontra-se encerrado num
paralelepípedo de 17 metros de altura, 4,90 metros de largura e 4,80 metros de profundidade. Nas
extremidades deste paralelepípedo vertical, encontram-se os dois elevadores que efectuam a subida
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e descida com capacidade para 13 pessoas, cujas entradas são em vidro e permitem acesso directo
ao hall de entrada. Nas figuras 33 e 34 podem observar-se algumas características (UPCommons,
2006).

Figura 33 - Pormenor da entrada (Fonte:
(UPCommons, 2006))

Figura 34 - Pormenor do interior (Fonte:
(UPCommons, 2006))

Quem se encontra na cidade pode optar pela subida ao centro histórico usando a Escalinata ou o
elevador. O novo percurso origina uma cavidade escavada na muralha da cidade ao longo de uma
pendente suave, que conduz à formação de um “poço” de luz natural onde se situam os dois
elevadores (UPCommons, 2006).
Um dos objectivos das intervenções de revitalização e restauração desta zona da cidade foi o de
proporcionar, quer aos habitantes quer aos turistas, zonas de descanso e de actividades sociais com
a definição de novos espaços verdes e de zonas de circulação estritamente pedonal, onde o
pavimento, a iluminação e o mobiliário urbano foram pensados para tornar estas zonas aprazíveis.
Desta forma, o Paseo del Óvalo foi também alvo de acções de intervenção a fim de restituir a esta
zona histórica na parte superior da muralha mais vitalidade, recuperando assim o seu estatuto de
passeio citadino, com uso maioritariamente pedonal devido à supressão de estacionamento e
arranjos urbanísticos (UPCommons, 2006). Na figura 35 é possível observar o aspecto final das
intervenções no Paseo del Óvalo.

Figura 35 - Aspecto final do Paseo del Óvalo (Fonte: (European Archive of Urban Public Space))
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5.6 – Elevador de Bicicletas Trampe – Trondheim | Noruega
Embora este não seja um sistema direccionado para o auxílio da marcha a pé, trata-se de um sistema
inovador que promove a circulação de bicicletas pela cidade, facilitando a sua utilização nas subidas
íngremes. A utilização de bicicletas corresponde a um modo de circulação sustentável e saudável que
pode ser usado como complemento da marcha a pé nas deslocações pela cidade, daí considerar-se
relevante a apresentação deste sistema. As informações obtidas sobre este sistema têm como base o
sítio da internet da empresa e alguns pedidos de informação via e-mail para o inventor do sistema, o
Engenheiro Jarle Wanvik.
A cidade de Trondheim onde este elevador para bicicletas surgiu pela primeira vez, é a terceira maior
cidade norueguesa e apresenta o maior valor de utilizadores de bicicletas quando comparada com
outras cidades do país (Design Management AS).
Trata-se de uma cidade onde habitam cerca de 30.000 estudantes, o que representa quase 20% da
sua população, que se apresenta como centro de educação e de pesquisa e onde se estima que
quase 90% dos estudantes recorram à bicicleta como meio de transporte. Nos últimos vinte anos a
cidade foi alvo de diversos investimentos em redes de ciclovias e infra-estruturas para bicicletas no
valor de aproximadamente 2370 euros (20 mil NOK). Uma das infra-estruturas criadas para promover
o uso da bicicleta e melhorar as suas condições de circulação é o elevador para bicicletas Trampe. A
empresa detentora da patente do sistema reuniu vários apoios financeiros e teve uma boa recepção
por parte das entidades reguladoras da cidade (Design Management AS).
Assim, em Novembro de 1992 a empresa responsável pelo projecto Trampe, a Design Management
AS, foi convidada a instalar um protótipo do elevador de bicicletas em Brubakken, uma zona perto do
centro da cidade que assenta sobre uma colina muito utilizada diariamente para aceder ao campus
universitário situado no topo da mesma. A abertura ao público ocorreu em Agosto de 1993.

5.6.1 – O Sistema
O inventor do Trampe, Jarle Wanvik, é um entusiasta do uso de bicicletas. Inspirou-se na tecnologia
subjacente aos elevadores de esqui para criar um sistema capaz de transportar o ciclista e a bicicleta
de uma só vez ao longo de subidas, sem que este tivesse de sair de cima da sua bicicleta e não
chegasse ao seu destino excessivamente desgastado para o inicio de um dia de trabalho.
As estruturas do Trampe localizam-se imediatamente abaixo da superfície da rua, permitindo que
peões e veículos atravessem em condições de segurança. Sendo este um elevador de bicicletas
idealizado para áreas urbanas, é importante que não consuma demasiado espaço na via pública. As
principais estruturas do sistema são cinco: a estação de entrada com leitor de cartões, estação de
saída no topo da colina onde se encontra o motor eléctrico, carril por onde passa o cabo guiador,
cabo guiador com os patins, e o sistema electrónico controlado pelo cartão de utilizador. A figura 36
permite ter uma perspectiva geral do sistema.
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Figura 36 - Esquema geral do Trampe (Fonte: (Design Management AS))

Consiste numa corda com 11 patins para o pé presos a um cabo guiador. No ponto de partida há um
acelerador, uma espécie de pistão, para permitir que seja mais fácil iniciar a subida. O patim para o
pé que suporta o ciclista surge acoplado ao acelerador e após o impulso inicial, desprende-se deste e
segue com o ciclista pelo carril.
Um ciclista que pretenda usar o sistema aproxima-se da estação de inicio e coloca-se na posição
indicada pelas imagens auxiliares na estação, colocando o seu pé esquerdo sobre o patim.
Seguidamente passa o cartão na máquina que se encontra junto do patim, pressiona o botão “start”, e
ouve-se um sinal sonoro que indica ao utilizador que vai começar a ser impulsionado. Na figura 37
pode-se observar um utilizador a iniciar a subida. É extremamente importante que um utilizador ao
entrar no sistema transfira o seu peso todo para o patim, a fim de subir de forma confortável sempre
em cima da sua bicicleta e que nunca use os travões da bicicleta enquanto estiver no elevador.

Figura 37 - Pormenor do início da subida do Trampe
(Fonte: (Design Management AS))

Figura 38 - Pormenor do patim de subida
(Fonte: (Design Management AS))

Cada patim transporta um ciclista, como se pode observar na figura 38, e apenas os patins solicitados
se encontram a circular. Os patins que não são solicitados permanecem alojados abaixo da
superfície. Um motor eléctrico com uma potência mínima de 5,5 kW é colocado no topo da colina,
dentro da estação de saída. Em cada extremidade do elevador existem umas rodas com 600
milímetros de diâmetro que permitem que o cabo guiador, onde estão alojados os patins, circule de
forma contínua. O sistema instalado no subsolo encontra-se a 300 milímetros da superfície da rua,
sobre uma camada de areia.
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A distância entre os patins é de 20 metros o que significa que o Trampe consegue transportar um
ciclista a cada 20 metros. Um ciclista pode entrar no elevador a cada 12 segundos. A velocidade do
elevador é de 2 metros por segundo com uma capacidade máxima de 6 ciclistas por minuto. O carril
por onde circulam os patins do Trampe encontra-se integrado na superfície do pavimento. O protótipo
instalado tem um comprimento total de 130 metros. O Trampe é operado através de um cartão
electrónico que pode ser comprado ou, no caso de utilizadores esporádicos, alugado. Embora seja
operado através de um cartão electrónico é susceptível de funcionar através de mensagens enviadas
por telemóvel.

5.6.2 – Condicionantes e Particularidades
O comprimento máximo em que o sistema pode operar com apenas um carril está estimado em 400
metros, pelo que se a distância a percorrer for maior devem ser instalados mais carris. As colinas
com inclinações entre 1:10 e 1:5 são as que apresentam as melhores condições para a instalação do
Trampe. Este sistema pode ser instalado em curvas horizontais e verticais modestas com um raio não
inferior a 25 metros. Embora o sistema possa ser colocado em ruas com ou sem tráfego de veículos
motorizados, no caso de ruas com elevado tráfego motorizado nos dois sentidos, é aconselhada a
marcação de pelo menos 1 metro de largura de segurança para o elevador.
O custo de instalação varia entre os 960 a 1200 euros (8000 a 10000 NOK) por metro, similar ao
custo de construção de uma ciclovia na Noruega. O sistema é vigiado uma vez por semana, exige
uma manutenção de cinco horas por mês e encontra-se encerrado durante os rigorosos meses de
Inverno, de Novembro a Fevereiro. É alvo de uma limpeza uma vez por ano, após os meses em que
se encontra encerrado, antes de voltar a estar aberto ao público. A sua manutenção tem um custo
total anual de cerca de 11840 euros (100000 NOK).
Embora não tenha sido instalado no protótipo, é recomendável o uso de cercas de segurança ao
longo do percurso do elevador para que condutores e peões se consciencializem da presença do
Trampe. Estas cercas de segurança serão interrompidas na aproximação a cada cruzamento. Caso
haja grande volume de tráfego numa dada intersecção, é recomendável o uso de sinais luminosos
para que condutores parem, dando assim prioridade aos ciclistas que estão a usar o elevador. No
caso de intersecções de pequenos volumes de tráfego ou entradas em garagens privadas, sinais
discretos são uma opção mas não um requisito.
Cerca de 20000 a 30000 viagens são feitas anualmente no Trampe. No que respeita à percentagem
de utilizadores segundo uma faixa etária, verifica-se que 44% dos utilizadores está entre os 14 e 25
anos, 50% entre os 25 e os 50 anos, 5% entre os 50 e os 70 anos e 1% tem mais de 70 anos.
Verifica-se ainda que 74% dos utilizadores são homens e que portanto, os restantes 26% são
mulheres. Relativamente à ocupação dos utilizadores, 56% são estudantes e 2% é reformado,
classificando os restantes 41% como população activa. Sabe-se que 83% dos utilizadores do Trampe
possui carta de condução. Através de um inquérito aos utilizadores sobre a sua percepção no que
respeita à facilidade de utilização do sistema, 19% considerou que é muito fácil de usar, 52%
considerou que é fácil, 19% respondeu que era difícil e 3% considerou que era bastante difícil. Dos
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utilizadores inquiridos, 58% respondeu que a introdução do elevador aumentou o seu interesse pelo
uso da bicicleta. Estas percentagens foram obtidas num universo de 475 inquéritos.
O elevador em Trondheim foi o único instalado pela empresa que representa o protótipo até à data.
Há doze anos que o protótipo está em operação e a empresa responsável pelo projecto pretende
continuar a desenvolver uma série de melhorias antes de promover a comercialização do mesmo.

5.7 – Sistemas Mecânicos de Apoio à Circulação Pedonal na Cidade de
Lisboa | Portugal
A cidade de Lisboa caracteriza-se pelo seu relevo acidentado que, por si só, representa um obstáculo
à circulação de pessoas e bens entre as partes altas e baixas, resultado de um centro histórico que
se desenvolveu sobre colinas.
Em 1882 surge a Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa que se propunha a construir e
explorar ascensores movidos por tracção mecânica, que o avanço tecnológico da época tornou
possível, vindo substituir as carruagens baseadas na tracção animal que se deslocavam sobre carris
conhecidas como os “americanos”. Dois anos após o seu aparecimento esta companhia foi
remodelada adoptando o nome de Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa, e dirigida
pelo Engenheiro Raoul Mesnier de Ponsard, instalou na cidade nove ascensores e elevadores que
funcionavam em plano inclinado e vertical, respectivamente (Carris - Elevadores e Ascensores de
Lisboa) e (Lagrange & Baptista, 1993). Na tabela 5 é possível observar as características de alguns
dos ascensores e elevadores existentes na cidade em 1902. Actualmente apenas se encontram em
funcionamento os ascensores da Glória, do Lavra, da Bica e o elevador de Santa Justa com sistemas
de tracção eléctricos.

Sistema

Ascensor do
Lavra
Ascensor da
Glória
Elevador do
Chiado
Ascensor da
Bica
Ascensor da
Graça
Elevador do
Município
Elevador de
Santa Justa

Entrada em
Funcionamento

1884

1885

1892

1892

1893

1897

1902

Ligação Estabelecida

Largo da Anunciada – Travessa
do Forno do Torel
Praça dos Restauradores – Bairro
Alto
Rua do Crucifixo – Rua do Carmo

Rua de São Paulo – Largo do
Calhariz
Rua Nova da Palma – Largo da
Graça

Sistema Tracção

Desnível

Original

Vencido

Cremalheira, cabo
e contrapeso de

44 m

água
Água

48 m

-

14 m

Cremalheira, cabo
e contrapeso de

48 m

água
-

Largo de São Julião – Largo da

Contrapeso de

Biblioteca

água

Rua do Ouro – Largo do Carmo

Vapor

70 m

30 m

32 m

Tabela 5 - Características dos ascensores e elevadores de Lisboa existentes em 1902 (adaptado de (Alves, 2002) e (Lagrange &
Baptista, 1993))
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Através de contacto estabelecido com o Engenheiro José Maia, director da Unidade de Controlo
Operacional e Planeamento de Rede da Carris, foi possível reunir alguns dados sobre os ascensores
e o elevador actualmente em funcionamento. Os ascensores e o elevador, como já foi referido, não
foram construídos pela Carris mas hoje em dia a sua gestão é da responsabilidade desta empresa.
Na tabela 6 encontram-se os valores da procura dos ascensores e do elevador no ano 2009.
Média Passageiros

Média de Passageiros

Média de Passageiros

por Dia em 2009

por Mês em 2009

no ano de 2009

Ascensor Glória

2.853

72.580

762.090

Ascensor Lavra

367

9.494

47.472

Ascensor Bica

780

20.098

231.122

3.025

76.009

912.111

Elevador Stª. Justa

Tabela 6 - Valores de Procura dos Ascensores e do Elevador em serviço na cidade de Lisboa (Fonte: (Carris - Elevadores e Ascensores
de Lisboa))

Os ascensores e o elevador são diariamente alvo de acções de manutenção programadas. Estas
acções tomam lugar no período nocturno, durante o qual a exploração comercial encontra-se
interrompida. Ainda no âmbito das acções de manutenção programada, os equipamentos são sujeitos
a grandes intervenções com uma periodicidade habitual de 2 a 3 anos, que obrigam à imobilização
dos mesmos por um período de 4 a 6 semanas. Anualmente, os custos de manutenção dos três
ascensores e do elevador ascendem a cerca de 450.000 euros. É ainda de referir que devido às suas
especificidades, o ascensor da Bica e o elevador de Santa Justa exigem a presença permanente de
um electricista durante o período de manutenção.
Não obstante das condições relativas à mobilidade, facilitar a circulação pedonal entre as zonas altas
e baixas da cidade de Lisboa, torna-se essencial para revitalizar e melhorar as condições de vida de
quem habita nestes espaços, de quem aqui trabalha ou visita.
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6 – A Integração de Escadas Rolantes nas Deslocações Pedonais
para o Campo dos Mártires da Pátria em Lisboa – Um Caso de
Estudo
Neste capítulo será estudado o recurso a meios mecânicos de apoio à circulação pedonal para
melhorar a acessibilidade dos peões ao Campo dos Mártires da Pátria.
Pretende-se intervir em três zonas na base da colina onde o Campo dos Mártires da Pátria se
encontra inserido: junto ao Martim Moniz, ao Coliseu dos Recreios e à Calçada do Lavra. Mediram-se
os actuais tempos de percurso e estimaram-se os tempos em escadas rolantes para cada zona de
intervenção. Com base no valor do tempo foi possível converter a poupança de tempo estimada num
valor monetário, que corresponde a um benefício que permitirá aferir o número de viagens
necessárias para rentabilizar o sistema conhecidos os custos e tendo em conta a actualização dos
mesmos. Recorreu-se ainda a um modelo de preços hedónicos para estimar a valorização introduzida
no mercado imobiliário com a instalação das escadas rolantes, devido à melhoria da acessibilidade
ao metropolitano, outro benefício quantificado neste estudo.

6.1 – Caracterização da Zona de Estudo
O Campo dos Mártires da Pátria, situado na freguesia da Pena em Lisboa, localiza-se numa zona alta
da cidade. Na figura 39 apresenta-se um modelo digital do terreno onde é notório que esta zona se
encontra sobre uma colina.

Figura 39 - Modelo Digital do Terreno, Campo Mártires da Pátria (Fonte: (Plataforma Lisboa Interactiva))

O acesso ao Campo dos Mártires da Pátria tendo como ponto de partida a zona do Martim Moniz, do
Rossio ou dos Restauradores e como modo de deslocação a marcha a pé, exige que o peão percorra
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ruas de declive considerável. Através da observação da carta de declives na figura 40 é possível
confirmar esta afirmação.

Figura 40 - Carta de Declives, Campo Mártires da Pátria (Fonte: (Plataforma Lisboa Interactiva))

A encosta desta colina caracteriza-se em termos morfológicos por uma estrutura de origem medieval
marcada por grandes desníveis. A malha irregular resulta de uma adaptação à orografia acidentada
onde predominam os serviços e o uso habitacional (Salgado & Lourenço, 2006). Os arruamentos são
na sua grande maioria exíguos, resultado desta necessidade de adaptação às características
topográficas do terreno. Existem lojas de comércio do longo da encosta e no Campo dos Mártires da
Pátria mas é na base da colina que este uso toma uma expressão mais significativa: no Martim
Moniz, no Rossio e nos Restauradores a par com a prestação de serviços.
A área em estudo encontra-se parcialmente integrada em três freguesias do município de Lisboa:
Pena, São José e Santa Justa. Trata-se de uma zona da cidade que apresenta uma percentagem de
população idosa residente significativa que, na sua maioria, vê nas ruas de declive pronunciado um
grande obstáculo à sua mobilidade. A população residente diminuiu em duas das freguesias
abrangidas pela área em estudo entre 2001 e 2009, segundo dados do município, como se pode
constatar na tabela 7. As razões para tal são diversas e encontram-se sobejamente estudadas por
diversos especialistas. As zonas históricas da cidade já perfeitamente consolidadas apresentam
deficiências ao nível das acessibilidades, facto que poderia ser mitigado com um repensar da
mobilidade nestas zonas e na sua ligação com a envolvente. As condições de mobilidade e
acessibilidade são um factor de peso na escolha do local de residência.
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Pena

São José

Santa Justa

População Residente em 2001

6068

3278

700

População Residente em 2009

4699

3188

869

20,1

20,6

19,3

27,4

29,7

32,4

Percentagem de Jovens em
2001 (entre os 0 e os 24 anos)
Percentagem de Idosos em
2001 (com 65 anos ou mais)

Tabela 7 - Dados sobre a população das freguesias na área de estudo (Fonte: (Ulisses - Urbanismo))

Verifica-se a existência de uma forte coesão social entre os residentes, com relações de proximidade
e vizinhança que alimentam uma cultura de bairro perceptível nas vivências que tomam lugar no
espaço público. Os habitantes vivem num contexto familiar e de entreajuda que proporciona a criação
de laços, motivados pelo elevado número de séniores que sempre ali viveram e especialmente entre
estes é notória uma grande afeição para com o bairro onde habitam.
É importante referir que, tendo como ponto de partida o Martim Moniz e de chegada o Largo de São
Domingos junto ao Rossio, é possível delinear aqui na base da colina uma zona socialmente muito
desfavorecida onde habitam imigrantes de várias nacionalidades e alguns vivem em condições
precárias. Nesta zona, por vezes circular torna-se intimidante ou mesmo repudiante devido aos
comportamentos de alguns indivíduos e ao aspecto degradado da maioria dos edifícios. Um número
significativo de habitações nesta colina revela carências de reabilitação, especialmente na encosta do
lado do Martim Moniz e nas traseiras do Coliseu de Lisboa. No Campo dos Mártires da Pátria foram
efectuadas intervenções urbanísticas de revitalização e de reabilitação de edifícios, que resultaram na
atracção de população mais jovem e com maior poder económico para esta zona, hoje um local
agradável para habitar.
O Campo dos Mártires da Pátria é um local agradável da cidade de Lisboa, que possui um jardim no
seu centro com um lago e animais, cafés e restaurantes como se mostra nas figuras 41 e 42. As
fachadas dos edifícios mantêm as características históricas mas as habitações todo o conforto
moderno, onde existem até alguns apartamentos de luxo. Sob o jardim arborizado localiza-se um
parque de estacionamento subterrâneo. É no Campo dos Mártires da Pátria que se localiza a
Faculdade de Ciências Médicas, o Instituto de Medicina Legal, a reitoria da Universidade Técnica de
Lisboa, a embaixada alemã, um dos acessos ao Hospital de São José e alguns escritórios.
Na encosta desta colina, entre o Martim Moniz e o Campo dos Mártires da Pátria, localiza-se o
Hospital de São José. È no entanto um facto conhecido que este hospital será fechado e substituído
pelo Hospital de Todos os Santos, em construção na zona da Bela Vista, pelo que a desmobilização
das funções hospitalares deste local deixa em aberto um novo uso para o mesmo.
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Figura 42 - Pormenor do Jardim

Figura 41 - Rotunda do Campo dos Mártires da Pátria

O acesso ao Campo dos Mártires da Pátria é possível de automóvel, autocarro e a pé. Não se
referem as bicicletas mas estas também são uma opção ainda que sem vias a si dedicadas. Neste
caso de estudo apenas será tratado o modo de deslocação pedonal como forma de acesso ao
Campo dos Mártires da Pátria.

6.2 – O Acesso Pedonal ao Campo dos Mártires da Pátria – Situação
Actual
A deslocação a pé permite aos peões escolher os mais variados percursos para atingir um dado
destino e depende de factores como o motivo da viagem, distância a percorrer, declive das ruas,
ambiente das mesmas, entre outros. A chegada ao Campo dos Mártires da Pátria não é excepção, e
como tal, existem variadíssimas opções de combinação de ruas tendo como ponto de partida a base
da colina onde este se encontra inserido. No entanto, apenas se fará referência aos percursos mais
usados pelos peões e estes encontram-se assinalados na figura 43.
Apresenta-se agora a identificação de cada percurso na figura 43, no sentido ascendente:
•

Rua do Telhal – Calçada do Moinho de Vento – Campo dos Mártires da Pátria

•

Calçada do Lavra – Travessa da Cruz do Torel – Rua Júlio de Andrade – Campo dos Mártires
da Pátria

•

Beco de São Luís da Pena – Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico – Campo
dos Mártires da Pátria

•

Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico – Campo dos Mártires da Pátria

•

Calçada Nova do Colégio – Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico – Campo
dos Mártires da Pátria

•

Rua de São Lázaro – Rua Manuel Bento de Sousa – Campo dos Mártires da Pátria

Segue-se uma breve descrição das características de cada um dos percursos assinalados.
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Figura 43 - Actuais percursos pedonais de acesso ao Campo Mártires da Pátria
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1. Rua do Telhal – Calçada do Moinho de Vento – Campo dos Mártires da Pátria
Este percurso localiza-se no extremo mais à esquerda da área de estudo. Trata-se da escolha lógica
para aqueles que se encontram na zona junto à estação de metropolitano da Avenida e se dirigirem
para o Campo dos Mártires da Pátria.

Figura 44 - Percurso 1: Rua do Telhal – Calçada Moinho de Vento – Campo dos Mártires da Pátria

Figura 45 - Altimetria do Percurso 1 (Fonte: (Path Profiler))

A ligação entre a Avenida da Liberdade e a Rua do Telhal é assegurada pela Rua das Pretas, cuja
inclinação é praticamente nula. Possui passeio nos dois lados mas são muito estreitos e a circulação
automóvel faz-se em uma pista por sentido. O atravessamento de peões desta rua para a Rua do
Telhal faz-se por meio de semáforos devido à grande afluência de veículos.
A Rua do Telhal apresenta uma inclinação bastante acentuada e o desnível é de cerca de 25 metros
entre o seu inicio e fim. O passeio é largo do lado direito (sentido ascendente) mas estreito no outro
lado. Trata-se de uma rua com lojas de comércio e alguns escritórios. Possui uma entrada para o
Jardim do Torel que serve também de acesso a uma escola primária que aqui se encontra. A
circulação automóvel faz-se em uma pista por sentido e tanto o fluxo automóvel como o pedonal são
bastante significativos, tal como na Rua das Pretas.
Na Calçada do Moinho de Vento a inclinação também é bastante acentuada e o desnível é de 20
metros. O passeio é sempre estreito no lado direito (sentido ascendente) e no lado esquerdo vai
variando entre estreito, largo e estreito novamente. A circulação automóvel só se efectua no sentido
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ascendente e existe estacionamento disponível num dos lados calçada até mais ou menos a meio, e
no outro lado a partir deste ponto, que não existia na Rua do Telhal nem na Rua das Pretas. O
volume de veículos é significativo assim como o de peões. No final desta calçada chega-se ao
Campo dos Mártires da Pátria. Alguns peões que sobem pela Rua da Fé em vez da Rua do Telhal
optam por usar a Rua de Santo António dos Capuchos em vez da Calçada do Moinho de Vento, por
ser mais directa, mas as condições de circulação são ainda mais precárias nestas duas ruas. No
anexo VII apresentam-se algumas fotografias destas ruas.

2. Calçada do Lavra – Travessa da Cruz do Torel – Rua Júlio de Andrade – Campo dos
Mártires da Pátria
Este é um percurso muito procurado pelos peões que provém da zona entre as estações de
metropolitano da Avenida e dos Restauradores dado que aqui se encontra o ascensor do Lavra que,
devido ao seu carácter histórico, atrai muitos visitantes. Cada viagem de ascensor tem um custo de
1,45 € (tarifa de bordo normal da Carris) mas para os que possuem um passe mensal para autocarros
a utilização deste ascensor faz-se sem qualquer custo acrescido. Existem na realidade dois
ascensores em funcionamento nesta calçada que se movimentam em complementaridade: quando
um dos ascensores inicia a subida o outro inicia a descida, cruzando-se a meio caminho.

Figura 46 - Percurso 2: Calçada do Lavra – Travessa Cruz do Torel – R. Júlio de Andrade – Campo Mártires da Pátria

Figura 47 - Altimetria do Percurso 2 (Fonte: (Path Profiler))

A Calçada do Lavra apresenta uma inclinação bastante significativa e um desnível de 40 metros. A
largura da calçada é quase exclusivamente dedicada aos ascensores, contendo apenas um passeio
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muito estreito no lado esquerdo (sentido ascendente) cuja largura é insuficiente para um peão subir
ou descer sem ter de parar quando o ascensor entra em movimento, pois a sensação de insegurança
assim o obriga. Neste estreito passeio existem uns degraus mas o seu desgaste é demasiado
elevado e origina escorregamentos. Por os degraus serem pequenos, não é possível suportarem
mais do que um peão e portanto, sempre que dois peões se cruzam ou se vêm envolvidos numa
manobra de ultrapassagem alguém tem de sair do passeio. A largura da calçada é de sensivelmente
4 metros no inicio, revelando-se tão limitada que não permite a coexistência dos 2 ascensores.
Relativamente ao fluxo pedonal verifica-se uma significativa afluência de peões onde, na sua maioria,
os que possuem passe social e muitos turistas optam pela subida em ascensor. Em especial ao final
da tarde, muitos moradores da zona que regressam a casa com compras fazem uso do ascensor.
Não há circulação automóvel ou estacionamento.
A Calçada do Lavra possui uma bifurcação mais ou menos a meio em que, pela direita (sentido
ascendente) continua o percurso do ascensor e pela esquerda surge uma escadaria onde existem
edifícios de habitação, cujo desnível é de 17 metros. Devido ao elevado número de degraus existem
vários patamares para permitir aos peões recuperar o fôlego. A largura desta parte da calçada é de
sensivelmente 6 metros, permitindo aos peões circular livremente sem interferir com a vivência nos
edifícios adjacentes às escadas, que diminuem cerca de 1 metro na aproximação à Travessa da Cruz
do Torel.
A Travessa da Cruz do Torel apresenta uma inclinação pouco significativa e um desnível de 7
metros. Trata-se de uma rua sem saída onde os condutores estacionam dos dois lados embora num
deles seja em cima do passeio destinado aos peões, o que obriga a que estes circulem pela estrada.
Subindo esta rua, encontramos à esquerda uma área dedicada ao Ministério da Justiça e no lado
direito uma referência à casa onde nasceu e morou Wenceslau José de Sousa Morais, escritor
português que viveu longos anos no Japão.
Prosseguindo para a Rua Júlio de Andrade, chega-se a uma zona plana que se mantém até ao
Campo dos Mártires da Pátria, destino final deste percurso. Nesta rua há uma entrada para o Jardim
do Torel que oferece uma bonita vista sobre a cidade de Lisboa e possui uma esplanada. A
circulação automóvel faz-se num único sentido e o estacionamento ocorre paralelamente ao passeio
nos dois lados, mas são muito comuns as invasões do passeio pelos automobilistas. O fluxo de
peões é significativo ainda que menor quando comparado com a Calçada do Lavra. Trata-se de uma
rua cujo ambiente é convidativo pois é muito arborizada. É nesta rua que se localiza o Centro Galego
de Lisboa – Xuventude de Galicia. No anexo VIII apresentam-se algumas fotografias destas ruas.

3. Beco de São Luís da Pena – Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico –
Campo dos Mártires da Pátria
Este é um percurso possível para os peões que provêm da zona entre as estações de metropolitano
dos Restauradores e do Rossio e percorrem a Rua das Portas de Santo Antão, dedicada à
circulação pedonal, repleta de esplanadas e lojas de comércio. É também aqui que se localiza o
Coliseu dos Recreios, o Teatro Politeama e o Ateneu, tratando-se portanto de uma rua muito animada

55

cujo fluxo de peões é bastante elevado, que tem inicio junto ao Teatro Nacional Dona Maria II. É um
local muito procurado dada a sua multi-variedade de funções (cultural, restauração, entre outras).

Figura 48 - Percurso 3: B. S. Luís da Pena – Calç. de Santana – R. do Inst. Bacteriológico – Campo Mártires da Pátria

Figura 49 - Altimetria do Percurso 3 (Fonte: (Path Profiler))

O Beco de São Luís da Pena permite a ligação entre a Calçada de Santana e a Rua das Portas de
Santo Antão, apresentando uma inclinação acentuada e um desnível de 42 metros. É preenchido na
sua quase totalidade com escadas, contendo mais de 10 patamares onde cada um intercala mais de
10 degraus. As escadas permitem percorrer a zona mais inclinada da rua e deixam de existir a cerca
de 50 metros do encontro com a Calçada de Santana. A largura das escadas é de cerca de 4 metros
no inicio, sofrendo uma redução de cerca de 1 metro de seguida e aumentando para os 5 metros,
sensivelmente, a partir da primeira curva. Esta largura mantém-se até à segunda curva deste beco e
aqui sofre uma redução de 1 metro, aproximadamente. Na zona sem escadas a largura diminui ainda
mais até chegar à Calçada de Santana. Os moradores desta rua e das suas perpendiculares são os
que mais utilizam este percurso, sendo na sua maioria idosos. O percurso é difícil devido à inclinação
e elevado número de degraus, tornando-se bastante cansativo. Por se tratar de um percurso difícil, de
os edifícios carecerem na sua maioria de reabilitação urgente e da largura do beco diminuir bastante
na zona de intersecção com a Calçada de Santana (tornando-o quase opressivo), não é uma rua tão
usada quanto podia. É neste beco que se encontra o acesso ao campo de futebol do Grupo
Desportivo da Pena.
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A Calçada de Santana é intersectada pelo Beco de São Luís da Pena mais ou menos a meio do seu
comprimento total e portanto, aqui apenas será feita uma descrição da calçada a partir deste ponto.
Nesta calçada, a partir da intersecção com o Beco de São Luís da Pena, a inclinação torna-se menos
acentuada e o desnível desta segunda metade é de cerca de 12 metros. Possui passeio nos dois
lados com uma largura razoável, estacionamento adjacente ao passeio em ambos os lados e a
circulação automóvel só se faz no sentido descendente. O fluxo pedonal é bastante significativo e o
uso dominante é o habitacional mas existem alguns serviços, como o INATEL, e comércio local.
A chegada ao Campo dos Mártires da Pátria encontra-se à distância da Rua do Instituto
Bacteriológico, onde existe um acesso ao Hospital de São José. Trata-se de uma rua plana,
arborizada e agradável de percorrer. Existe circulação automóvel nos dois sentidos e estacionamento
em ambos os lados da rua paralelamente aos passeios. O passeio em ambos os lados da rua é de
largura aceitável mas num dos lados, devido à presença das árvores, esta não permite a passagem
de dois peões lado a lado ou mesmo de um carrinho de bebé. O fluxo pedonal é significativo. No
anexo IX expõem-se fotografias de algumas ruas.

4. Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico – Campo dos Mártires da
Pátria
Para um peão que provenha do Rossio a chegada ao Campo dos Mártires da Pátria torna-se mais
directa se, ao chegar ao Largo de São Domingos, seguir pelas Escadinhas da Barroca e depois pela
Travessa de Santana subindo aqui a Calçada de Santana, ou então prosseguir pela Calçada do
Garcia e de seguida subir a Calçada de Santana.

Figura 50 - Percurso 4: Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico – Campo dos Mártires da Pátria

57

Figura 51 - Altimetria do Percurso 4 (Fonte: (Path Profiler))

As Escadinhas da Barroca apresentam uma inclinação bastante significativa e o desnível é de cerca
de 20 metros. A circulação automóvel é permitida mas mínima por não haver saída. Não possui
passeio em nenhum dos lados apesar do volume de peões ser substancial. As escadas em si
apresentam uma largura de cerca de 5 metros e conduzem a uma zona residencial, a Travessa de
Santana, cujo volume de peões vai além do meramente gerado pelos seus moradores. Esta é uma
travessa plana cuja largura vai diminuindo com o aproximar do cruzamento onde o peão pode
prosseguir para a Calçada de Santana.
A Calçada do Garcia não é muito extensa mas apresenta uma inclinação significativa, com um
desnível de cerca de 15 metros. Trata-se de uma rua muito estreita com passeios também estreitos
de ambos os lados e circulação de veículos no sentido ascendente. A Calçada de Santana surge à
esquerda do local onde esta rua termina.
Relativamente à Calçada de Santana, far-se-á apenas referência às características na primeira
metade desta dado que no percurso anterior a segunda metade já foi abordada. Na primeira parte, a
Calçada de Santana apresenta uma inclinação muito significativa, sendo o desnível de 20 metros e
ao todo (primeira metade mais a segunda) de 32 metros. A circulação automóvel continua a ser
permitida apenas no sentido descendente mas já não há estacionamento pois a largura da via não o
permite. Existe passeio para os peões nos dois lados de largura aceitável mas devido a vários
obstáculos (patamares, pinos, objectos de lojas) não permite a coexistência de dois peões lado a
lado. Existem aqui lojas de comércio local e restaurantes. No anexo X apresentam-se fotografias de
algumas ruas.
A Rua do Instituto Bacteriológico, que estabelece a ligação entre a Calçada de Santana e o Campo
dos Mártires da Pátria, já foi descrita no percurso anterior pelo que não se vai voltar aqui a repetir.

5. Calçada Nova do Colégio – Calçada de Santana – Rua do Instituto Bacteriológico –
Campo dos Mártires da Pátria
No caso de um peão que se encontre perto da estação de metropolitano do Martim Moniz este é um
percurso bastante plausível. A Travessa do Colégio e a Rua José António Serrano partem do Martim
Moniz e permitem aceder à Rua do Arco da Graça, e esta por sua vez conduz o peão até à Calçada
Nova do Colégio. Neste momento encontram-se em construção uns edifícios entre a Rua da Palma
(Martim Moniz) e a Rua do Arco da Graça, o que impede que as travessas que existiam neste espaço
possam ser usadas por o acesso estar vedado.
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Figura 52 - Percurso 5: Calç. Nova do Colégio – Calç. de Santana – R. Inst. Bacteriológico – C. dos Mártires da Pátria

Figura 53 - Altimetria do Percurso 5 (Fonte: (Path Profiler))

A Travessa do Colégio é composta por um conjunto de escadas que vencem um desnível de 12
metros, de largura constante com cerca de 5 metros. Os peões prescindem muitas vezes destas
escadas para chegar à Rua do Arco da Graça, preferindo subir pela Rua José António Serrano. Tanto
a travessa como a rua referida permitem chegar ao mesmo ponto, a diferença é que na Rua José
António Serrano não existem escadas e embora a sua inclinação não seja desprezável, os peões
preferem na generalidade dos casos esta opção. Nesta rua há circulação automóvel apenas no
sentido descendente e estacionamento num dos lados paralelamente ao passeio. O passeio é um
pouco estreito e dificilmente permite que dois peões caminhem lado a lado em ambos os lados.
Existem lojas de comércio dos dois lados e o volume de peões é bastante significativo na Rua José
António Serrano, devido à localização de uma entrada para o Hospital de São José no final desta.
A Rua do Arco da Graça é praticamente plana mas muito estreita, chegando mesmo a transmitir ao
peão uma sensação de claustrofobia devido aos tapumes que vedam a área em construção já
mencionada. Existe circulação automóvel num sentido, e neste momento apenas um passeio
demasiado estreito que mal comporta um peão e que não garante segurança perante a circulação de
veículos. A existência de lojas e cafés nesta rua dificulta ainda mais a circulação neste passeio cujo
volume de peões é bastante significativo. Esta rua é intersectada pela Calçada Nova do Colégio que
permite subir em direcção ao Campo dos Mártires da Pátria.
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A Calçada Nova do Colégio reúne em cerca de um terço do seu comprimento total um conjunto de
escadas que têm inicio na intersecção com a Rua do Arco da Graça. A largura destas escadas é de
cerca de 6 metros no inicio e de 5 metros no final. Apresentam uma inclinação significativa e vencem
um desnível de 12 metros. Quando as escadas terminam a calçada torna-se num espaço que peões
e veículos partilham, dado que a circulação automóvel é permitida no sentido descendente seguindo
por outra rua quando surgem as escadas. Possui um passeio estreito no lado direito (sentido
ascendente) e outro ainda mais estreito no lado esquerdo sobre o qual é comum encontrar veículos
estacionados, não permitindo a sua utilização pelos peões. Trata-se de uma rua relativamente
estreita, ladeada pelo muro do Hospital de São José e por habitações. O desnível destes dois terços
da calçada é de 14 metros. O volume de peões é significativo, pois os que provém da zona do Martim
Moniz e se dirigem para aqui ou para qualquer uma das ruas que a esta se seguem, como a Calçada
de Santana, a Rua do Instituto Bacteriológico ou mesmo o Campo dos Mártires da Pátria, utilizam-na.
No anexo XI mostram-se algumas fotografias destas ruas.
A Calçada de Santana e a Rua do Instituto Bacteriológico já foram descritas nos percursos
anteriores, pelo que não se vai repetir neste ponto.

6. Rua de São Lázaro – Rua Manuel Bento de Sousa – Campo dos Mártires da Pátria
Este percurso é mais uma opção para os peões que provém da zona junto à estação de
metropolitano do Martim Moniz. É muito movimentado, engloba diversas lojas de comércio e mais
acessos ao Hospital de São José.

Figura 54 - Percurso 6: Rua de São Lázaro – Rua Manuel Bento de Sousa – Campo dos Mártires da Pátria

Figura 55 - Altimetria do Percurso 6 (Fonte: (Path Profiler))
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A Rua de São Lázaro apresenta tráfego rodoviário intenso em ambos os sentidos e largura
insuficiente para permitir que, nas curvas, um autocarro e um veículo ligeiro se cruzem. Possui uma
forte componente de cargas e descargas devido às lojas e cafés e não tem estacionamento. O
passeio tem uma largura razoável de ambos os lados, mas devido à paragem dos peões para
observar as montras e aos diversos obstáculos torna-se insuficiente. A largura vai diminuir e voltar a
aumentar para a inicial ao longo da rua. O volume de peões que aqui circula é bastante elevado. Esta
rua prolonga-se por cerca de 400 metros até surgir a intersecção com a Rua Manuel Bento de Sousa
e o desnível entre o seu inicio e fim é de cerca de 25 metros.
Segue-se a Rua Manuel Bento de Sousa cuja inclinação é bastante significativa e o desnível de 19
metros. A circulação automóvel faz-se apenas no sentido descendente e existe estacionamento num
dos lados paralelamente ao passeio. Tem passeio em ambos os lados que apresenta no lado
esquerdo (sentido ascendente) uma largura aceitável embora condicionada pela sinalização vertical
ali colocada, mas no lado direito esta é generosa permitindo que os peões circulem livremente, pois o
seu volume é bastante significativo. É nesta rua que se localiza o Instituto de Medicina Legal e mais
um dos acessos ao Hospital de São José. Logo no final desta rua, de aproximadamente 200 metros,
chega-se ao Campo dos Mártires da Pátria. No anexo XII exibem-se fotografias de algumas ruas.

6.3 – Análise da Viabilidade de Instalação de Escadas Rolantes –
Proposta de Intervenção
6.3.1 – Localização das Escadas Rolantes e as Intervenções Necessárias
Com o objectivo de melhorar e incentivar a mobilidade pedonal, potenciando a vivência nos espaços
públicos de forma salutar, propõe-se a instalação de escadas rolantes em três áreas diferentes da
zona de estudo.
As propostas de intervenção consistem na instalação de escadas rolantes em detrimento de outros
sistemas mecânicos devido a um conjunto de factores. As ruas onde se pretende intervir possuem
uma inclinação acima da tolerada pelos tapetes rolantes, o que não permitiu considerá-los como
opção. Os elevadores inclinados ou funiculares não foram escolhidos por suscitarem intervenções
mais profundas ao nível do espaço público e como em quase todos os locais em estudo já existem
escadas, a introdução de escadas rolantes corresponderia a uma mudança mais subtil quando
comparada com os elevadores.
Para todos os percursos apresenta-se o tempo que um peão demora para os percorrer. Estes valores
foram determinados seguindo três indivíduos em cada local, de idades compreendidas entre os 30 e
os 50 anos de idade, e considerou-se o valor intermédio das medições como tempo de referência. A
diferença registada entre os tempos de percurso no sentido ascendente e descendente não era
significativa, muitas vezes não chegava a 15 segundos, pelo que se optou por considerar apenas o
valor para o sentido ascendente.
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Os tempos apresentados para os percursos em escadas rolantes são uma estimativa. Usou-se como
base de trabalho as escadas rolantes da saída para o Largo do Chiado da estação de metropolitano
Baixa-Chiado, onde se mediu no local o tempo de percurso para um utilizador parado sobre as
mesmas. Conhecido o valor do desnível entre a base das escadas rolantes e o seu topo, que é de 40
metros, através de uma relação linear obteve-se uma estimativa para o tempo de percurso em cada
proposta com recurso a este meio mecânico.
O período de funcionamento das escadas rolantes seria entre as 7h30 e as 21h30 horas, perfazendo
um total de 14 horas. A escolha foi baseada no facto de ser a partir das 7h30 que se regista um
aumento do volume de peões nas ruas e de a partir das 21h30 este se reduzir drasticamente. Estas
observações foram realizadas nos locais para onde se propõem as intervenções, em dias úteis, entre
21 e 28 de Junho de 2010.

Área de Intervenção 1 – Rua de São José / Rua Júlio de Andrade
A intervenção nesta área pretende servir todos os peões cujo destino é o Jardim do Torel ou o
Campo dos Mártires da Pátria, através de um acesso pedonal rápido e directo nos sentidos
ascendente e descendente. Ao contrário das outras áreas de intervenção, considera-se aqui a
instalação de escadas rolantes para subir e descer uma vez que o fluxo pedonal é muito elevado em
ambos os sentidos.
As duas propostas que se seguem correspondem a alternativas, ou seja, só se executaria uma delas.
Embora os volumes de peões justifiquem, como se verá, a colocação de meios mecânicos de apoio
nesta área, não carecem de dois sistemas ascendentes em paralelo separados por apenas 45
metros, que é a distância entre Calçada do Lavra e entrada do Jardim dos CTT para onde se
apresentam as propostas.
Proposta 1: Jardim dos CTT – Jardim do Torel
Esta proposta consiste na criação de um percurso totalmente novo que atravessará o jardim privado
dos CTT, localizado imediatamente abaixo do Jardim do Torel, e unirá estes dois jardins permitindo
aos peões subir ou descer entre ambos. O Jardim dos CTT, como será doravante designado,
localiza-se entre dois edifícios que são a sede desta empresa e não se encontra aberto ao público.
Propõe-se a instalação de um primeiro trecho de escadas rolantes entre a entrada do jardim dos CTT
(figura 57) na Rua de São José e o final deste jardim, e de um segundo trecho a ligar o Jardim dos
CTT à zona do miradouro no Jardim do Torel que se mostra na figura 58. Esta divisão em dois
trechos tem como objectivo permitir que os peões possam parar no Jardim dos CTT caso lhes seja
conveniente. Serão instalados dois conjuntos de escadas rolantes em paralelo: um que permite fazer
o percurso no sentido ascendente e outro no sentido descendente. Este percurso liga a Rua de São
José à Rua Júlio de Andrade onde existe uma entrada para o Jardim do Torel que se mostra na figura
59, junto ao miradouro onde estariam as escadas rolantes.
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Figura 56 - Vista da Rua de S. José

Figura 57 - Entrada do Jardim dos CTT

Actualmente para chegar ao Jardim do Torel é necessário subir a Rua do Telhal ou então subir a
Calçada do Lavra e de seguida a Travessa da Cruz do Torel. E para chegar ao Campo dos Mártires
da Pátria, tal só é possível subindo a Rua do Telhal e depois a Calçada do Moinho de Vento ou então
subir a Calçada do Lavra, a Travessa da Cruz do Torel e por último percorrer a Rua Júlio de Andrade.

Figura 59 - Entrada do Jardim do Torel

Figura 58 - Vista do Jardim junto ao Miradouro

Uma vez que o local para onde se propõe a instalação de escadas rolantes constitui um percurso
totalmente novo, a comparação directa entre o que seria o actual tempo de percurso e o tempo em
escadas rolantes não é possível. Mediram-se então os tempos para os dois percursos actualmente
usados e obtiveram-se os resultados da coluna “Tempo de Percurso Actual” na tabela 8. Desta tabela
consta também o tempo correspondente à concretização da proposta 1, determinado com base no
tempo estimado em escadas rolantes e o tempo de percurso desde onde estas terminam até ao
Campo dos Mártires da Pátria. È importante reforçar que a Rua do Telhal e a Calçada do Lavra têm
inicio na Rua de São José que se mostra na figura 56, ponto a partir do qual se mediram os tempos
de percurso.
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Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso com Escadas

Poupança

Actual

Rolantes - Proposta

de Tempo

10,55 min

5,72 min

4,83 min

11,15 min

5,72 min

5,43 min

Rua Telhal – Calçada Moinho
de Vento – Campo Mártires
Pátria
Calçada do Lavra – Travessa
Cruz do Torel – Rua Júlio
Andrade – Campo Mártires
da Pátria
Tabela 8 – Poupança de tempo de percurso com a introdução de escadas rolantes na proposta 1 da área de intervenção 1

Constata-se que a poupança de tempo em cada viagem é de 4,83 minutos relativamente ao percurso
pela Rua do Telhal e de 5,43 minutos quando comparado com o percurso pela Calçada do Lavra. Às
poupanças de tempo e ao aumento do conforto do peão, acresce o facto de se tratar de um percurso
por jardins dedicado aos peões na sua quase totalidade (apenas na Rua Júlio de Andrade não seria),
o que gera uma atractividade enorme.
A instalação de escadas rolantes deve vir acompanhada de algumas intervenções nas ruas pelas
quais se pretende que os peões circulem, a fim de garantir todo o conforto e segurança necessários.
Na Rua de São José o estacionamento devia ser reduzido a apenas um dos lados, idealmente o lado
oposto à entrada do Jardim dos CTT. Assim, seria possível aumentar o passeio do lado onde o
estacionamento foi suprimindo dando aos peões melhores condições de circulação nesta rua onde a
circulação automóvel, embora se faça só num sentido, é significativa.
Já no cimo da colina, na Rua Júlio de Andrade, as intervenções propostas são também a supressão
do estacionamento num dos lados, permitindo o aumento do passeio para que os peões possam
circular de forma mais cómoda e segura.
Proposta 2: Jardim dos CTT – Jardim do Torel + Calçada do Lavra
Esta proposta consiste na criação de um circuito pedonal com escadas rolantes e é uma junção da
proposta anterior, apenas com um sentido de circulação, com intervenções na Calçada do Lavra.
Propõe-se a substituição do Ascensor do Lavra (figura 60) por escadas rolantes no sentido
ascendente. Esta substituição permitiria que os peões usufruíssem de um meio mecânico que
trabalha continuamente durante o período de funcionamento, ao contrário do ascensor que obriga a
tempos de espera entre os 8 e os 14 minutos. As escadas rolantes seriam instaladas na parte da
Calçada do Lavra que se observa na figura 61 e prosseguiriam pela zona onde actualmente já
existem escadas até à Travessa da Cruz do Torel. Pretende-se ainda reabilitar o passeio ao longo da
Calçada do Lavra, criando condições de segurança para que os peões possam circular paralelamente
às escadas rolantes.
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Figura 61 - Início da Calçada do Lavra

Figura 60 - Ascensor do Lavra

Relativamente ao número de trechos de escadas rolantes, ter-se-ia um primeiro desde o inicio da
Calçada do Lavra até à bifurcação que existe sensivelmente a meio desta. Depois, prosseguindo pela
zona onde já existem escadas (figura 62), propõe-se a instalação de um segundo trecho até ao
quarto patamar, pois aqui encontram-se duas entradas para edifícios; um terceiro trecho entre o
quarto patamar e o oitavo onde surge uma curva na calçada, e por último, um quarto trecho entre
esta curva e o final das escadas (figura 63). Até à bifurcação da Calçada do Lavra as escadas
rolantes devem estar descentradas para o lado direito (sentido ascendente) para que o passeio ali
existente possa manter-se do lado esquerdo e ser aumentado. Na zona onde já existem escadas, a
instalação das escadas rolantes deveria ser feita no meio para que de ambos os lados fosse possível
circular (dado que em ambos existem acessos a propriedades), e as escadas rolantes não ficassem
muito próximas das habitações; assim os bancos de repouso que se encontram ao longo da subida
também se podiam manter.

Figura 63 - Final das Escadas

Figura 62 - Escadas na Calçada do Lavra

Faz também parte desta proposta a criação de um percurso descendente entre o Jardim do Torel e o
Jardim dos CTT, que permitiria um acesso rápido à Rua de São José, cujas escadas rolantes seriam
dispostas no mesmo número de trechos que se indica na proposta 1 (2 trechos) mas agora apenas
no sentido descendente.
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Esta proposta pode parecer pouco lógica mas ao pensar-se que a concretização da proposta 1 pode
diminuir em muito os passageiros do Ascensor do Lavra, surge a necessidade de ponderar se não
seria mais vantajoso substituí-lo. A concretização desta proposta permitiria que os peões que usam a
Calçada do Lavra vissem o percurso melhorado sem alterarem os seus hábitos de circulação.
Obrigaria no entanto ao término das actividades do histórico elevador do Lavra.
As actuais formas de chegar ao Campo dos Mártires da Pátria ou ao Jardim do Torel já foram
descritas na proposta anterior e mantêm-se válidas, mas aqui apenas se terá em conta o percurso
pela Calçada do Lavra dado que se propõe a introdução de escadas rolantes directamente sobre este
e na proposta anterior já se analisou a situação de escadas rolantes nos jardins. Na tabela 9
apresenta-se o tempo de percurso actual desde a Calçada do Lavra ao Campo dos Mártires da Pátria
e o tempo estimado com a introdução de escadas rolantes.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso com Escadas

Poupança

Actual

Rolantes – Proposta

de Tempo

11,15 min

5,67 min

5,48 min

Calçada do Lavra – Travessa
Cruz do Torel – Rua Júlio
Andrade – Campo Mártires
da Pátria
Tabela 9 - Poupança de tempo de percurso com a introdução de escadas rolantes na proposta 2 da área de intervenção 1

Embora o tempo actual de percurso seja igual ao apresentado na proposta anterior, o estimado com a
instalação das escadas rolantes não é, pois aqui o desnível a vencer é diferente e portanto a
estimativa toma outro valor. Verifica-se que a poupança de tempo é três segundos superior à da
proposta anterior, o que não é um factor relevante para determinar a escolha desta proposta em
detrimento da anterior.
As intervenções referidas para a Rua de São José na proposta anterior mantêm-se válidas. Na
Travessa da Cruz do Torel propõe-se a redução do estacionamento, remetendo este apenas para o
lado direito (sentido ascendente) para que os peões possam circular do outro lado com conforto e
segurança. O acesso ao Jardim do Torel e ao Campo dos Mártires da Pátria faz-se pela Rua Júlio de
Andrade, para a qual as intervenções sugeridas na proposta 1 se mantêm válidas.

Área de Intervenção 2 – Rua das Portas de Santo Antão / Calçada de Santana
Proposta: Beco de São Luís da Pena
Ao intervir nesta área pretende-se servir de forma directa todos os peões que se dirigem à Calçada
de Santana ou ao Beco de São Luís da Pena, e de forma indirecta todos os que pretendem chegar ao
Campo dos Mártires da Pátria (ou perto deste) e se encontram próximos da Rua das Portas de Santo
Antão.
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Figura 64 - Inicio do Beco de São Luís da Pena

Figura 65 - Beco de São Luís da Pena

Esta proposta consiste na instalação de escadas rolantes ao longo do Beco de São Luís da Pena,
ligando a Rua das Portas de Santo Antão e a Calçada de Santana de forma cómoda e rápida.
Actualmente subir o Beco de São Luís da Pena é penoso pois este possui em quase toda a sua
extensão um conjunto de escadas e a inclinação é bastante acentuada.

Figura 67 - Final do Beco de São Luís da Pena

Figura 66 - Final das Escadas no B. de S. Luís Pena

Propõe-se a instalação de um único trecho de escadas rolantes desde o inicio do beco (figura 64) até
ao quinto patamar onde surge a primeira curva (local onde se tirou a fotografia da figura 65), seguido
de um segundo trecho até ao oitavo patamar e um terceiro daqui até à segunda curva (décimo
primeiro patamar), e por último, um quarto trecho desde esta curva (figura 66) até ao final das
escadas. A instalação de escadas rolantes é proposta apenas para o sentido ascendente, pois não é
possível instalar em ambos os sentidos devido à largura insuficiente na parte inicial do beco (até à
primeira curva).
Desde o final das escadas até ao encontro com a Calçada de Santana a largura do Beco de São Luís
da Pena sofre uma diminuição. O ideal seria aumentar esta largura para que os peões circulassem
mais livremente mas como tal implicaria a demolição da fachada de alguns edifícios, tendo em conta
a relação custo-benefício julga-se desnecessário. Esta zona pode ser observada na figura 67.
Trata-se de um percurso que já existe e para o qual se estão a propor melhoramentos a fim de
explorar as suas potencialidades, pois actualmente encontra-se subaproveitado. Permite que um
peão que se encontre na Rua das Portas de Santo Antão chegue a meio da Calçada de Santana e
daqui possa prosseguir em direcção ao Campo dos Mártires da Pátria sem se sentir fatigado, como
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sucede na situação actual ao subir as escadas do Beco de São Luís da Pena sem qualquer auxílio
mecânico.
Na tabela 10 é possível observar o tempo de percurso actual no Beco de São Luís da Pena e o tempo
estimado face à instalação das escadas rolantes. O ponto de partida para a medição destes tempos
foi a Rua das Portas de Santo Antão.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso com Escadas

Poupança

Actual

Rolantes - Proposta

de Tempo

15,25 min

10,30 min

4,95 min

R. Portas S.Antão - B. S. Luís
da Pena – Calç. de Santana –
R. Inst. Bacteriológico – C.
Mártires Pátria
Tabela 10 - Poupança de tempo de percurso com a introdução de escadas rolantes na área de intervenção 2

Constata-se que a poupança de tempo que a introdução de escadas rolantes permite é de quase 5
minutos. Esta poupança é totalmente gerada no Beco de São Luís da Pena, uma vez que é para este
local que se propõe a instalação das escadas rolantes. É interessante referir que este beco que hoje
consome 7 minutos aos peões passaria a ser feito em apenas 2,05 minutos.
Não se considera necessário intervir na Rua das Portas de Santo Antão para promover a circulação
pedonal dado que esta já é dedicada aos peões e na segunda metade da Calçada de Santana,
embora haja circulação automóvel e estacionamento, os passeios apresentam uma largura razoável e
circulação pedonal faz-se sem perturbações.

Área de Intervenção 3 – Rua da Palma / Calçada Nova do Colégio
Ao intervir nesta área pretende-se servir directamente os peões que se movem do Martim Moniz para
o Hospital de São José, Calçada Nova do Colégio, Calçada de Santana ou para o Campo dos
Mártires da Pátria.
A proposta 2 é uma expansão da 1, pensada para permitir a concretização da proposta 1 e mais tarde
quando estiverem reunidos os meios financeiros necessários acrescentar o proposto em 2, pois
considera-se que a proposta 1 é mais urgente do que a expansão apresentada em 2.
A proposta 3 é uma alternativa às propostas 1 e 2, ou seja, apenas se concebe a execução da
proposta 3 em detrimento das propostas 1 e 2. Em qualquer uma das propostas apenas se sugere a
introdução de escadas rolantes no sentido ascendente, pois considera-se que esta intervenção é a
prioritária. Deve no entanto referir-se que, caso mais tarde seja possível financiar a introdução de
escadas rolantes no sentido descendente esta situação deve ser analisada pois existem condições no
local para tal.
Embora seja um facto conhecido que o Hospital de São José será desactivado, o uso destinado a
estes terrenos ainda não o é. Assim, toma-se a liberdade de apresentar uma proposta para o uso
destes terrenos na proposta 1.
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Proposta 1: Travessa do Colégio
Esta proposta consiste na introdução de escadas rolantes na Travessa do Colégio (figura 68), onde
actualmente já existem escadas que ligam a Rua da Palma, na zona junto à estação de metropolitano
do Martim Moniz, à Rua do Arco da Graça onde se localiza uma entrada para o Hospital de São José.

Figura 69 - Rua José António Serrano vista da Rua
do Arco da Graça

Figura 68 - Travessa do Colégio vista da Rua do Arco
da Graça

Relativamente ao número de trechos de escadas rolantes, sugere-se a instalação de apenas um pois
pensa-se que seria suficiente em termos de desempenho. No entanto, não se pode deixar de referir
que seria necessário confirmar com a empresa fornecedora a viabilidade desta opção.
Como a maioria dos peões opta por subir a Rua José António Serrano (figura 69) em vez da Travessa
do Colégio, na tabela 11 colocaram-se os tempos de percurso actuais para ambas. Esta tabela
contém ainda o tempo estimado com a introdução de escadas rolantes na Travessa do Colégio. Estes
tempos têm como ponto de partida a estação de metropolitano do Martim Moniz.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso com Escadas

Poupança

Actual

Rolantes - Proposta

de Tempo

3,28 min

1,70 min

1,58 min

2,90 min

1,70 min

1,20 min

Rua da Palma – Travessa do
Colégio – Rua do Arco da
Graça
Rua da Palma – Rua José
António Serrano – Rua do
Arco da Graça
Tabela 11 – Poupança de tempo de percurso com a introdução de escadas rolantes na proposta 1 da área de intervenção 3

A introdução de escadas rolantes na Travessa do Colégio permite uma poupança de quase 2
minutos. Quando comparamos o tempo actual para chegar à Rua do Arco da Graça usando a Rua
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José António Serrano com o tempo estimado em escadas rolantes na Travessa do Colégio, constatase que esta poupança é um pouco menor, de 1,20 minutos apenas. Estes valores são bastante
inferiores aos obtidos nas propostas anteriores, e tal deve-se ao facto de esta travessa ser pouco
extensa quando comparada com os outros locais para os quais se propõem escadas rolantes. No
entanto, é importante referir que se trata de uma poupança de cerca de 1,5 minutos numa travessa
com apenas 35 metros.
Enquanto o Hospital de São José não for encerrado estas escadas rolantes serão muito úteis para
todos os que aqui trabalham, pacientes e seus acompanhantes, além dos moradores na área
circundante. Sugere-se que os terrenos onde hoje se localiza o hospital sejam usados para criar uma
mancha verde na cidade, ou seja, um espaço arborizado com circuito de manutenção mas não só;
propõe-se o aproveitamento de alguns edifícios para instalação de serviços da administração pública
e do sector privado, a par com a instalação de lojas térreas de comércio e restauração,
estabelecendo uma zona comercial ao ar livre. Considera-se que estas sugestões viriam revitalizar
esta área da cidade, atraindo novos utilizadores para este espaço que usufruirão das escadas
rolantes.
Os edifícios na zona circundante ao hospital correspondem na sua maioria a habitação. Alguns
encontram-se num estado muito degradado sendo urgente uma reabilitação a fim de atrair mais
habitantes e trazer mais vitalidade a esta zona, pois considera-se que actuar apenas ao nível da
acessibilidade pedonal é insuficiente para revitalizar esta área da cidade.
Proposta 2: Travessa do Colégio + Calçada Nova do Colégio
Esta proposta resulta de um complemento à proposta anterior na medida em que se continua a
propor a introdução de escadas rolantes na Travessa do Colégio, mas acrescentam-se outras na
Calçada Nova do Colégio. As sugestões feitas na proposta 1 mantêm-se válidas, restando apenas
descrever os aspectos relativos à Calçada Nova do Colégio.

Figura 70 - Escadas da Calçada Nova do Colégio (vista da
Rua do Arco da Graça)

Figura 71 - Escadas da Calçada Nova do Colégio (vista de
cima)

A Calçada Nova do Colégio liga a Rua do Arco da Graça à Calçada de Santana. Esta ligação
acontece no mesmo ponto em que o Beco de São Luís da Pena intersecta a Calçada de Santana,
pelo que uma melhoria na circulação pedonal da Calçada Nova do Colégio em conjunto com a
instalação de escadas rolantes no Beco de São Luís da Pena potenciaria a ligação entre estes dois
lados da colina, aumentando o número de deslocações pedonais.
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Figura 72 - Final da Calçada Nova do Colégio (junto à Calçada
de Santana)

Figura 73 - Calçada Nova do Colégio

Propõe-se a instalação de um único trecho de escadas rolantes na parte da Calçada Nova do Colégio
onde actualmente já existem escadas (figuras 70 e 71). Não se dispensa a consulta do fornecedor
para confirmar que um só trecho assegura o desempenho necessário. Na parte da calçada onde não
existem escadas (cerca de dois terços do comprimento total) não é possível colocar escadas rolantes,
uma vez que existe circulação automóvel e a largura não é suficiente para suportar a introdução
deste sistema (figuras 72 e 73). No entanto, é imprescindível suprimir o estacionamento abusivo
nesta calçada onde os veículos são deixados sobre o passeio de um dos lados, oferecendo lugares
para os moradores no parque de estacionamento subterrâneo do Martim Moniz (um por habitação),
para que se possa aumentar o passeio num dos lados e os peões possam circular em segurança.
As escadas rolantes na Calçada Nova do Colégio, além de facilitarem o acesso à zona da Rua das
Portas de Santo Antão através da já referida ligação com o Beco de São Luís da Pena, permitem uma
redução no tempo dispendido até ao Campo dos Mártires da Pátria e evitam que os peões cheguem
ao seu destino fatigados por não haver qualquer meio mecânico de auxílio na parte mais exigente do
percurso. Para os habitantes da área circundante às escadas rolantes há uma melhoria significativa
nas suas deslocações pedonais diárias.
Na tabela 12 encontra-se o tempo de percurso actual para a Travessa do Colégio em conjunto com a
Calçada Nova do Colégio, bem como o tempo estimado com a introdução de escadas rolantes nestas
duas ruas.
Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso com Escadas

Poupança

Actual

Rolantes - Proposta

de Tempo

9,71 min

6,65 min

3,06 min

R. da Palma – Travessa do
Colégio – R. do Arco da
Graça – Calç. Nova do
Colégio – Calç. de Santana
Tabela 12 - Poupança de tempo de percurso com a introdução de escadas rolantes na proposta 2 da área de intervenção 3

A poupança de tempo é de cerca de 3 minutos e representa uma redução significativa do esforço
dispendido pelos peões ao longo deste percurso. A poupança introduzida pelas escadas rolantes na
Travessa do Colégio é de 1,58 minutos e a gerada na Calçada Nova do Colégio é de 1,48 minutos.
Este último valor seria superior se fosse possível instalar escadas rolantes ao longo de toda a calçada
em vez de apenas em parte.
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Proposta 3: Travessa do Jogo da Pela + Calçada Nova do Colégio
Esta proposta surge como resposta à possibilidade do espaço onde hoje se encontra o Hospital de
São José não ser atractivo para os peões, ou seja, caso o uso atribuído a este espaço não seja
gerador de grandes fluxos pedonais torna-se vantajoso a colocação de escadas rolantes de forma a
tornar o acesso à Calçada de Santana mais directo, pois a partir daqui os peões chegam rapidamente
ao Campo dos Mártires da Pátria ou à Rua das Portas de Santo Antão (através do Beco de São Luís
da Pena).

Figura 74 - Travessa do Jogo da Pela vista da Rua da Palma

Propõe-se a instalação de escadas rolantes na Travessa do Jogo da Pela com um único trecho, pois
considera-se que é suficiente para assegurar um bom desempenho, e um outro trecho nas escadas
da Calçada Nova do Colégio nas condições já referidas na proposta 2.
Actualmente a Travessa do Jogo da Pela encontra-se vedada ao acesso pedonal por se encontrar
dentro do perímetro de segurança de construção dos edifícios entre a Rua da Palma e a Rua do Arco
da Graça (figura 74), mas tudo leva a crer que a circulação pedonal será reposta quando terminarem
as obras.
Apresenta-se na tabela 13 o tempo actual estimado para Travessa do Jogo da Pela em conjunto com
o medido para a Calçada Nova do Colégio, e os tempos correspondentes à instalação das escadas
rolantes nestas duas ruas.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso com Escadas

Poupança

Actual

Rolantes - Proposta

de Tempo

7,26 min

4,25 min

3,01 min

Rua da Palma – Travessa do
Jogo da Pela – Calçada Nova
do Colégio – Calçada de
Santana
Tabela 13 - Poupança de tempo de percurso com a introdução de escadas rolantes na proposta 3 da área de intervenção 3
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A poupança de tempo neste percurso é 3,01 minutos. Este valor é 3 segundos inferior ao da proposta
anterior, facto que não é suficiente para excluí-la especialmente se o futuro uso dos terrenos do
Hospital de São José não atrair grande volume de peões.
O tempo actual estimado para a Travessa do Jogo da Pela foi calculado com base numa relação
linear, tendo como base o tempo necessário para percorrer o desnível da Calçada Nova do Colégio.

6.3.2 – Os Custos das Escadas Rolantes e a sua Rentabilização – Benefícios de
Tempo
Tendo em conta que a instalação de escadas rolantes e a sua manutenção têm custos associados, é
importante estudar a viabilidade de introdução das mesmas nos espaços públicos, ou seja, é
importante perceber o número de viagens que torna o sistema rentável.
A análise que se segue pretende averiguar o número de viagens que torna o sistema viável, ou seja,
o número de viagens necessárias para gerar um benefício monetário igual ao superior ao valor dos
custos das escadas rolantes. Conhecidos os custos do sistema devidamente actualizados, o valor
monetário do tempo e a poupança de tempo em cada viagem, determinou-se o número de viagens
necessárias para cobrir os custos multiplicando o valor de cada unidade de tempo pelo tempo
poupado em cada viagem.
Considerou-se o valor do tempo de um estudo europeu cujo objectivo é a uniformização da
determinação dos custos de projectos de transportes na União Europeia (IER, 2006). Os valores das
viagens em trabalho (work trips) de passageiros em autocarro e das viagens em não-trabalho (nonworking trips) de passageiros também em autocarro para Portugal encontram-se na tabela 14.
Viagens em Trabalho

Viagens em Não-Trabalho de

Viagens em Não-Trabalho

de Passageiros em

Transição para Passageiros

Curtas para Passageiros

Autocarro

em Autocarro

em Autocarro

15,52

4,81

4,03

€2002 /
Passageiro /
Hora
Tabela 14 – Valores do tempo para viagens de passageiros em autocarro (Fonte: (IER, 2006))

As viagens em não-trabalho de passageiros são divididas entre viagens curtas e de transição,
referindo-se estas últimas às viagens que exigem transbordos. Os valores considerados são para
viagens em autocarro e foram escolhidos devido à ausência de valores para as viagens a pé. Como
se analisa o modo de deslocação pedonal, o uso de um valor baixo é importante e os valores para o
autocarro correspondiam aos menores.
Considerou-se um valor de tempo único ao longo da análise por não se conhecer o carácter das
viagens dos peões, pelo que a opção recaiu sobre o valor das viagens em não-trabalho de transição
para passageiros em autocarro. A escolha das viagens de transição em vez das curtas foi baseada
no facto de a quase totalidade das viagens a pé realizadas nos períodos de ponta, para os quais se
realizaram contagens, terem como complemento outro modo de transporte. Não se considerou o
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valor das viagens em trabalho por ser muito elevado, pois assim se o sistema for rentável adoptando
uma postura conservativa também será para valores de tempo mais elevados.
Os valores do tempo retirados do estudo eram relativos ao ano 2002, pelo que foram actualizados ao
ano 2010 segundo a equação 1 (Unidade Responsável pela Avaliação DG Política Regional da
Comissão Europeia, 2003):
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 × (1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜)𝑡 (1)

Na equação apresentada, o número de anos (t) é 8 para proceder à actualização dos valores do
tempo ao ano 2010 e a taxa de actualização usada foi de 3%. Este valor pretende reflectir o aumento
dos salários e das condições de vida dos cidadãos ao longo dos anos. Os resultados da actualização
encontram-se no anexo IV.
Com vista à correcta definição dos custos associados às escadas rolantes (instalação e manutenção),
tentou-se estabelecer contacto com as empresas KONE e ThyssenKrupp, mas não foi possível obter
qualquer resposta em nenhum dos casos. Assim sendo, recorreu-se ao intervalo de valores para os
custos de instalação cedido pelo Engenheiro Gregorio Martínez do Ayuntamiento de Barcelona, que
correspondem a custos de projectos da cidade de Barcelona e para os custos de manutenção usouse o valor obtido junto da Barcelona de Serveis Municipals, entidade responsável pelas escadas
rolantes do Parque de Montjuïc, que corresponde ao valor do seu contrato para o ano 2010. Estes
valores encontram-se na tabela 15 onde se acrescentou os custos de manutenção mensais que
resultam da divisão do valor anual por 12.
Custo de Instalação de um Trecho de Escadas

Entre 160.000,00 e 250.000,00 €

Rolantes
Custos de Manutenção Anuais de um Trecho

9.940,76 €

de Escadas Rolantes
Custos de Manutenção Mensais de um Trecho

828,40 €

de Escadas Rolantes
Tabela 15 – Custos de um trecho de escadas rolantes

Junto do Engenheiro Gregorio Martínez foi possível aferir que o ciclo de vida das escadas rolantes se
situa entre os 12 e os 15 anos. Assumiu-se o valor máximo pelo facto de no Parque de Montjuïc o
sistema ter sido renovado ao fim de apenas 15 anos. Esta informação foi obtida junto da Barcelona
de Serveis Municipals.
Dada a impossibilidade de associar aos valores dos custos de instalação obtidos o respectivo
desnível, optou-se pelo valor mínimo na análise que se segue acrescentando uma margem de 5%
para possíveis desvios e arranjos urbanísticos necessários na via pública. Esta opção tem como base
fontes não oficiais junto das quais foi possível perceber que os custos de instalação de escadas
rolantes rondam valores inferiores ao escolhido. No valor dos custos de manutenção considerou-se
que nos últimos cinco anos do ciclo de vida, devido ao desgaste do material, estes sofrem um
incremento de 5%.
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Relativamente aos custos há ainda a considerar a limpeza. Foram encetadas várias tentativas de
contacto com a empresa Safira – facility services, responsável pela limpeza das escadas rolantes do
Metropolitano de Lisboa, na tentativa de averiguar o valor correcto destes serviços. Como tal não foi
possível, assumiu-se que a limpeza é realizada por duas pessoas, uma vez por semana, durante
duas horas. Não foram considerados os custos energéticos do sistema por impossibilidade de obter
os dados para o efeito.
Tendo em conta que o ciclo de vida do sistema é de 15 anos, é necessário proceder à actualização
dos custos com base na equação 2. A taxa de actualização usada é de 5%, valor indicativo que foi
escolhido na tentativa de retratar a conjuntura actual e futura tendo em conta que se trata de um
projecto do sector público.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟
(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜)𝑡

(2)

Segue-se a explicação da metodologia adoptada para aferir a viabilidade de cada uma das propostas
de instalação de escadas rolantes nas três áreas de intervenção:
1) Determinou-se a poupança de tempo em cada viagem através da subtracção dos tempos
estimados em escada rolante aos actuais tempos de percurso;
2) Actualizaram-se os custos anuais de manutenção ano a ano até 2025 (final do ciclo de vida),
tendo em atenção que nos últimos 5 anos se assumiu um valor base 5% superior. Esta
actualização foi baseada na equação 2, a uma taxa de actualização de 5%;
3) Assumiu-se que uma hora de limpeza tem um custo de 7 euros por pessoa e que esta
acontece duas horas por semana com recurso a duas pessoas, e com base nisto determinouse o custo anual da limpeza que foi posteriormente actualizado ano a ano até 2025, segundo
a equação 2 e uma taxa de actualização de 5%;
4) Fez-se o somatório dos custos de manutenção e dos custos de limpeza actualizados ano a
ano, com os custos de instalação acrescidos de 5% (margem definida para desvios e
arranjos), para de seguida se dividir o valor obtido por 15, número de anos do ciclo de vida.
Esta operação permitiu encontrar um valor anual para os custos de um trecho de escadas
rolantes. No anexo III apresentam-se os valores das parcelas somadas;
5) Procedeu-se à divisão do valor obtido no ponto anterior por 365, número de dias de um ano
comum, e de seguida procedeu-se à divisão deste valor por 14, número de horas que o
sistema estará em funcionamento diariamente, de forma a determinar o custo por hora de
funcionamento de um trecho de escadas rolantes que se encontra exposto na tabela 16
(arredondado à centésima);
6) Actualizou-se o valor do tempo referente a 2010 (em euros por hora) ano a ano até 2025 com
base na equação 2 e fez-se o somatório de cada um destes valores. De seguida dividiu-se o
valor obtido por 15 para obter o valor médio do período de tempo em análise, que se
apresenta no anexo IV. Este valor foi ainda dividido por 60, a fim de o converter para euros
por minuto e apresenta-se o resultado na tabela 16 (arredondado à centésima);
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7) Por último, com base no número de trechos de escadas rolantes que se estabelecem em
cada uma das propostas, definiu-se o custo total por hora que resulta da multiplicação do
custo horário de um trecho obtido no ponto 5 pelo número de trechos. Determinou-se então o
número de viagens necessárias numa hora para rentabilizar o sistema. Este número resulta
do inteiro que permite que, ao multiplicar-se o valor de um minuto pelos minutos poupados
em cada trajecto, se atinja um resultado igual ou superior aos custos horários.
Custos Totais de um Trecho de Escadas Rolantes

286.453,03 €

durante o seu ciclo de vida (15 anos)
Custo Horário de um Trecho de Escadas Rolantes

3,74 € / hora

(para 14 horas de funcionamento)
Valor do tempo

0,08 € / minuto

Tabela 16 – Resultados para o custo horário de um trecho de escadas rolantes e valor do tempo

Apresentam-se agora os cálculos e algumas considerações para cada proposta nas três áreas de
intervenção.

Área de Intervenção 1 | Proposta 1: Jardim dos CTT – Jardim do Torel
Nesta proposta o desnível é de 36,6 metros e considerou-se o recurso a dois trechos de escadas
rolantes. Sendo um percurso que hoje em dia não existe, assumiu-se que o seu tempo actual era
igual ao da proposta seguinte, ou seja, ao tempo de percurso na Calçada do Lavra pela sua
proximidade e para se puder comparar resultados pois as duas propostas são alternativas. Na tabela
17 apresenta-se o tempo actual, o tempo estimado em escada rolante e o ganho de tempo obtido.

Percurso

Jardim dos CTT –
Jardim do Torel

Tempo de Percurso Actual

Tempo de Percurso Estimado

Poupança de

na Calçada do Lavra

em Escadas Rolante

Tempo

7,55 min

1,88 min

5,67 min

Tabela 17 - Poupança de tempo com a introdução de escadas rolantes nos jardins dos CTT e Torel

Sendo o custo para um trecho de escadas rolantes de 3,74 euros por hora e admitindo que o custo de
dois trechos seria linearmente proporcional, verifica-se que o custo total é de 7,48 euros por hora.
O valor do tempo estimado foi de 0,08 euros por minuto e como o tempo poupado é de 5,67 minutos
em cada viagem, tem-se uma poupança de 0,46 euros por viagem. Este valor resulta da multiplicação
do valor do tempo estimado pelo tempo poupado em cada viagem.
Para determinar o número de viagens que geram um valor monetário igual ou superior aos custos por
hora, multiplicaram-se os 0,46 euros poupados por viagem de forma iterativa por números inteiros até
encontrar aquele que o possibilitou. Neste caso, para cobrir os 7,48 euros por hora de custos com os
dois trechos de escadas rolantes, verificou-se que são necessárias 17 viagens numa hora, valor que
excede em cerca de 0,30 euros o mínimo necessário. Ao longo das 14 horas de funcionamento das
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escadas rolantes são necessárias 238 viagens. Tendo em conta que se pretende instalar escadas
rolantes no sentido ascendente e no sentido descendente, são necessárias 238 viagens em cada
sentido.
Para puder comparar o resultado com o actual número de viagens, no dia 21 de Junho de 2010
realizou-se uma contagem de peões na Calçada do Lavra e no dia 22 de Junho de 2010 na Rua do
Telhal. Estas duas ruas ladeiam o percurso que se está a propor, constituindo as actuais opções. Na
tabela 18 é possível ver os resultados das contagens efectuadas para ambas as ruas no período de
ponta da manhã e da tarde, ou seja, entre as 8 e as 10 horas e depois entre as 17 e as 19 horas.
Local de Contagem

8H00 – 10H00

17H00 – 19H00

Total

Calçada do Lavra – Sentido Ascendente

126

133

259

Calçada do Lavra – Sentido Descendente

132

111

243

Ascensor do Lavra – Sentido Ascendente

92

89

181

Ascensor do Lavra – Sentido Descendente

5

39

44

Rua do Telhal – Sentido Ascendente

256

243

499

Rua do Telhal – Sentido Descendente

208

315

523

Tabela 18 – Contagens de peões na Calçada do Lavra, Ascensor do Lavra e Rua do Telhal

Verifica-se que tanto nas duas horas de ponta da manhã como da tarde se tem um número de
viagens mínimo de 111 na Calçada do Lavra, não contabilizando com os utilizadores do Ascensor do
Lavra para o qual se considera que alguns peões poderiam mudar o seu percurso e utilizar este
sistema. Na Rua do Telhal o número de viagens encontra-se acima das 200, pelo que considerando
que apenas uma percentagem destes peões passaria a utilizar as escadas rolantes, entende-se que
as 17 viagens necessárias em cada sentido numa hora são perfeitamente tangíveis, mesmo fora dos
períodos de ponta. Ao somar-se o número total de viagens em cada sentido em ambas as ruas,
incluindo os utilizadores do ascensor nas duas horas de ponta da manhã ou da tarde, verifica-se que
o valor mais baixo é de 345, pelo que não se adivinham quaisquer dificuldades em garantir ao longo
das 14 horas de funcionamento do sistema as 238 viagens em cada sentido.

Área de Intervenção 1 | Proposta 2: Jardim dos CTT – Jardim do Torel + Calçada do
Lavra
Nesta proposta o desnível é de 40,2 metros na Calçada do Lavra onde se pretende instalar escadas
rolantes no sentido ascendente, e de 36,6 metros entre o Jardim dos CTT e o do Torel onde se
pretende instalar escadas rolantes no sentido descendente. Considerou-se o recurso a dois trechos
de escadas rolantes nos jardins, como referido na proposta anterior, e o recurso a quatro trechos na
Calçada do Lavra.
Na tabela 19 é possível observar o tempo actual, o tempo estimado em escada rolante e o ganho de
tempo obtido para a Calçada do Lavra. Os tempos para o percurso pelos jardins encontram-se na
proposta anterior.
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Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso Estimado

Actual

em Escadas Rolante

7,55 min

2,07 min

Calçada do Lavra

Poupança de Tempo
5,48 min

Tabela 19 - Poupança de tempo com a introdução de escadas rolantes na Calçada do Lavra

Considerando o custo de um trecho de escadas rolantes em 3,74 euros por hora, admitiu-se que o
custo de mais trechos seria linearmente proporcional, e como tal, o custo de quatro trechos seria de
14,96 euros por hora. Como a análise para o percurso entre os jardins já foi explicada no ponto
anterior não se voltará aqui a repetir.
Foi estimado um valor para o tempo de 0,08 euros por minuto. Como o tempo poupado na Calçada
do Lavra é de 5,48 minutos em cada viagem, tem-se uma poupança de 0,44 euros por viagem, valor
que resulta do produto do valor do tempo pelo tempo poupado em cada viagem.
Determinou-se o número de viagens que geram um valor monetário igual ou superior aos custos,
multiplicando os 0,44 euros poupados por viagem de forma iterativa por números inteiros. Verificou-se
serem necessárias 34 viagens para cobrir os 14,96 euros por hora de custos com os quatro trechos
de escadas rolantes, e 17 viagens para cobrir os custos com os dois trechos nos jardins. No primeiro
caso o valor encontrado excede em mais de 0,10 euros o mínimo necessário. Ao longo das 14 horas
de funcionamento das escadas rolantes são necessárias 476 viagens no sentido ascendente e 238
no sentido descendente.
No dia 21 de Junho de 2010 realizou-se uma contagem de peões na Calçada do Lavra para puder
comparar o número de viagens actual com o necessário. Apresentam-se também as contagens de
dia 22 de Junho de 2010 na Rua do Telhal, dado que se prevê que a instalação de escadas rolantes
atrairá peões desta rua. Na tabela 18 é possível ver os resultados das contagens efectuadas nos
períodos de ponta da manhã e da tarde.
Observando o número de peões registados nas horas de ponta da manhã ou da tarde na Calçada do
Lavra em conjunto com o ascensor, verifica-se que este valor é sempre superior a 130 em cada
sentido, pelo que se considera possível assegurar as 34 viagens necessárias por hora mesmo fora
dos períodos de ponta, pois não se está a considerar qualquer percentagem de peões da Rua do
Telhal que muito provavelmente irão aderir a este percurso.
No total das duas horas de ponta da manhã e da tarde verificam-se 440 viagens, considerando tanto
os peões que percorrem a Calçada do Lavra a pé como os que utilizam o ascensor no sentido
ascendente. Tendo em conta que ao longo das 14 horas de funcionamento do sistema são
necessárias 476 viagens, entende-se que este número é exequível dado que em apenas quatro horas
se têm 440. Com a possível atracção de peões que hoje em dia percorrem a Rua do Telhal, mais fácil
se torna atingir o valor necessário.
O número de viagens necessárias no sentido descendente já foi analisado na proposta anterior pelo
que não se voltará a repetir. Refere-se apenas que se considerou um valor perfeitamente viável de
atingir e superar.
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Área de Intervenção 2 | Proposta: Beco de São Luís da Pena
Aqui o desnível é de 39,8 metros e considerou-se o recurso a quatro trechos de escadas rolantes ao
longo do Beco de São Luís da Pena, na parte onde já existem escadas. Na tabela 20 apresenta-se o
tempo actual de percurso, o tempo estimado em escadas rolantes e o ganho de tempo obtido.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso Estimado

Actual

em Escadas Rolante

7,00 min

2,05 min

Beco de São
Luís da Pena

Poupança de Tempo

4,95 min

Tabela 20 - Poupança de tempo com a introdução de escadas rolantes no Beco de São Luís da Pena

Admitindo que o custo de um trecho de escadas rolantes é de 3,74 euros por hora e considerando
que o custo de quatro trechos seria linearmente proporcional, verifica-se que o custo total é 14,96
euros por hora.
Estimou-se o valor do tempo em 0,08 euros por minuto. Sendo o tempo poupado em cada viagem ao
longo do Beco de São Luís da Pena de 4,95 minutos, tem-se uma poupança de 0,40 euros por
viagem.
Calculou-se o número de viagens que geram um valor monetário igual ou superior aos custos com
base nos 0,40 euros poupados por viagem, da mesma forma que se descreveu nas propostas
anteriores, e constatou-se que para cobrir os 14,96 euros por hora de custos com os quatro trechos
de escadas rolantes são necessárias 38 viagens numa hora. Este número excede em cerca de 0,25
euros o mínimo necessário. Ao longo das 14 horas de funcionamento das escadas rolantes são
necessárias 532 viagens.
Realizou-se no dia 23 de Junho de 2010 uma contagem de peões no Beco de São Luís da Pena para
comparar o número de viagens actual com o necessário. Apresentam-se também as contagens de
dia 24 de Junho de 2010 no Largo de São Domingos, dado que se prevê que a instalação de escadas
rolantes atraia peões que hoje sobem a Calçada de Santana pelas Escadinhas da Barroca ou pela
Calçada do Garcia, e como tal, contaram-se os peões que percorrem estas duas ruas. Na tabela 21 é
possível ver os resultados das contagens efectuadas no período de ponta da manhã e da tarde.
Local de Contagem

8H00 – 10H00

17H00 – 19H00

Total

Beco São Luís Pena – Sentido Ascendente

34

42

76

Escadinhas da Barroca – Sentido Ascendente

29

33

62

Calçada do Garcia – Sentido Ascendente

322

274

596

Tabela 21 - Contagens de peões no Beco de S. Luís da Pena, Escadinhas da Barroca e Calçada do Garcia

O número de viagens neste percurso é baixo, especialmente quando comparado com os valores dos
percursos anteriores. Verifica-se um mínimo de 34 viagens no beco num período de ponta, valor este
que é muito próximo das 38 viagens necessárias em apenas uma hora. Assim sendo, dificilmente
este percurso será viável no actual contexto pois não se prevê atingir as 532 viagens diárias
necessárias. No entanto, este percurso encontra-se subaproveitado e pensa-se que com a instalação
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deste sistema seriam atraídos mais peões que hoje usam outros circuitos, nomeadamente as
Escadinhas da Barroca e a Calçada do Garcia. Embora o número de viagens da Calçada do Garcia
seja elevado, nem todos estes peões se dirigem à Calçada de Santana como interessa para este
percurso. Muitos dirigem-se ao Hospital de São José pela Rua do Arco da Graça.
Tendo em conta o número de viagens registadas nos períodos de ponta nas Escadinhas da Barroca e
na Calçada do Garcia, admitindo que a atracção de peões seria de por exemplo 15%, ter-se-iam 9
(0,15 x 62) peões a transitar das escadinhas para o beco e 89 (0,15 x 596) provenientes da Calçada
do Garcia. Assim, pelo Beco de São Luís da Pena passariam 76 + 9 + 89 peões, ou seja, 174 peões
nas 4 horas de ponta do dia. Tendo em conta que numa hora são necessárias 38 viagens, este valor
já se torna tangível, na medida em que nesta situação se teria uma média de 43 viagens por hora. No
entanto, a capacidade de atracção deverá ser alvo de um estudo mais aprofundado com base em
inquéritos por exemplo. É importante referir que o facto de se considerarem os custos de quatro
trechos de escadas rolantes linearmente proporcionais ao custo de um, obriga a um número de
viagens diárias superior ao necessário caso os custos não sigam esta relação e haja economias de
escala.
A viabilidade desta proposta com base nestes cálculos levanta muitas dúvidas mas entende-se que
se as intervenções foram acompanhadas da devida revitalização e promoção, o número de viagens
necessárias pode ser assegurado.

Área de Intervenção 3 | Proposta 1: Travessa do Colégio
Nesta proposta o desnível é de 12,1 metros. Considerou-se o recurso a um trecho de escadas
rolantes como suficiente e apenas no sentido ascendente. Na tabela 22 é possível observar o tempo
de percurso actual, o tempo estimado em escada rolante e o ganho de tempo obtido.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso Estimado

Actual

em Escadas Rolante

2,20 min

0,62 min

Travessa do
Colégio

Poupança de Tempo

1,58 min

Tabela 22 - Poupança de tempo com a introdução de escadas rolantes na Travessa do Colégio

Sendo o custo de um trecho de escadas rolantes 3,74 euros por hora e o valor do tempo estimado de
0,08 euros por minuto, como o tempo poupado é 1,58 minutos em cada viagem, verifica-se uma
poupança de 0,13 euros por viagem.
Verificou-se serem necessárias 30 viagens numa hora para cobrir os 3,74 euros de custos por hora
com as escadas rolantes. Trata-se do número de viagens que gera um valor monetário igual ou
superior aos custos com base nos 0,13 euros poupados por viagem. Este valor excede em cerca de
0,10 euros o mínimo necessário. Ao longo das 14 horas de funcionamento das escadas rolantes são
necessárias 420 viagens.
Para puder comparar o resultado com o actual número de viagens, no dia 25 de Junho de 2010
realizou-se uma contagem dos peões que provinham da Travessa do Colégio e da Rua José António
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Serrano, dado que esta última constitui uma opção para os que não querem subir as escadas na
travessa. Apresenta-se também as contagens de dia 28 de Junho de 2010 na Rua de São Lázaro
dado que esta proposta pode revelar-se como uma opção para alguns dos que utilizam esta rua. Na
tabela 23 é possível ver os resultados das contagens efectuadas nos períodos de ponta da manhã e
da tarde.
Local de Contagem

8H00 – 10H00

17H00 – 19H00

Total

Travessa do Colégio + R. José António Serrano

431

263

694

Rua de São Lázaro

314

302

616

Tabela 23 - Contagens de peões na Travessa do Colégio + Rua José António Serrano e Rua de São Lázaro

Verifica-se que actualmente o valor mínimo de viagens num período de ponta é de 263 e dada a
existência de um hospital servido por este percurso, considera-se que o mínimo de 30 viagens por
hora é perfeitamente tangível. Tendo em conta que nos períodos de ponta da manhã e da tarde o
número de viagens excede as 600, não se prevê qualquer dificuldade em atingir as 420 viagens
diárias necessárias. Considerando que este percurso possa tornar-se atractivo para alguns dos peões
da Rua de São Lázaro, o número de viagens tende ainda a aumentar, contribuindo para reafirmar a
importância de melhorar este percurso para tantos peões.
Se o tempo poupado por viagem fosse mais elevado, ou seja, se o desnível fosse maior, o número de
viagens necessárias seria menor. Ainda assim, trata-se de um valor que hoje em dia é perfeitamente
tangível. Embora este desnível não seja tão grande como o das propostas anteriores, representa um
troço muito desconfortável para os diversos peões que diariamente o fazem.
Com base na proposta que se fez para o uso dos terrenos do hospital, prevê-se que o volume de
peões se mantenha elevado e continue a permitir a rentabilização das escadas rolantes.

Área de Intervenção 3 | Proposta 2: Travessa do Colégio + Calçada Nova do Colégio
Nesta proposta o desnível é de 12,1 metros tanto na Travessa do Colégio como na parte com
escadas da Calçada do Nova do Colégio, e ambas se pretende instalar um único trecho de escadas
rolantes apenas no sentido ascendente. Na tabela 24 apresenta-se o tempo de percurso actual, o
tempo estimado em escada rolante e o ganho de tempo obtido.

Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso Estimado

Actual

em Escadas Rolante

4,30 min

1,25 min

Poupança de Tempo

Trv. do Colégio +
Escadas da Calçada

3,05 min

Nova do Colégio
Tabela 24 - Poupança de tempo com a introdução de escadas rolantes na Travessa do Colégio + Escadas da Calçada Nova do Colégio

Considerando o custo de um trecho de escadas rolantes 3,74 euros por hora e admitindo que o custo
de dois trechos seria linearmente proporcional, o custo total é de 7,48 euros por hora. Estimou-se um
valor para o tempo de 0,08 euros por minuto e tendo em conta que o tempo ganho neste percurso é
de 3,05 minutos em cada viagem, verifica-se uma poupança de 0,25 euros por viagem.

81

Determinou-se que o número de viagens por hora necessário para gerar um valor monetário igual ou
superior aos custos é 31, tendo como base os 0,25 euros poupados por viagem, e este excede em
0,20 euros o mínimo necessário. Ao longo das 14 horas de funcionamento das escadas rolantes são
necessárias 434 viagens. O número de viagens necessário que se estimou é para ambos os trechos
e não para cada um.
Mantêm-se válidas as contagens apresentadas na proposta anterior, realizadas no dia 25 de Junho
de 2010 na Rua do Arco da Graça e de dia 28 na Rua de São Lázaro, que se encontram na tabela
23, e permitem comparar o número de viagens actual com o necessário. Na tabela 25, em baixo,
apresenta-se apenas as contagens de dia 29 de Junho de 2010 na Calçada Nova do Colégio,
realizadas nos períodos de ponta da manhã e da tarde.
Local de Contagem

8H00 – 10H00

17H00 – 19H00

Total

Calçada Nova do Colégio

58

64

122

Tabela 25 - Contagens de peões na Calçada Nova do Colégio

Constata-se que se consegue um máximo de 58 viagens num dos períodos de ponta no trecho da
calçada, o que leva a crer que as 31 viagens necessárias por hora são difíceis de conseguir aqui. Não
há como negar que é no troço da Travessa do Colégio que tanto as viagens necessárias por hora
como as diárias são asseguradas, pois o número de viagens na Calçada Nova do Colégio é muito
menor. Esta ligação em conjunto com a da área de intervenção anterior (Beco de São Luís da Pena)
estabelece um novo percurso alternativo que hoje não é muito considerado devido ao desconforto
que gera.
Embora não seja possível garantir as 434 viagens diárias para os dois trechos, pelo menos no da
Travessa do Colégio é, e portanto a rentabilização do sistema é assegurada. O benefício gerado para
a população que diariamente percorre a Calçada Nova do Colégio e a capacidade atractiva do
sistema, a par com medidas complementares de carácter urbanístico que devem ser tomadas, torna
esta proposta é muito relevante para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos.
É relevante conhecer a capacidade de atracção de peões provenientes da Rua de São Lázaro para
este percurso, pois aqueles que usam a Rua de São Lázaro para chegar ao Campo dos Mártires da
Pátria por ser mais movimentada e menos penosa de percorrer têm aqui uma boa alternativa.

Área de Intervenção 3 | Proposta 3: Travessa do Jogo da Pela + Calçada Nova do
Colégio
Aqui o desnível total a vencer é de 23,90 metros, correspondendo 11,80 metros à Travessa do Jogo
da Pela e 12,1 metros às escadas da Calçada do Nova do Colégio. Pretende-se instalar escadas
rolantes apenas no sentido ascendente com recurso a um trecho único em ambas as ruas.
Na tabela 26 mostra-se o tempo de percurso actual, o tempo estimado em escada rolante e o ganho
de tempo obtido.
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Percurso

Tempo de Percurso

Tempo de Percurso Estimado

Actual

em Escadas Rolante

4,25 min

1,23 min

Poupança de Tempo

Trv. Jogo da Pela +
Escadas da Calçada

3,02 min

Nova do Colégio
Tabela 26 - Poupança de tempo com a introdução de escadas rolantes na Trv. do Jogo da Pela + Escadas da Calçada Nova do Colégio

Assumindo o custo de um trecho de escadas rolantes em 3,74 euros por hora e uma relação de
proporcionalidade linear entre este custo e o número de trechos, constata-se que dois trechos têm um
custo de 7,48 euros por hora. O valor do tempo foi estimado em 0,08 euros por minuto e sabendo que
o ganho total de tempo neste percurso é de 3,02 minutos em cada viagem, verifica-se uma poupança
de 0,24 euros por viagem.
Verificou-se que são necessárias 31 viagens por hora para gerar um valor monetário igual ou superior
aos custos com as escadas rolantes, sabendo que em cada viagem se poupam 0,24 euros. Este valor
excede em 0,10 euros o mínimo necessário. Ao longo das 14 horas de funcionamento das escadas
rolantes são necessárias 434 viagens.
Na tabela 23 apresentam-se as contagens realizadas no dia 25 de Junho de 2010 para a Travessa do
Colégio e para a Rua José António Serrano, e dia 28 de Junho na Rua de São Lázaro. Na tabela 25
encontram-se as contagens na Calçada Nova do Colégio realizadas dia 29 de Junho de 2010.
Neste caso não seria sensato assumir a transposição do total de viagens contabilizadas na Travessa
do Colégio e na Rua José António Serrano para este percurso, dado que a estação de metropolitano
do Martim Moniz se localiza a cerca de 130 metros da Travessa do Jogo da Pela, e este é um
importante ponto de partida para a quase totalidade das viagens contabilizadas. Dada a distância
referida pode haver uma perda de peões. Relativamente ao trecho da Calçada Nova do Colégio
prevê-se que o actual volume se mantenha e provavelmente até aumente.
Não podendo afirmar qual a percentagem de peões que circula pela Travessa do Colégio e pela Rua
José António Serrano e que passaria a usar a Travessa do Jogo da Pela com a instalação das
escadas rolantes, refere-se apenas que mesmo sendo de 30%, nas horas de ponta da manhã
verifica-se que um mínimo de 79 viagens (263 x 0,30). Somando este valor com o correspondente
para a Calçada Nova do Colégio obtêm-se 143 viagens (79 + 64). Este valor é mais de quatro vezes
mínimo necessário numa hora (31) e como a análise é efectuada para os dois trechos em conjunto,
entende-se que é plausível atingir as viagens necessárias. Somando a estes números os peões que
poderão provir da Rua de São Lázaro, entende-se que é possível satisfazer o número mínimo de
viagens ainda que fora dos períodos de ponta seja difícil ter a certeza. Não é possível afirmar com
certeza que são satisfeitas as 434 viagens diárias necessárias, mas reforça-se mais uma vez a
necessidade de melhorar a mobilidade pedonal dos que por aqui circulam diariamente com base em
meios mecânicos.
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Considerações Gerais
É necessário compreender a relação entre os custos das escadas rolantes e o número de trechos, de
modo a verificar se esta é proporcionalmente linear como se assume, pois provavelmente será
possível reduzir bastante os custos. É importante aferir os valores exactos dos custos de limpeza e
manutenção de forma a não superlativar os mesmos.
Refere-se ainda que o facto de se considerarem os custos de quatro trechos na Calçada do Lavra,
por exemplo, obriga a um número de viagens muito superior ao da proposta anterior pelos jardins
onde para o sentido ascendente apenas se contava com dois trechos de escadas rolantes. É
importante averiguar com os especialistas as vantagens e as desvantagens de optar por menos
trechos reduzindo os custos, bem como a viabilidade do número de trechos escolhidos dado que
pode ser necessária a introdução de mais trechos para melhores rendimentos.
Uma variação da taxa usada na actualização dos custos de cada trecho de escadas rolantes não
influencia de forma significativa os valores obtidos. Se a taxa de actualização fosse de, por exemplo,
8% em vez de 5% verifica-se uma diferença de apenas 7% no valor final. Também a taxa de
actualização assumida para o valor do tempo pode não caracterizar de forma correcta a situação
futura e necessitar de ser aumentada ou mesmo diminuída. O facto de se ter considerado apenas
viagens em não-trabalho de passageiros para o valor do tempo torna este muito inferior ao que será
na realidade, dado que há certamente pessoas a deslocarem-se por motivos profissionais. No
entanto, não conhecendo a percentagem de viagens para cada categoria não foi possível contabilizar
as viagens em trabalho e optou-se por uma postura mais conservativa. É importante referir que o
valor usado corresponde a viagens de transição em autocarro, pelo que se espera que o valor do
tempo para viagens de transição a pé seja inferior.
Pretende-se que o sistema seja de utilização livre para os peões, ou seja, sem tarifa de transporte
associada. Entende-se que estas intervenções geram um benefício social elevado, um contributo
enorme para o aumento da qualidade da mobilidade pedonal e revitalização significativa de muitas
zonas da cidade e portanto, a gestão destes sistemas deve ser financiada de outras formas já
referidas anteriormente. Uma das sugestões de financiamento prende-se com a captura da
valorização gerada no sector imobiliário com a melhoria na acessibilidade que se analisa em seguida.

6.3.3 – A Valorização Introduzida no Sector do Imobiliário – Captura de Valor
A introdução de escadas rolantes na via pública gera melhorias na acessibilidade pedonal às
habitações, serviços e equipamentos servidos por estas que se reflectem numa valorização destes
imóveis. Tal como referido anteriormente, uma das formas possíveis de financiar a instalação e
manutenção das escadas rolantes é através da captura desta valorização.
Para quantificar esta valorização, recorrer-se-á a um estudo que se debruça sobre os efeitos das
infra-estruturas de transportes no valor das propriedades com base em modelos de preços hedónicos
(Martinez, 2010). Este estudo examina a relação entre a proximidade das infra-estruturas de
transportes e o valor das propriedades de uma área urbana, neste caso Lisboa, reflectindo a
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influência dos atributos estruturais dos edifícios (número de quartos, ano de construção, entre outros),
dos atributos de vizinhança (nível de educação, mistura de usos do solo) e dos atributos de
acessibilidade. Embora o estudo permita estimar os preços de um imóvel com base na análise da
acessibilidade ao comboio (Linha de Sintra, Cascais, entre outras) e à rede de estradas, apenas se
farão considerações à acessibilidade ao Metropolitano de Lisboa devido ao âmbito desta dissertação.
Sobre os atributos estruturais e de vizinhança também não se farão modificações.
As escadas rolantes reduzem os tempos de viagem, aproximando os peões de novos espaços e
serviços na cidade. Contribuem para, por exemplo, aumentar a área de influência das estações de
metropolitano relativamente à captação de utilizadores. Com base nisto, traçar-se-ão as áreas de
influência de algumas estações de metropolitano e conhecendo o tempo de acesso às mesmas
perante a introdução de escadas rolantes, determinar-se-á a valorização dos imóveis.

O Traçado das Áreas de Influência das Estações do Metropolitano
Consideram-se as quatro estações de metropolitano dentro da zona de estudo: Avenida,
Restauradores, Rossio e Martim Moniz. As estações da Avenida e dos Restauradores pertencem à
linha azul e as estações do Rossio e do Martim Moniz à linha verde.
O traçado das áreas de influência foi baseado na extensão Network Analyst do programa de
tratamento de dados e informação geográfica ArcGIS, que permite a definição de áreas de serviço
[1]

com base em tempos de percurso para um ou mais pontos de origem. A informação geográfica

reunia diversas características para todas as ruas da cidade, sendo o tempo de percurso a mais
relevante para a análise que se segue, e ainda a caracterização de cada Base Geográfica de
Referenciação de Informação (BGRI) no que respeita às propriedades estruturais (número de casas).
Começou-se por confirmar que os tempos de percurso no programa ArcGIS se encontravam de
acordo com os medidos em campo. Estes eram muito idênticos aos obtidos na maioria dos casos,
mas foram necessárias correcções em algumas ruas. Considerou-se que o tempo máximo que um
peão está disposto a percorrer a pé até uma estação de metropolitano é de 10 minutos. Este valor
permite definir o limite das áreas de influência e também o âmbito deste estudo. Fizeram-se várias
tentativas de contacto com o Metropolitano de Lisboa no intuito de corroborar ou refutar este limite,
mas tal revelou-se infrutífero por ausência de resposta da instituição.
Com base na ferramenta Network Analyst definiram-se as áreas de influência para cada uma das
estações de metropolitano para 5, 7 e 10 minutos de percurso. Esta ferramenta permite definir como
pontos de partida das áreas de influência as quatro estações e para cada uma destas desenha três
manchas de diferentes cores, correspondentes aos três tempos definidos, que resultam do somatório
dos tempos de percurso desde cada ponto de partida. Na figura 75 é possível observar o resultado
obtido para a situação actual das quatro estações.
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Figura 75 - Áreas de influência sem escadas rolantes – situação actual

Verifica-se que as estações dos Restauradores e do Rossio são as que se encontram mais próximas
entre si, dado que as suas áreas de influência são as únicas que se sobrepõem para menos de 5
minutos de percurso. Relativamente à zona de estudo (colina rodeada por todas as áreas
desenhadas), constata-se que a estação da Avenida (mais à esquerda) apresenta a área de
influência que mais avança sobre a colina, atingindo o inicio da Calçada do Moinho de Vento (rua que
segue a do Telhal) e cerca de metade da Calçada do Lavra mas não chega ao Campo dos Mártires
da Pátria. A área de influência da estação dos Restauradores chega a grande parte do Beco de São
Luís da Pena mas não à Calçada de Santana. A área de influência da estação do Rossio serve o
inicio da Calçada de Santana mas é a da estação do Martim Moniz que permite servir esta calçada
até cerca de metade, chegando mesmo a grande parte da Rua de São Lázaro.
De seguida procedeu-se à construção do cenário com as escadas rolantes alterando-se os valores do
tempo de percurso nas ruas para as quais se propõe a instalação das mesmas, pelos valores
estimados com base nas escadas rolantes da estação da Baixa-Chiado, que se encontram descritos
no subcapítulo anterior. Relativamente à área de intervenção 1, escolheu-se representar a proposta 2
(Jardim dos CTT – Jardim do Torel + Calçada do Lavra) e definiu-se o novo percurso pelos jardins no
programa ArcGIS. Na área de intervenção 3 representou-se a proposta 3 (Travessa do Jogo da Pela
+ Calçada Nova do Colégio), pois considera-se a proposta 1 insuficiente e com remoção do hospital
tanto esta como a 2 podem ser postas em causa. Uma vez mais, recorrendo à ferramenta Network
Analyst definiram-se as novas áreas de influência para cada uma das quatro estações de
metropolitano para 5, 7 e 10 minutos de percurso no programa ArcGIS. Apresenta-se o resultado
obtido na figura 76.
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Figura 76 - Áreas de influência com as escadas rolantes

Verificam-se alterações significativas. As áreas de influência aumentaram e cobrem agora todas as
ruas de inclinação acentuada da colina, à excepção da Calçada do Moinho de Vento, chegando bem
perto da Rua do Instituto Bacteriológico cuja inclinação é nula e conduz o peão directamente ao
Campo dos Mártires da Pátria. A introdução de escadas rolantes na Calçada do Lavra permite que a
área de influência, que antes atingia apenas o meio desta, se estenda até ao inicio da Rua Júlio de
Andrade que, por sua vez, permite chegar ao Campo dos Mártires da Pátria e não apresenta
inclinação.
A introdução de escadas rolantes no Beco de São Luís da Pena permite chegar a meio da Calçada
de Santana em menos de 7 minutos, quando antes não era possível chegar ao final do beco em
menos de 10 pois a área de influência para o tempo máximo ficava a cerca de dois terços do seu fim.
Estas escadas rolantes em conjunto com as instaladas na Calçada Nova do Colégio e na Travessa
do Jogo da Pela, permitem unir a colina do lado da Rua das Portas de Santo Antão ao Martim Moniz
em pouco tempo, pois na situação actual as áreas de influência não se tocam para 10 minutos de
percurso e com escadas rolantes isto quase sucede para 7 minutos.
Na Calçada Nova do Colégio e na Travessa do Jogo da Pela constata-se que a área de influência se
estende agora até perto da Rua do Instituto Bacteriológico, quando antes ficava apenas a
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sensivelmente metade da Calçada de Santana. Outra grande melhoria consiste no facto de
anteriormente a 5 minutos da estação do Martim Moniz só ser possível chegar ao inicio da Calçada
Nova do Colégio, mas com as escadas rolantes aqui e na Travessa do Jogo da Pela em 5 minutos é
possível chegar a meio desta calçada e em cerca de 7 minutos à Calçada de Santana.
Na figura 77 encontra-se representada apenas a proposta 1 (Jardim dos CTT – Jardim do Torel), da
área de intervenção 1, em detrimento da proposta 2 representada na figura 76.

Figura 77 - Áreas de influência sem escadas rolantes na Calçada do Lavra

Verifica-se que sem escadas rolantes na Calçada do Lavra mas apenas nos jardins, a área de
influência dos 10 minutos da estação dos Restauradores só atinge o inicio desta calçada, e a da
estação da Avenida chega apenas a metade. Este facto é facilmente observável na figura porque a
área de influência da estação dos Restauradores entre os 7 e os 10 minutos (limite exterior) encontrase delimitada a azul. Observa-se um efeito de barreira na Calçada do Lavra que não permite a
expansão das áreas de influência para mais perto do Campo dos Mártires da Pátria. É de esperar que
a maioria dos utilizadores da Calçada do Lavra, à excepção dos seus moradores, opte por usar o
percurso pelos jardins devido à proximidade deste, como resposta a este efeito de barreira que
aumenta o tempo de percurso pela calçada caso seja esta a proposta executada.
Refere-se ainda que se na área de intervenção 3 se optar por representar a proposta 2 (Travessa do
Colégio + Calçada Nova do Colégio) em detrimento da proposta 3 (Travessa do Jogo da Pela +
Calçada Nova do Colégio), representada na figura 76 em cima, as áreas de influência não sofrem
alterações significativas.
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Com a instalação de escadas rolantes nas três áreas de intervenção, o Campo dos Mártires da Pátria
passa a estar a menos de 15 minutos de quatro estações de metropolitano em simultâneo e também
de todos os serviços e lojas de comércio que se encontram nestas zonas, em vez dos actuais cerca
de 20 minutos.

O Cálculo da Valorização dos Imóveis com a Instalação das Escadas Rolantes
O cálculo da valorização dos imóveis com a introdução de escadas rolantes será baseado no estudo
desenvolvido pelo Doutor Martínez (Martinez, 2010). Para cada BGRI, o estudo determina o seu valor
actual com base em atributos estruturais (número de quartos, área, entre outros), atributos de
vizinhança (índice de educação e de entropia), e atributos de acessibilidade ao comboio (Linha de
Sinta, Cascais, Azambuja e Margem Sul), à rede viária e ao metropolitano. O modelo seguido para
calcular esta valorização é contínuo de acessibilidade local.
Não serão feitas alterações sobre os atributos estruturais e de vizinhança. Nos atributos de
acessibilidade apenas se aferirá a valorização das BGRI pela redução do tempo de acesso às quatro
estações de metropolitano, para as quais se desenharam as áreas de influência: Avenida,
Restauradores, Rossio e Martim Moniz. Para a acessibilidade ao comboio (Linha de Sintra, Cascais,
Azambuja e Margem Sul) e à rede viária não serão feitas alterações.
Para calcular a acessibilidade de cada BGRI foi considerada uma função contínua decrescente de
impedância da proximidade ao transporte público – a logística invertida. A expressão da logística
invertida usada é apresentada em 3. Nesta expressão, Y é o valor da acessibilidade e varia entre 0 e
1, correspondendo o primeiro valor à situação de acessibilidade nula e o segundo a não precisar de
caminhar para o local a que se pretende aceder. O parâmetro X representa o tempo de acesso à
infra-estrutura de transportes. Os parâmetros a e b foram calibrados considerando 2 pontos diferentes
da curva da função (por exemplo, X = 5 minutos e Y = 0,90, X = 15 minutos e Y = 0,10) e variam para
cada tipo de infra-estrutura, tal como o parâmetro Xmax. O ponto a partir do qual a acessibilidade de
cada BGRI foi calculada foi o seu centróide.

𝑌=

1

1 + exp�𝑎 − 𝑏(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋)�

(3)

Para a acessibilidade ao metropolitano o autor construiu com base na expressão 3, as equações 4 e
5 com as quais calcula a acessibilidade de cada BGRI a uma (Y1) e a duas linhas do metropolitano
(Y2), respectivamente.
𝑌1 =

1
1 + exp (6,812 − 0,659(17 − 𝑋))
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(4)

𝑌2 =

1
1 + exp (4,394 − 0,439(20 − 𝑋))

(5)

Nas equações 4 e 5 o parâmetro X representa o tempo em minutos para chegar a uma estação,
tratando-se no primeiro caso (Y1) da mais próxima que permita aceder a uma das linhas de
metropolitano e no segundo caso (Y2) a mais próxima que permita aceder a outra das linhas.
Uma vez traçadas as áreas de influência das estações de metropolitano, determinaram-se as BGRI
por estas intersectadas contabilizando tanto as que se apresentavam totalmente contidas como as
parcialmente inseridas. Tal foi feito com base numa ferramenta de inquirição automática do programa
ArcGIS, contabilizando-se 196 BGRI no total. Para cada uma destas BGRI é conhecido o seu valor,
assim como os valores da acessibilidade a uma e a duas linhas do metropolitano

[2]

.

Antes de avaliar a valorização com a introdução das escadas rolantes foi necessário determinar
novos valores para as acessibilidades de cada BGRI e o seu novo valor na situação actual, uma vez
que os valores de acessibilidade originais não tinham em consideração a inclinação das ruas, pelo
que os tempos de percurso para aceder a uma e duas linhas de metropolitano não estavam
correctos. Assim, o actual valor das BGRI foi determinado com base na equação 6 onde Vactual
representa o valor actual de cada BGRI sem considerar as escadas rolantes, Voriginal o valor original
das BGRI, Y1original e Y2original representam os valores da acessibilidade originais para uma e
duas linhas de metropolitano, respectivamente. Os parâmetros β1 e β2 são coeficientes determinados
pelo autor para a acessibilidade a uma e a duas linhas de metropolitano, respectivamente, sendo β1
igual a 0,0652 e β2 a 0,0916. Os valores da acessibilidade a uma e duas linhas tendo em conta os
reais tempos de percurso são representados por Y1actual e Y2actual, e têm como base os tempos de
acesso introduzidos no programa ArcGIS.
𝑉𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = exp (ln(𝑉𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) + 𝛽1 (𝑌1𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑌1𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) + 𝛽2 (𝑌2𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑌2𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙))

(6)

Os resultados obtidos para a valorização actual e para acessibilidade actual a uma e a duas linhas de
metropolitano encontram-se no anexo V, onde também se encontram os valores originais das
acessibilidades e o valor de cada BGRI.
Seguidamente, determinaram-se os tempos de acesso de cada BGRI a uma e a duas linhas do
metropolitano considerando as escadas rolantes para puder calcular os valores da acessibilidade
usando as equações 4 e 5 e com isto, calculou-se a valorização das BGRI devido à instalação de
escadas rolantes com base na equação 7.
𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = exp (ln(𝑉𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) + 𝛽1 (𝑌1𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑌1𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) + 𝛽2 (𝑌2𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑌2𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙))

(7)

Nesta equação, Vfinal representa a valorização final obtida com a introdução das escadas rolantes,
Vactual o actual valor corrigido de cada BGRI sem considerar as escadas rolantes, β1 e β2 são os
2

Valores cedidos pelo Doutor Martinez
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mesmos coeficientes da equação 6 e valem respectivamente 0,0652 e 0,0916. O parâmetro Y1final
representa o valor de acessibilidade de cada BGRI calculado para uma linha de metropolitano no
cenário com escadas rolantes, e o Y2final idêntico mas para duas linhas. Por último, os parâmetros
Y1actual e Y2actual representam os valores actuais da acessibilidade para uma e duas linhas de
metropolitano, respectivamente, no cenário sem escadas rolantes.
No anexo VI encontram-se os resultados para as 196 BGRI e verifica-se que apenas 51 sofreram
alterações nos seus valores de acessibilidade a uma, a duas linhas ou a ambas com a introdução de
escadas rolantes. Apresentam-se assim os novos valores para a acessibilidade, a diferença entre os
valores obtidos para a acessibilidade considerando a instalação de escadas rolantes e o cenário
actual com valores de acessibilidade corrigidos para uma e duas linhas de metropolitano, bem como
o novo valor de cada BGRI e a valorização face à instalação das escadas rolantes.
Constata-se que em 17 das BGRI a acessibilidade a uma e a duas linhas de metropolitano melhorou
simultaneamente. Em 33 BGRI a acessibilidade a duas linhas sofre um aumento e em 1 BGRI apenas
a acessibilidade a uma linha aumentou. Este aumento dos valores da acessibilidade corresponde a
uma diminuição dos tempos de percurso, que resulta num aproximar dos imóveis às infra-estruturas
do metropolitano incentivando a marcha a pé e o uso deste transporte público.
A colocação de escadas rolantes nas três zonas de intervenção da zona de estudo gera uma
valorização total nas 51 BGRI de 4.445.353,73 euros. Mesmo que só dois terços deste valor sejam
capturados, ficando o outro terço retido no sector privado, isto corresponde a 2.963.569,15 euros,
valor que permite cobrir totalmente os custos estimados de dez trechos de escadas rolantes durante
todo o ciclo de vida, pois para cada trecho estes custos foram estimados em 286.453,03 euros.
As 51 BGRI reúnem em si 4354 unidades habitacionais

[3]

. Como são 10 trechos que se pretendem

instalar ao todo (proposta 1 da área de intervenção 1, proposta 3 da área de intervenção 3) o custo é
de 2.864.530,3 euros. Seria necessário que a colecta de impostos nas 51 BGRI ao longo dos 15 anos
ascendesse a 3744,5 euros ano, ou seja, que cada unidade habitacional contribuísse com cerca de
0,86 euros por ano a mais no valor do Imposto Municipal sobre Imóveis. Embora o valor por cada
BGRI pareça elevado, quando se tem em conta as unidades habitacionais este revela-se
insignificante.
A valorização obtida com a instalação das escadas rolantes em cada BGRI não representa a mesma
percentagem do valor total para os 51 casos. Por exemplo, na BGRI 138370 a valorização obtida com
as escadas rolantes representa quase 20% do seu valor total mas na BGRI 138427 a valorização
equivale apenas a 0,002%, correspondendo estes valores ao máximo e mínimos verificados e sendo
a segunda maior percentagem encontrada de 6%.
Das 196 BGRI total ou parcialmente envolvidas pelas áreas de influência das estações até 10
minutos de percurso, em 51 houve melhorias na sua acessibilidade e consequentemente um aumento
do seu valor. Tendo em conta que apenas se estudou a introdução de escadas rolantes na colina de
3
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acesso ao Campo dos Mártires das Pátria, todas as BGRI que se encontram na zona plana ou se
inserem em outros terrenos inclinados fora da área de estudo, por exemplo a zona à esquerda da
Avenida da Liberdade (sentido ascendente), não sofrem qualquer valorização. Além destas 51 BGRI,
para as quais houve melhorias na acessibilidade às estações de metropolitano devido à redução do
tempo de percurso com as escadas rolantes, houve ainda mais 4 cujas acessibilidades aumentaram
de valor. No entanto, como não correspondem a habitações não tinham valor inicial e portanto não foi
possível determinar a sua valorização. Uma delas corresponde a uma propriedade do Estado
(Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa), outra ao Centro Comercial do Martim Moniz e as outras
duas a edifícios em construção para uso habitacional, ou seja, futuros imóveis que serão valorizados
pelas escadas rolantes e que correspondem a mais fontes de financiamento.

Considerações Finais
Assumindo que os valores estimados para os custos são exactos, verifica-se que o valor aqui
determinado de valorização cobre os custos totais com os 10 trechos de escadas rolantes nas três
áreas de intervenção, caso se instale a proposta 1 da área de intervenção 1, a proposta da área de
intervenção 2, e a proposta 3 da área de intervenção 3. Propõem-se no entanto outras formas de
financiamento destes sistemas. Desde logo, o recurso ao aluguer de espaço nas escadas rolantes
para introdução de publicidade. Refere-se ainda que o aumento da proximidade entre o topo da colina
e a sua base onde existem muitas lojas de comércio, se reflecte num potencial aumento de clientes
de modo que os serviços de comércio e restauração podem constituir outra fonte de captura de valor
através de um imposto, embora esta se considere uma opção pouco viável, que só iria afectar as
margens de lucro destes serviços.
É importante referir também que a introdução de escadas rolantes não melhora apenas a
acessibilidade ao Metropolitano de Lisboa: o serviço de autocarros e comboios também vê o valor da
acessibilidade melhorado embora este não tenha sido contabilizado. Desta forma, com base no
modelo de preços hedónicos usado, poder-se-ia também contabilizar a valorização dos imóveis com
a melhoria da acessibilidade a estes serviços de transporte.
O facto de os custos terem sido estimados com base em intervalos de referência de outros países e
de se ter considerado alguns valores sem confirmação dos fornecedores, como o valor para a
limpeza que se assumiu, pode ter resultado num custo por trecho ao longo do ciclo de vida do
sistema superior ao real. É também provável, como já tinha sido referido a propósito do cálculo das
viagens necessárias para rentabilizar o sistema em cada proposta, que os custos com as escadas
rolantes possam vir a ser alvo de reduções, uma vez que os custos de vários trechos podem não ser
linearmente proporcionais ao custo de um como se assume.
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7 – Conclusões
Embora até há alguns anos atrás não fosse alvo de um planeamento cuidado, a deslocação pedonal
representa a forma mais inata das pessoas se deslocarem, estando por isso sempre presente na vida
do ser humano. Com a introdução do automóvel, o desenvolvimento da rede rodoviária nas cidades
esteve no topo das prioridades e a marcha a pé viu as infra-estruturas a si dedicadas serem
reduzidas com perda de qualidade e segurança, por se tomar este modo como garantido e pouco
exigente.
Actualmente a forma de pensar as cidades encontra-se em fase de mudança. A competitividade entre
as cidades pela atracção de habitantes e serviços assenta, entre outros, nos princípios do
desenvolvimento sustentável e aumento de qualidade de vida dos cidadãos. Estes dois princípios
remetem a administração pública, responsável pela gestão das cidades, para a necessidade de
melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade dos seus cidadãos, integrando os diferentes
modos de transporte de forma eficaz, dotando as infra-estruturas de circulação das condições
necessárias, apostando na redução do tráfego automóvel para aumentar a qualidade do ar e mitigar o
congestionamento, promovendo o transporte público. No entanto as intervenções ao nível da
mobilidade e acessibilidade devem vir acompanhadas de outras, como a construção de parques
urbanos e espaços públicos amplos para comércio e convívio, que pretendem revitalizar as cidades
em especial nos seus centros históricos. Este tipo de medidas tem vindo a ser tomado e actualmente
é comum assistir-se, por exemplo, à transformação de ruas partilhadas por peões e veículos
motorizados em ruas exclusivamente pedonais com o objectivo de permitir um melhor usufruto do
espaço público, criando condições para eventos sociais e culturais. As medidas que pretendem
diminuir o uso abusivo do automóvel nas cidades em articulação com as que visam a promoção do
uso do transporte público e da marcha a pé, direccionam as cidades para a situação ideal de
equilíbrio entre modos de transporte, contribuindo para o aumento da qualidade ambiental. Este
equilíbrio deve ser assegurado a par com a correcta integração dos diferentes modos de transporte
na urbe, de forma a garantir conforto e articulação nas trocas entre estes.
A revitalização dos espaços destinados aos peões é importante para a promoção da deslocação
pedonal, garantindo aos cidadãos qualidade e segurança na marcha pé. Mas esta promoção deve ir
mais longe, mitigando o desconforto que alguns percursos de grande pendente geram nos peões
através da instalação de meios mecânicos de apoio à deslocação pedonal como as escadas rolantes.
Estes sistemas mecânicos permitem reduzir os tempos de percurso nas partes em que estes são
mais penosos, aumentando o bem-estar do peão que assim despende menos energia. Permitem a
aproximação entre as zonas altas e baixas da cidade com a redução dos tempos de percurso,
fomentando a troca de bens e serviços entre estas. Em percursos com elevado fluxo pedonal chegam
mesmo a estar constantemente em funcionamento. As escadas rolantes apresentam no entanto uma
grande limitação: não permitem a sua utilização por pessoas em cadeira de rodas ou carrinhos de
bebé. E embora também não permitam a sua utilização por parte de ciclistas em condições de
conforto, esta é possível através da introdução de uma calha onde assentam as rodas da bicicleta ao
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longo do percurso que permite ao ciclista subir pelas escadas rolantes junto à bicicleta, havendo
espaço e mercado para o desenvolver de outras ideias.
Embora os tapetes rolantes permitam resolver as questões anteriores, na generalidade dos casos
não constituem uma opção devido à inclinação máxima tolerada ser baixa. Nestas circunstâncias a
opção mais lógica seria o elevador inclinado (funicular), que permite a sua utilização por pessoas em
cadeiras de rodas e carrinhos de bebé e não apresenta a limitação de inclinação. Exige no entanto o
consumo de mais espaço público e o seu impacto na paisagem é muito superior ao dos sistemas
anteriores, especialmente no caso das escadas rolantes que são por norma instaladas em locais
onde antes já existiam escadas pelo que a aceitação pública é positiva. Uma das formas de reduzir o
impacto na paisagem com a introdução de elevadores inclinados é a instalação dos mesmos abaixo
da superfície. Em Barcelona existe um funicular que provêm do topo do Parque de Montjuïc e que faz
a ligação entre este ponto e a rede de metropolitano na base da colina, circulando abaixo da
superfície.
As áreas de intervenção correspondem a pontos da cidade que carecem de uma melhoria urgente
das condições de circulação dos peões, e no caso da primeira e terceira áreas, de pontos com
elevado fluxo pedonal. Os cálculos efectuados para determinar o número de viagens necessárias
para rentabilizar o sistema com base no tempo poupado por viagem e no valor desse tempo
apresentam algumas limitações. Desde logo o valor do tempo que se usou e que se refere apenas a
um tipo de viagens (não-trabalho) num meio de transporte que não corresponde ao do estudo. Os
custos das escadas rolantes foram estimados, não estando ao abrigo de um orçamento de uma
empresa, o que gera desvios face à realidade que podem não ser desprezáveis. Mesmo que tais
desvios não fossem relevantes, é muito provável que o contrato de instalação e manutenção das
escadas rolantes seja negociável e como tal o custo de dois trechos, por exemplo, não corresponde a
duas vezes o custo de um. É ainda importante referir que os resultados obtidos carecem da parcela
de custos referente ao consumo de energia que certamente alterará o valor final, a par com alguns
custos indirectos que não foram considerados. No entanto, apesar de todas as fraquezas possíveis
de assinalar na metodologia seguida nesta parte da análise, entende-se que esta é essencial para
avaliar a rentabilização das escadas rolantes cuja decisão de instalação deve ser ponderada por se
tratar de um investimento público.
Com base no actual número de viagens contabilizado nos períodos de ponta da manhã e da tarde,
constatou-se que para as propostas da área de intervenção 1 (Jardim dos CTT - Jardim do Torel e
Calçada do Lavra) não se prevêem quaisquer dificuldades em atingir o número mínimo de utilizadores
por dia em cada sentido. Já a proposta na área de intervenção 2 (Beco de São Luís da Pena) exige
um elevado número de peões face ao que actualmente ali circula, o que suscita algumas dúvidas. A
realização de inquéritos de preferências declaradas ajudaria a esclarecer a sua viabilidade. Na área
de intervenção 3 (Travessa do Colégio, Calçada Nova do Colégio e Travessa do Jogo da Pela), as
propostas 1 e 2 não suscitam grandes dúvidas relativamente ao número de viagens necessárias
devido ao grande afluxo de pessoas ao Hospital de São José. No entanto, a desmobilização do
hospital cria uma incerteza que dependerá do destino dado aos terrenos. Nestas circunstâncias surge
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a proposta 3, para a qual embora não se possa assegurar o volume mínimo de viagens diárias
necessárias entende-se que é bastante plausível.
Aferiu-se a valorização no sector do imobiliário com a introdução de escadas rolantes com base numa
metodologia já desenvolvida que se baseia em modelos de preços hedónicos. A instalação das
escadas rolantes melhora a acessibilidade a uma e a duas linhas de metropolitano na zona de estudo
para 51 BGRI, valorizando estas em 4.445.353,73 euros no total. Se dois terços deste valor forem
capturados, significa que 2.963.569,15 euros vão puder financiar os 10 trechos de escadas rolantes
que se propõem (considerando na área 1 a proposta 1 e na área 3 a proposta 3), ao longo dos 15
anos do ciclo de vida. A captura de valor no sector do imobiliário através do Imposto Municipal sobre
Imóveis para cobrir os custos dos 10 trechos de escadas rolantes, representaria um aumento deste
imposto em cerca de 0,86 euros por cada unidade habitacional, mas esta não é a única forma que se
prevê para financiar estes sistemas. O aluguer de espaço para publicidade ao longo das escadas
rolantes é outra fonte de receitas, assim como a possível contribuição do comércio e restauração
abrangidos por estes sistemas e claro, o orçamento público.
A introdução de escadas rolantes em simultâneo nas três áreas de intervenção permite que o Campo
dos Mártires da Pátria, actualmente localizado a cerca de 20 minutos das estações de metropolitano
da Avenida, dos Restauradores, do Rossio e do Martim Moniz, passe a estar a apenas 15 minutos. A
redução de cerca de 5 minutos permite um aproximar das pessoas e serviços que resulta numa maior
disponibilidade dos peões para se deslocarem entre estes pontos da cidade, potenciando não só a
deslocação pedonal mas também o comércio e a restauração. É importante reforçar que esta redução
de tempo significa também uma mitigação do desgaste físico e do desconforto gerado actualmente
nos peões. Especialmente numa zona como esta em que a percentagem de população idosa é
elevada, as escadas rolantes permitem aumentar a mobilidade destas pessoas, oferecendo-lhes
melhores condições e mais oportunidades para circularem, essenciais para aumentar a sua qualidade
de vida.
Há benefícios gerados pela introdução de escadas rolantes que não foram medidos mas que são
extremamente relevantes na ponderação de todas as suas vantagens e desvantagens. A instalação
destes sistemas de apoio à circulação pedonal aumenta a disponibilidade dos peões para percorrer
percursos sinuosos, eliminando o desgaste físico anteriormente associado a estes, a par com o
desconforto por chegar suado ao destino. A potenciação da marcha a pé além de aumentar as
actividades sociais e culturais na cidade, gera benefícios de saúde devido ao exercício físico
moderado que exige, combatendo o sedentarismo típico do estilo de vida moderno. Verifica-se que
existe um benefício social extremamente elevado que justifica, quase por si só, a instalação destes
sistemas em pontos estratégicos da cidade, cujas vantagens se repercutem aos mais diferentes
níveis, tornando estas mais competitivas por aumento da sua qualidade e oferta aos cidadãos.
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Anexo I. Contagens de peões nas áreas de intervenção

Ascensor
do Lavra

Ascensor
do Lavra

08h - 09h

49

09h - 10h

Beco S. Luís Beco S. Luís
da Pena
da Pena
(ASC)
(DES)

Calçada do
Lavra (ASC)

Calçada do
Lavra (DES)

Rua do
Telhal (ASC)

Rua do
Telhal (DES)

2

62

69

123

97

15

12

43

3

64

63

133

107

19

17

Sub-Total

92

5

126

132

256

204

34

29

17h - 18h

45

24

67

52

132

162

18

21

18h - 19h

44

15

66

59

125

152

24

14

Sub-Total

89

39

133

111

257

314

42

35

TOTAL

181

44

259

243

513

518

76

64

(ASC)

08h - 09h

(DES)

Escadinhas
Barroca (ASC)

Escadinhas
Barroca (DES)

Calçada do
Garcia (ASC)

Calçada do
Garcia (DES)

T. Colégio + R.
J. A. Serrano
(ASC)

Rua de São
Lázaro (ASC)

Calçada N.
Colégio (ASC)

12

9

155

74

235

176

27

09h - 10h

17

13

167

77

196

138

31

Sub-Total

29

22

322

151

431

314

58

17h - 18h

14

15

154

109

111

179

29

18h - 19h

19

12

120

113

152

123

35

Sub-Total

33

27

274

222

263

302

64

TOTAL

62

49

596

373

694

616

122

As contagens foram realizadas nos seguintes dias:
21 de Junho – Ascensor do Lavra e Calçada do Lavra
22 de Junho – Rua do Telhal
23 de Junho – Beco de São Luís da Pena
24 de Junho – Escadinhas da Barroca e Calçada do Garcia
25 de Junho – Travessa do Colégio e Rua José António Serrano
28 de Junho – Rua de São Lázaro
29 de Junho – Calçada Nova do Colégio
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Anexo II. Cálculo dos tempos de percurso em escada rolante
Escadas Rolantes de Referência para o Estudo
Escadas rolantes de acesso ao Largo do Chiado da Estação de Metropolitano da Baixa-Chiado

Desnível (metros)
Trechos
Tempo por trecho (seg)
Tempo total (min)
Velocidade (m/s)
Área Intervenção
1
2

3

Desnível (m)
Tempo Actual
(min)
Tempo c/ Escadas
Rolantes (min)
Poupança de
Tempo (min)

40
4
31
2,06
0,3236

Propostas

Percurso

1.1

Jardim dos CTT - Jardim do Torel

1.2

Calçada do Lavra

2.1

Beco de S. Luís da Pena

3.1

Travessa do Colégio

3.2

Travessa do Colégio + Calçada Nova do Colégio

3.3

Travessa do Jogo da Pela + Calçada Nova do Colégio

1.1

1.2

Propostas
2.1
3.1

36,6

40,2

39,8

12,1

24,2

23,9

7,55

7,55

7,00

2,20

4,30

4,25

1,88

2,07

2,05

0,62

1,25

1,23

5,67

5,48

4,95

1,58

3,05

3,01
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3.2

3.3

Anexo III. Cálculo dos custos de um trecho de escadas rolantes
Custo a 15 anos de um trecho de escadas rolantes
Parcelas

Observações

Valor

Custos de Instalação

Valor cedido por Eng. Gregorio Martínez

(1)

Margem Arranjos Urbanísticos Calculado a 5% dos Custos de Instalação
Custos de Manutenção

(2)

Custos de Limpeza (3)

Soma dos custos de manutenção anuais
actualizados ao longo de 15 anos (taxa 5%), com
incremento de 5% do custo inicial para Margem
de Desgaste nos últimos 5 anos.
Soma dos custos de limpeza anuais actualizados
ao longo de 15 anos (taxa 5%), assumindo uma
frequência de 2h semanais com recurso a 2
pessoas a um custo de 7€/h.

TOTAL
(1)
(2)

160.000,00 €
8.000,00 €
104.502,77 €

13.950,26 €

286.453,03 €

- Ayuntamiento Barcelona
- Valor inicial baseado no contracto de manutenção do Parque de Montjuïc (Barcelona de Serveis Municipals,

S.A., 2010).

Custo por hora de funcionamento de um trecho de escadas rolantes
Custo Total Médio (15anos)

286.453,03 €

Custo Anual

19.096,87 €

Custo Diário

52,32 €
07h30

Período Funcionamento

21h30

Nº de Horas diárias
funcionamento

14h00

Custo por hora de
funcionamento

3,74 €
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Anexo IV. Cálculo do Valor do Tempo usado no estudo
Valor do tempo para viagens de passageiros em autocarro
Descrição

€/pax/h

Viagens de trabalho (1)

15,52 €2002

Viagens de não-trabalho de Transição (1)

4,81 €2002

Viagens de não-trabalho Curtas (1)

4,03 €2002

Valor do Tempo considerado

4,81 €2002

Valor do Tempo em 2010
(Actualização – 8 anos a uma Taxa 3% )

6,09 €2010

Total a 15 anos (2)

72,74 €

Valor usado no estudo

4,85 €

(1)

- Valores retirados do estudo europeu: IER. (2006). Developing Harmonised European Approaches for Transport
Costing and Project Assessment - Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines. Stuttgart, Germany.
(2)

- Soma dos valores do tempo actualizados ao longo de 15 anos (taxa 3%).
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Anexo V. Acerto do valor das BGRI

BGRI

X1

X2

Y1

Y1O

Y2

Y2O

137543

7,16

7,16

0,419

0,848

0,776

0,933

0,00 €

0,00 €

137556

12,36

15,31

0,023

0,287

0,088

0,293

13.942.844,23 €

14.454.346,19 €

137605

9,07

21,17

0,170

0,600

0,007

0,067

29.653.964,70 €

30.663.774,79 €

137627

10,43

12,07

0,077

0,287

0,286

0,608

7.947.332,17 €

8.297.963,51 €

137663

10,06

11,31

0,097

0,600

0,359

0,789

7.263.959,61 €

7.807.492,48 €

137688

13,83

13,91

0,009

0,098

0,152

0,392

19.158.301,98 €

19.698.517,82 €

137745

10,48

14,96

0,075

0,287

0,101

0,392

8.740.297,29 €

9.101.095,45 €

137757

12,77

16,83

0,018

0,173

0,047

0,608

7.900.730,90 €

8.401.886,00 €

137767

9,32

13,93

0,148

0,437

0,151

0,392

13.300.689,38 €

13.857.128,42 €

137788

9,56

15,25

0,129

0,437

0,090

0,392

15.324.804,84 €

16.073.825,18 €

137818

10,40

18,20

0,079

0,287

0,026

0,147

16.859.513,94 €

17.280.307,72 €

137822

9,05

16,90

0,172

0,600

0,046

0,211

22.979.156,83 €

23.989.010,28 €

137835

5,55

22,10

0,676

0,915

0,005

0,044

2.438.498,45 €

2.485.622,07 €

137867

8,27

17,06

0,258

0,743

0,043

0,211

19.661.098,02 €

20.607.075,97 €

137872

7,03

15,47

0,440

0,743

0,083

0,392

16.371.911,42 €

17.177.926,12 €

137877

5,15

22,44

0,730

0,915

0,004

0,029

0,00 €

0,00 €

137878

8,75

27,14

0,202

0,600

0,001

0,005

9.678.276,06 €

9.936.639,25 €

137881

8,05

12,78

0,287

0,600

0,227

0,608

7.766.344,42 €

8.207.681,68 €

137889

7,47

14,89

0,370

0,600

0,104

0,392

10.401.017,21 €

10.840.227,21 €

137915

7,51

17,13

0,364

0,743

0,042

0,211

23.412.714,51 €

24.373.227,35 €

137933

11,82

15,80

0,032

0,848

0,073

0,211

23.239.721,77 €

24.821.351,75 €

137959

5,91

22,05

0,622

0,848

0,005

0,029

1.604.337,04 €

1.631.661,63 €

137966

7,55

19,97

0,358

0,743

0,012

0,067

22.991.868,81 €

23.693.049,17 €

137968

7,15

16,77

0,420

0,743

0,048

0,211

16.566.455,63 €

17.172.314,88 €

137974

11,82

13,88

0,032

0,437

0,153

0,500

0,00 €

0,00 €

137983

7,95

17,00

0,300

0,743

0,044

0,211

15.189.364,00 €

15.874.873,69 €

137997

8,63

13,46

0,214

0,437

0,179

0,608

0,00 €

0,00 €

138007

6,81

14,01

0,476

0,848

0,146

0,392

2.185.145,52 €

2.289.747,50 €

138015

5,79

19,61

0,640

0,848

0,014

0,100

4.470.629,78 €

4.567.214,44 €

138032

6,44

15,99

0,537

0,743

0,067

0,211

7.342.448,73 €

7.540.191,55 €

138042

5,00

20,45

0,750

0,848

0,010

0,067

0,00 €

0,00 €

138044

8,81

24,90

0,196

0,848

0,001

0,029

38.354.881,45 €

40.120.844,67 €

138061

16,63

23,98

0,001

0,173

0,002

0,211

45.241.231,01 €

46.634.538,06 €

138095

2,18

18,47

0,951

0,987

0,024

0,293

20.357.202,35 €

20.916.300,59 €

138100

6,74

20,96

0,487

0,743

0,008

0,067

23.802.793,29 €

24.334.264,48 €

138147

11,92

12,77

0,030

0,287

0,228

0,707

711.772,06 €

756.227,98 €

138197

4,64

16,38

0,791

0,954

0,057

0,293

1.598.366,00 €

1.650.759,32 €

138210

9,81

12,98

0,111

0,437

0,212

0,500

4.615.781,82 €

4.840.751,14 €

138251

5,72

18,22

0,650

0,915

0,026

0,147

12.839.125,02 €

13.207.719,41 €

138254

5,46

13,82

0,688

0,915

0,157

0,608

5.621.183,54 €

5.945.495,71 €
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V

VO

BGRI

X1

X2

Y1

Y1O

Y2

Y2O

138312

7,97

16,27

0,296

0,743

0,060

0,392

2.452.950,69 €

2.603.353,49 €

138313

10,93

11,92

0,057

0,287

0,300

0,707

18.291.958,84 €

19.274.234,94 €

138370

4,18

18,05

0,837

0,954

0,028

0,211

3.890.484,40 €

3.986.470,21 €

138391

4,34

18,20

0,823

0,954

0,026

0,211

3.101.047,18 €

3.181.036,81 €

138399

5,11

17,03

0,736

0,915

0,044

0,293

2.781.207,95 €

2.878.957,23 €

138400

4,87

18,18

0,765

0,915

0,027

0,147

182.324,31 €

186.147,01 €

138403

10,06

11,57

0,097

0,437

0,333

0,608

4.436.487,39 €

4.651.959,31 €

138411

8,91

23,13

0,186

0,600

0,003

0,044

10.450.560,95 €

10.776.850,84 €

138427

13,62

27,84

0,010

0,287

0,000

0,019

24.695.941,46 €

25.188.906,77 €

138447

6,21

18,84

0,574

0,848

0,020

0,147

12.431.117,03 €

12.802.977,57 €

138450

4,70

12,38

0,785

0,915

0,260

0,707

1.572.458,33 €

1.652.041,82 €

138482

4,46

12,14

0,810

0,915

0,280

0,707

1.886.696,29 €

1.975.307,27 €

138490

4,86

19,08

0,766

0,915

0,018

0,147

12.934.113,13 €

13.214.993,36 €

138498

7,75

19,67

0,328

0,743

0,014

0,147

8.869.581,23 €

9.224.025,42 €

138502

5,17

17,09

0,728

0,915

0,042

0,293

18.680.240,25 €

19.348.716,01 €

138511

6,64

20,86

0,504

0,848

0,008

0,067

23.731.235,13 €

24.399.690,76 €

138517

9,02

21,33

0,174

0,600

0,007

0,293

6.267.625,56 €

6.615.245,76 €

138521

7,85

20,38

0,313

0,743

0,010

0,211

3.628.531,46 €

3.800.796,73 €

138551

8,41

10,19

0,240

0,743

0,478

0,789

7.596.810,24 €

8.076.503,81 €

138557

7,06

21,28

0,435

0,848

0,007

0,067

22.774.298,89 €

23.523.916,65 €

138571

8,68

20,04

0,209

0,600

0,012

0,211

11.195.234,69 €

11.695.565,38 €

138573

4,89

16,81

0,763

0,915

0,048

0,293

25.288.993,27 €

26.120.824,80 €

138576

3,53

15,45

0,888

0,975

0,083

0,500

4.782.411,13 €

4.996.926,82 €

138580

2,90

16,21

0,923

0,975

0,061

0,392

167.672,29 €

173.421,75 €

138599

4,62

16,54

0,794

0,954

0,053

0,392

21.239.753,18 €

22.138.484,48 €

138612

2,66

14,79

0,933

0,975

0,108

0,500

0,00 €

0,00 €

138626

5,46

19,68

0,688

0,915

0,014

0,147

17.992.920,95 €

18.484.904,22 €

138632

5,58

12,07

0,671

0,848

0,286

0,789

28.592.920,13 €

30.286.885,77 €

138639

9,80

20,17

0,112

0,437

0,011

0,147

53.446.965,81 €

55.275.133,39 €

138643

8,77

12,03

0,199

0,600

0,290

0,707

10.881.204,42 €

11.603.459,62 €

138645

4,74

10,81

0,780

0,954

0,411

0,853

1.609.971,74 €

1.695.532,01 €

138646

8,02

22,24

0,290

0,600

0,005

0,067

11.839.847,54 €

12.150.407,26 €

138659

4,11

18,33

0,843

0,954

0,025

0,147

17.110.040,05 €

17.427.951,92 €

138669

4,00

17,12

0,853

0,915

0,042

0,392

219.179,93 €

227.237,00 €

138679

7,79

22,00

0,323

0,600

0,005

0,067

13.351.514,27 €

13.671.596,09 €

138696

2,95

14,87

0,920

0,975

0,105

0,500

4.691.188,84 €

4.881.559,80 €

138700

8,64

11,14

0,214

0,600

0,377

0,707

8.684.039,52 €

9.178.017,68 €

138706

5,18

19,09

0,727

0,915

0,018

0,147

22.176.286,91 €

22.715.809,20 €

138715

4,54

13,71

0,802

0,915

0,164

0,608

6.699.736,25 €

7.029.775,02 €

138731

2,68

11,40

0,933

0,987

0,350

0,789

231.676,34 €

242.045,51 €

138747

3,58

14,20

0,884

0,954

0,136

0,500

0,00 €

0,00 €

138752

5,32

19,23

0,709

0,915

0,017

0,211

22.883.845,75 €

23.609.364,11 €

138756

5,90

19,81

0,624

0,848

0,013

0,147

8.481.404,82 €

8.712.343,12 €

138772

3,81

11,20

0,868

0,975

0,371

0,789

1.191.792,05 €

1.247.083,00 €
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VO

BGRI

X1

X2

Y1

Y1O

Y2

Y2O

138778

8,87

10,51

0,189

0,848

0,443

0,853

3.464.029,11 €

3.754.434,12 €

138787

7,80

11,95

0,320

0,743

0,297

0,707

10.878.955,16 €

11.609.680,16 €

138788

7,41

12,37

0,380

0,743

0,261

0,707

9.025.745,86 €

9.626.967,57 €

138792

5,41

10,30

0,695

0,954

0,466

0,900

2.054.669,59 €

2.174.303,77 €

138795

7,39

21,61

0,383

0,743

0,006

0,100

13.830.095,50 €

14.280.775,81 €

138805

4,24

13,65

0,832

0,915

0,167

0,608

683.033,35 €

715.019,57 €

138813

5,77

19,68

0,644

0,848

0,014

0,147

7.165.484,75 €

7.350.383,08 €

138815

6,76

19,63

0,484

0,743

0,014

0,147

3.103.764,04 €

3.195.172,11 €

138819

5,49

13,30

0,684

0,848

0,189

0,608

7.847.819,83 €

8.242.044,19 €

138822

7,65

11,91

0,344

0,743

0,301

0,707

9.914.637,81 €

10.560.925,49 €

138827

6,59

20,13

0,512

0,743

0,012

0,100

2.544.496,82 €

2.604.144,30 €

138829

3,63

14,20

0,881

0,975

0,136

0,608

0,00 €

0,00 €

138836

4,80

13,69

0,774

0,915

0,164

0,608

4.774.112,10 €

5.018.042,38 €

138844

4,93

10,29

0,758

0,954

0,467

0,900

2.065.109,67 €

2.176.350,52 €

138850

5,30

16,26

0,711

0,975

0,060

0,392

0,00 €

0,00 €

138857

8,91

20,80

0,185

0,743

0,009

0,147

35.286.714,31 €

37.060.501,89 €

138877

4,67

11,91

0,788

0,975

0,301

0,789

13.692.693,58 €

14.494.980,59 €

138887

7,49

11,30

0,366

0,743

0,360

0,789

9.311.803,54 €

9.925.223,56 €

138896

7,12

7,15

0,425

0,848

0,777

0,900

6.194.820,45 €

6.440.371,21 €

138910

6,76

13,67

0,484

0,954

0,166

0,608

11.337.952,43 €

12.174.072,04 €

138924

9,83

19,63

0,110

0,600

0,014

0,147

15.783.229,75 €

16.494.261,87 €

138932

8,93

16,21

0,184

0,848

0,061

0,392

11.798.676,01 €

12.699.386,72 €

138967

7,25

14,72

0,404

0,848

0,112

0,392

2.481.876,42 €

2.621.149,85 €

138974

6,91

13,82

0,460

0,915

0,157

0,500

21.448.233,75 €

22.798.293,47 €

138975

6,51

13,76

0,524

0,954

0,161

0,707

2.035.009,48 €

2.200.097,33 €

138987

4,08

9,91

0,845

0,975

0,509

0,853

471.296,72 €

490.530,84 €

138993

8,38

11,05

0,244

0,743

0,386

0,707

200.622,43 €

213.420,06 €

139006

6,91

7,08

0,459

0,848

0,782

0,933

0,00 €

0,00 €

139027

5,02

8,94

0,747

0,954

0,614

0,853

694.486,34 €

719.493,71 €

139063

15,12

24,68

0,004

0,098

0,002

0,029

18.158.106,79 €

18.315.685,12 €

139071

7,23

14,14

0,408

0,915

0,139

0,500

4.590.402,86 €

4.903.760,11 €

139075

6,75

7,39

0,486

0,848

0,758

0,900

231.736,61 €

240.380,57 €

139085

9,12

14,93

0,165

0,743

0,103

0,392

19.241.694,21 €

20.515.704,68 €

139086

7,49

14,41

0,366

0,848

0,126

0,392

6.664.937,72 €

7.046.954,17 €

139092

5,02

7,39

0,747

0,954

0,758

0,900

230.083,21 €

236.273,16 €

139114

7,44

14,35

0,374

0,915

0,128

0,500

36.839.368,44 €

39.481.570,84 €

139117

3,32

9,53

0,901

0,987

0,551

0,789

4.050.729,27 €

4.163.385,67 €

139121

3,99

10,90

0,854

0,975

0,402

0,707

6.566.831,01 €

6.806.727,52 €

139132

6,01

12,92

0,606

0,915

0,216

0,500

5.137.382,80 €

5.380.031,63 €

139151

6,53

6,82

0,521

0,848

0,801

0,933

234.706,34 €

242.671,03 €

139167

3,83

8,62

0,866

0,954

0,646

0,789

0,00 €

0,00 €

139179

5,42

12,33

0,694

0,954

0,264

0,608

2.163.821,63 €

2.271.367,43 €

139188

7,70

14,61

0,335

0,848

0,116

0,392

9.356.742,80 €

9.922.173,67 €

139191

6,43

13,34

0,538

0,915

0,187

0,500

39.302.934,17 €

41.452.325,24 €
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X1

X2

Y1

Y1O

139210

4,80

7,72

0,774

0,954

139213

7,64

14,14

0,345

139244

4,17

10,53

139249

5,74

5,74

139269

3,66

139284

3,92

139285
139289

Y2

Y2O

V

0,731

0,853

236.967,12 €

242.466,02 €

0,915

0,139

0,500

11.418.658,31 €

12.249.030,66 €

0,838

0,975

0,441

0,707

4.467.815,52 €

4.618.939,89 €

0,648

0,848

0,866

0,933

732.217,65 €

746.390,43 €

3,66

0,879

0,975

0,942

0,981

27.442.944,30 €

27.717.409,03 €

9,67

0,859

0,954

0,535

0,789

1.207.599,17 €

1.243.617,74 €

5,34

5,34

0,705

0,915

0,885

0,956

13.265.756,93 €

13.535.755,68 €

7,97

13,90

0,297

0,848

0,152

0,392

4.828.237,74 €

5.115.750,09 €

139290

4,68

4,68

0,787

0,915

0,911

0,956

37.651.142,22 €

38.122.354,57 €

139307

5,67

5,67

0,658

0,848

0,870

0,933

12.716.311,01 €

12.949.757,43 €

139308

7,79

13,72

0,323

0,848

0,163

0,392

4.437.812,00 €

4.689.654,34 €

139311

2,83

8,41

0,926

0,987

0,667

0,853

5.415.781,91 €

5.530.909,88 €

139325

8,00

8,00

0,294

0,743

0,706

0,900

0,00 €

0,00 €

139328

3,52

7,74

0,888

0,975

0,728

0,900

3.969.230,13 €

4.055.202,56 €

139334

6,36

6,36

0,549

0,848

0,831

0,933

18.258.204,25 €

18.792.250,64 €

139339

7,82

13,63

0,318

0,848

0,168

0,500

5.904.689,36 €

6.300.702,85 €

139343

4,24

7,01

0,831

0,975

0,788

0,900

2.497.561,16 €

2.547.281,36 €

139348

7,32

13,13

0,393

0,848

0,201

0,500

8.163.047,58 €

8.641.829,94 €

139365

4,92

4,92

0,760

0,915

0,903

0,956

4.317.622,71 €

4.382.776,48 €

139366

4,91

6,34

0,761

0,954

0,833

0,933

3.688.523,48 €

3.769.823,93 €

139368

4,64

10,44

0,792

0,954

0,450

0,707

4.297.081,09 €

4.445.843,16 €

139373

4,33

4,33

0,824

0,915

0,923

0,956

8.756.978,87 €

8.835.517,90 €

139385

7,32

13,13

0,393

0,848

0,201

0,500

9.959.959,65 €

10.543.776,37 €

139386

5,05

5,05

0,743

0,915

0,897

0,956

7.281.053,23 €

7.402.703,28 €

139390

7,39

7,39

0,382

0,848

0,758

0,933

4.929.932,53 €

5.163.911,35 €

139405

5,22

5,22

0,721

0,954

0,890

0,971

29.548.702,00 €

30.223.129,30 €

139424

6,80

12,61

0,477

0,848

0,241

0,500

0,00 €

0,00 €

139427

4,03

4,03

0,850

0,954

0,932

0,971

3.093.661,43 €

3.125.800,15 €

139435

4,42

4,42

0,814

0,915

0,920

0,956

1.048.210,21 €

1.058.546,64 €

139465

7,09

11,79

0,430

0,915

0,312

0,608

6.918.403,59 €

7.336.678,43 €

139473

4,19

8,48

0,836

0,954

0,660

0,853

5.789.908,15 €

5.938.648,23 €

139474

7,22

11,51

0,409

0,848

0,339

0,608

14.014.680,53 €

14.780.771,76 €

139483

6,47

7,35

0,532

0,848

0,761

0,853

15.863.413,40 €

16.329.530,10 €

139486

7,71

12,59

0,334

0,848

0,242

0,608

220.011,23 €

235.259,25 €

139487

7,38

13,19

0,384

0,848

0,197

0,500

0,00 €

0,00 €

139492

4,85

7,83

0,768

0,954

0,721

0,900

5.944.131,89 €

6.116.165,69 €

139506

5,53

7,08

0,678

0,915

0,782

0,900

5.080.185,94 €

5.215.098,63 €

139530

6,18

6,32

0,579

0,915

0,833

0,933

4.151.662,77 €

4.282.427,05 €

139548

5,71

5,71

0,652

0,848

0,868

0,933

2.756.711,61 €

2.808.839,33 €

139563

5,11

5,11

0,735

0,915

0,895

0,956

4.286.754,07 €

4.361.445,14 €

139573

2,60

2,60

0,936

0,975

0,962

0,981

0,00 €

0,00 €

139583

3,81

3,81

0,868

0,954

0,938

0,971

1.302.080,03 €

1.313.388,15 €

139599

8,24

12,54

0,261

0,743

0,246

0,608

13.457.338,95 €

14.354.656,10 €

139602

3,51

3,51

0,889

0,975

0,945

0,981

8.079.061,83 €

8.151.722,32 €
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BGRI

X1

X2

Y1

Y1O

Y2

Y2O

139622

5,69

8,07

0,656

0,915

0,699

0,853

9.177.788,15 €

9.466.631,34 €

139651

6,30

7,43

0,559

0,915

0,755

0,900

8.300.585,46 €

8.608.954,07 €

139675

6,77

6,77

0,482

0,848

0,804

0,900

9.646.777,96 €

9.966.281,46 €

139702

1,69

1,69

0,964

0,987

0,974

0,988

2.168.285,18 €

2.174.262,26 €

139703

6,19

6,19

0,577

0,848

0,841

0,933

10.793.261,21 €

11.078.251,62 €

139722

5,60

5,60

0,669

0,848

0,873

0,933

2.113.317,92 €

2.149.865,75 €

139728

2,18

2,18

0,951

0,987

0,969

0,988

18.117.860,66 €

18.192.920,07 €

139730

8,35

12,64

0,248

0,743

0,238

0,608

6.648.386,55 €

7.103.407,71 €

139742

4,97

4,97

0,753

0,915

0,901

0,956

6.659.559,67 €

6.764.231,89 €

139764

4,32

4,32

0,824

0,954

0,924

0,971

188.479,55 €

190.905,63 €

139787

7,17

8,05

0,418

0,848

0,701

0,853

6.353.710,34 €

6.625.822,44 €

139806

7,41

7,41

0,380

0,848

0,757

0,900

2.365.301,87 €

2.470.784,80 €

139830

6,75

6,75

0,485

0,743

0,806

0,900

9.046.899,41 €

9.279.745,08 €

139855

6,20

6,20

0,576

0,848

0,841

0,933

5.291.599,70 €

5.431.699,14 €

139874

2,28

2,28

0,947

0,987

0,967

0,988

11.136.026,60 €

11.186.204,73 €

139876

5,64

5,64

0,662

0,848

0,871

0,933

4.224.526,88 €

4.300.457,81 €

139897

5,11

5,11

0,735

0,915

0,895

0,956

2.716.452,09 €

2.763.809,24 €

139925

4,51

4,51

0,805

0,954

0,917

0,971

3.529.169,10 €

3.581.085,65 €

139958

8,50

8,91

0,229

0,743

0,616

0,789

9.852.574,41 €

10.350.355,49 €

139980

8,32

8,32

0,251

0,600

0,675

0,853

5.627.066,80 €

5.850.750,45 €

140001

7,74

7,74

0,330

0,743

0,729

0,900

6.682.244,56 €

6.973.292,36 €

140019

7,13

7,13

0,424

0,743

0,778

0,900

2.259.657,96 €

2.332.965,31 €

140034

6,61

6,61

0,510

0,848

0,816

0,933

767.459,42 €

793.060,05 €

140048

6,03

6,03

0,603

0,848

0,851

0,933

0,00 €

0,00 €

X1 - Tempo Percurso 1 Linha
X2 - Tempo Percurso 2 Linhas
Y1 - Acessibilidade 1 Linha – Acertada
Y1O - Acessibilidade 1 Linha – Original
Y2 - Acessibilidade 2 Linhas – Acertada
Y2O - Acessibilidade 2 Linhas – Original
V - Valor Acertado
VO - Valor Original
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Anexo VI. Valorização no sector imobiliário com escadas rolantes
BGRI

X1E

X2E

Y1E

D1

Y2E

D2

VE

Ganho

UH

137543

7,16

7,16

0,419

0,000

0,776

0,000

0,00 €

0,00 €

0

137556

12,36

15,31

0,023

0,000

0,088

0,000

13.942.844,23 €

0,00 €

77

137605

9,07

19,61

0,170

0,000

0,014

0,007

29.673.337,73 €

19.373,04 €

186

137627

10,43

12,07

0,077

0,000

0,286

0,000

7.947.332,17 €

0,00 €

36

137663

10,06

11,31

0,097

0,000

0,359

0,000

7.263.959,61 €

0,00 €

33

137688

12,26

13,91

0,024

0,016

0,152

0,000

19.177.680,13 €

19.378,15 €

131

137745

10,48

14,96

0,075

0,000

0,101

0,000

8.740.297,29 €

0,00 €

47

137757

12,77

16,83

0,018

0,000

0,047

0,000

7.900.730,90 €

0,00 €

35

137767

9,32

13,93

0,148

0,000

0,151

0,000

13.300.689,38 €

0,00 €

72

137788

9,56

15,25

0,129

0,000

0,090

0,000

15.324.804,84 €

0,00 €

83

137818

10,40

17,03

0,079

0,000

0,044

0,017

16.885.977,97 €

26.464,04 €

122

137822

9,05

16,90

0,172

0,000

0,046

0,000

22.979.156,83 €

0,00 €

128

137835

5,55

20,04

0,676

0,000

0,012

0,007

2.440.092,59 €

1.594,14 €

15

137867

8,27

17,06

0,258

0,000

0,043

0,000

19.661.098,02 €

0,00 €

109

137872

7,03

15,47

0,440

0,000

0,083

0,000

16.371.911,42 €

0,00 €

89

137877

5,15

20,37

0,730

0,000

0,010

0,006

0,00 €

0,00 €

0

137878

8,75

25,07

0,202

0,000

0,001

0,001

9.678.979,97 €

703,92 €

62

137881

8,05

12,78

0,287

0,000

0,227

0,000

7.766.344,42 €

0,00 €

35

137889

7,47

14,89

0,370

0,000

0,104

0,000

10.401.017,21 €

0,00 €

57

137915

7,51

17,13

0,364

0,000

0,042

0,000

23.412.714,51 €

0,00 €

132

137933

7,56

15,33

0,356

0,324

0,088

0,015

23.768.493,44 €

528.771,67 €

135

137959

5,91

19,72

0,622

0,000

0,014

0,009

1.605.627,13 €

1.290,09 €

10

137966

7,55

18,40

0,358

0,000

0,024

0,012

23.016.955,59 €

25.086,78 €

163

137968

7,15

16,77

0,420

0,000

0,048

0,000

16.566.455,63 €

0,00 €

95

137974

9,50

13,88

0,134

0,101

0,153

0,000

0,00 €

0,00 €

137983

7,95

15,44

0,300

0,000

0,084

0,040

15.244.777,84 €

55.413,84 €

137997

8,63

13,46

0,214

0,000

0,179

0,000

0,00 €

0,00 €

0

138007

6,81

14,01

0,476

0,000

0,146

0,000

2.185.145,52 €

0,00 €

10

138015

5,79

18,04

0,640

0,000

0,028

0,014

4.476.305,82 €

5.676,04 €

20

138032

6,44

15,99

0,537

0,000

0,067

0,000

7.342.448,73 €

0,00 €

41

138042

5,00

18,81

0,750

0,000

0,020

0,010

0,00 €

0,00 €

0

138044

8,81

22,43

0,196

0,000

0,004

0,003

38.364.729,03 €

9.847,58 €

281

138061

16,63

23,98

0,001

0,000

0,002

0,000

45.241.231,01 €

0,00 €

200

138095

2,18

15,99

0,951

0,000

0,067

0,043

20.438.170,88 €

80.968,53 €

92

138100

6,74

18,49

0,487

0,000

0,023

0,015

23.836.401,75 €

33.608,46 €

112

138147

10,50

11,51

0,074

0,043

0,339

0,111

721.069,44 €

9.297,38 €

5

138197

4,64

16,38

0,791

0,000

0,057

0,000

1.598.366,00 €

0,00 €

8

138210

7,55

12,57

0,358

0,246

0,244

0,032

4.704.137,99 €

88.356,17 €

32

138251

5,72

18,22

0,650

0,000

0,026

0,000

12.839.125,02 €

0,00 €

69

138254

5,46

13,82

0,688

0,000

0,157

0,000

5.621.183,54 €

0,00 €

32

138312

6,70

14,86

0,493

0,197

0,105

0,046

2.495.013,50 €

42.062,80 €

14

138313

9,49

10,52

0,134

0,077

0,442

0,142

18.625.902,94 €

333.944,10 €

124

110

0
112

BGRI

X1E

X2E

Y1E

D1

Y2E

D2

138370

4,18

15,62

0,837

0,000

0,078

0,050

138391

4,34

15,77

0,823

0,000

0,073

138399

5,11

17,03

0,736

0,000

138400

4,87

18,18

0,765

0,000

138403

9,31

9,65

0,149

138411

8,91

20,65

138427

13,62

138447

6,21

138450

4,70

138482

Ganho

UH

3.908.236,79 €

17.752,39 €

28

0,047

3.114.366,24 €

13.319,06 €

22

0,044

0,000

2.781.207,95 €

0,00 €

15

0,027

0,000

182.324,31 €

0,00 €

1

0,052

0,538

0,205

4.535.842,10 €

99.354,71 €

31

0,186

0,000

0,009

0,006

10.456.381,50 €

5.820,55 €

67

25,36

0,010

0,000

0,001

0,001

24.697.696,29 €

1.754,83 €

160

18,84

0,574

0,000

0,020

0,000

12.431.117,03 €

0,00 €

66

12,38

0,785

0,000

0,260

0,000

1.572.458,33 €

0,00 €

9

4,46

12,14

0,810

0,000

0,280

0,000

1.886.696,29 €

0,00 €

11

138490

4,86

16,60

0,766

0,000

0,052

0,034

12.974.256,88 €

40.143,75 €

87

138498

7,75

19,67

0,328

0,000

0,014

0,000

8.869.581,23 €

0,00 €

47

138502

5,17

17,09

0,728

0,000

0,042

0,000

18.680.240,25 €

0,00 €

108

138511

6,64

18,38

0,504

0,000

0,024

0,016

23.766.250,69 €

35.015,56 €

171

138517

9,02

21,33

0,174

0,000

0,007

0,000

6.267.625,56 €

0,00 €

33

138521

7,85

20,38

0,313

0,000

0,010

0,000

3.628.531,46 €

0,00 €

19

138551

7,76

8,00

0,327

0,087

0,705

0,227

7.800.522,47 €

203.712,23 €

52

138557

7,06

18,80

0,435

0,000

0,020

0,013

22.802.406,46 €

28.107,57 €

163

138571

8,68

20,04

0,209

0,000

0,012

0,000

11.195.234,69 €

0,00 €

58

138573

4,89

16,81

0,763

0,000

0,048

0,000

25.288.993,27 €

0,00 €

144

138576

3,53

15,45

0,888

0,000

0,083

0,000

4.782.411,13 €

0,00 €

28

138580

2,90

16,21

0,923

0,000

0,061

0,000

167.672,29 €

0,00 €

1

138599

4,62

16,54

0,794

0,000

0,053

0,000

21.239.753,18 €

0,00 €

122

138612

2,66

12,36

0,933

0,000

0,261

0,153

0,00 €

0,00 €

0

138626

5,46

17,21

0,688

0,000

0,040

0,026

18.036.479,15 €

43.558,20 €

119

138632

5,17

9,64

0,728

0,056

0,538

0,252

29.368.559,86 €

775.639,74 €

198

138639

9,80

20,17

0,112

0,000

0,011

0,000

53.446.965,81 €

0,00 €

289

138643

8,36

9,98

0,246

0,047

0,501

0,212

11.128.137,10 €

246.932,68 €

76

138645

4,74

10,81

0,780

0,000

0,411

0,000

1.609.971,74 €

0,00 €

7

138646

8,02

19,77

0,290

0,000

0,014

0,009

11.849.514,89 €

9.667,35 €

83

138659

4,11

15,86

0,843

0,000

0,071

0,046

17.181.847,14 €

71.807,09 €

112

138669

4,00

15,74

0,853

0,000

0,074

0,032

219.825,63 €

645,70 €

1

138679

7,79

19,53

0,323

0,000

0,015

0,010

13.363.583,84 €

12.069,57 €

95

138696

2,95

14,87

0,920

0,000

0,105

0,000

4.691.188,84 €

0,00 €

27

138700

8,22

8,71

0,264

0,049

0,637

0,261

8.922.429,21 €

238.389,69 €

61

138706

5,18

16,92

0,727

0,000

0,046

0,028

22.232.232,48 €

55.945,57 €

154

138715

4,13

10,75

0,841

0,039

0,418

0,254

6.875.235,01 €

175.498,76 €

47

138731

2,68

11,40

0,933

0,000

0,350

0,000

231.676,34 €

0,00 €

1

138747

3,25

11,36

0,905

0,021

0,354

0,217

0,00 €

0,00 €

138752

5,32

17,06

0,709

0,000

0,043

0,026

22.938.351,39 €

54.505,64 €

151

138756

5,90

17,64

0,624

0,000

0,034

0,020

8.497.259,07 €

15.854,24 €

60

138772

3,81

11,20

0,868

0,000

0,371

0,000

1.191.792,05 €

0,00 €

5

138778

8,87

10,51

0,189

0,000

0,443

0,000

3.464.029,11 €

0,00 €

16

138787

7,39

10,75

0,382

0,062

0,418

0,120

11.044.066,13 €

165.110,96 €
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VE

0

BGRI

X1E

X2E

Y1E

D1

Y2E

D2

VE

Ganho

UH

138788

6,99

9,93

0,446

0,066

0,506

0,245

9.270.695,76 €

244.949,90 €

63

138792

5,41

10,30

0,695

0,000

0,466

0,000

2.054.669,59 €

0,00 €

9

138795

7,39

19,13

0,383

0,000

0,018

0,012

13.844.930,88 €

14.835,38 €

98

138805

3,97

10,51

0,855

0,023

0,444

0,276

701.590,55 €

18.557,19 €

3

138813

5,77

17,51

0,644

0,000

0,036

0,022

7.179.639,51 €

14.154,75 €

50

138815

6,76

18,50

0,484

0,000

0,023

0,009

3.106.315,30 €

2.551,26 €

21

138819

5,08

10,86

0,740

0,056

0,406

0,216

8.034.079,14 €

186.259,31 €

55

138822

7,23

10,68

0,407

0,064

0,425

0,123

10.069.101,18 €

154.463,37 €

69

138827

6,59

18,34

0,512

0,000

0,025

0,013

2.547.636,03 €

3.139,21 €

18

138829

3,63

14,20

0,881

0,000

0,136

0,000

0,00 €

0,00 €

0

138836

4,80

10,97

0,774

0,000

0,394

0,230

4.875.703,94 €

101.591,84 €

21

138844

4,93

10,29

0,758

0,000

0,467

0,000

2.065.109,67 €

0,00 €

9

138850

5,30

16,26

0,711

0,000

0,060

0,000

0,00 €

0,00 €

0

138857

8,91

20,66

0,185

0,000

0,009

0,001

35.288.448,13 €

1.733,82 €

249

138877

4,67

11,91

0,788

0,000

0,301

0,000

13.692.693,58 €

0,00 €

61

138887

7,08

10,53

0,432

0,065

0,441

0,081

9.420.907,31 €

109.103,77 €

68

138896

7,12

7,15

0,425

0,000

0,777

0,000

6.194.820,45 €

0,00 €

27

138910

6,76

13,67

0,484

0,000

0,166

0,000

11.337.952,43 €

0,00 €

54

138924

9,83

19,63

0,110

0,000

0,014

0,000

15.783.229,75 €

0,00 €

105

138932

8,93

16,21

0,184

0,000

0,061

0,000

11.798.676,01 €

0,00 €

58

138967

7,25

14,72

0,404

0,000

0,112

0,000

2.481.876,42 €

0,00 €

12

138974

6,91

13,82

0,460

0,000

0,157

0,000

21.448.233,75 €

0,00 €

102

138975

6,51

13,62

0,524

0,000

0,169

0,008

2.036.580,84 €

1.571,36 €

9

138987

4,08

9,91

0,845

0,000

0,509

0,000

471.296,72 €

0,00 €

2

138993

8,38

11,05

0,244

0,000

0,386

0,000

200.622,43 €

0,00 €

1

139006

6,91

7,08

0,459

0,000

0,782

0,000

0,00 €

0,00 €

0

139027

5,02

8,94

0,747

0,000

0,614

0,000

694.486,34 €

0,00 €

3

139063

15,12

24,68

0,004

0,000

0,002

0,000

18.158.106,79 €

0,00 €

130

139071

7,23

14,14

0,408

0,000

0,139

0,000

4.590.402,86 €

0,00 €

22

139075

6,75

7,39

0,486

0,000

0,758

0,000

231.736,61 €

0,00 €

1

139085

9,12

14,93

0,165

0,000

0,103

0,000

19.241.694,21 €

0,00 €

91

139086

7,49

14,41

0,366

0,000

0,126

0,000

6.664.937,72 €

0,00 €

32

139092

5,02

7,39

0,747

0,000

0,758

0,000

230.083,21 €

0,00 €

1

139114

7,44

14,35

0,374

0,000

0,128

0,000

36.839.368,44 €

0,00 €

173

139117

3,32

9,53

0,901

0,000

0,551

0,000

4.050.729,27 €

0,00 €

17

139121

3,99

10,90

0,854

0,000

0,402

0,000

6.566.831,01 €

0,00 €

28

139132

6,01

12,92

0,606

0,000

0,216

0,000

5.137.382,80 €

0,00 €

24

139151

6,53

6,82

0,521

0,000

0,801

0,000

234.706,34 €

0,00 €

1

139167

3,83

8,62

0,866

0,000

0,646

0,000

0,00 €

0,00 €

0

139179

5,42

12,33

0,694

0,000

0,264

0,000

2.163.821,63 €

0,00 €

10

139188

7,70

14,61

0,335

0,000

0,116

0,000

9.356.742,80 €

0,00 €

45

139191

6,43

13,34

0,538

0,000

0,187

0,000

39.302.934,17 €

0,00 €

184

139210

4,80

7,72

0,774

0,000

0,731

0,000

236.967,12 €

0,00 €

1

139213

7,64

14,14

0,345

0,000

0,139

0,000

11.418.658,31 €

0,00 €
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BGRI

X1E

X2E

Y1E

D1

Y2E

D2

139244

4,17

10,53

0,838

0,000

0,441

0,000

4.467.815,52 €

0,00 €

20

139249

5,74

5,74

0,648

0,000

0,866

0,000

732.217,65 €

0,00 €

3

139269

3,66

3,66

0,879

0,000

0,942

0,000

27.442.944,30 €

0,00 €

84

139284

3,92

9,67

0,859

0,000

0,535

0,000

1.207.599,17 €

0,00 €

7

139285

5,34

5,34

0,705

0,000

0,885

0,000

13.265.756,93 €

0,00 €

41

139289

7,97

13,90

0,297

0,000

0,152

0,000

4.828.237,74 €

0,00 €

23

139290

4,68

4,68

0,787

0,000

0,911

0,000

37.651.142,22 €

0,00 €

131

139307

5,67

5,67

0,658

0,000

0,870

0,000

12.716.311,01 €

0,00 €

42

139308

7,79

13,72

0,323

0,000

0,163

0,000

4.437.812,00 €

0,00 €

21

139311

2,83

8,41

0,926

0,000

0,667

0,000

5.415.781,91 €

0,00 €

31

139325

8,00

8,00

0,294

0,000

0,706

0,000

0,00 €

0,00 €

0

139328

3,52

7,74

0,888

0,000

0,728

0,000

3.969.230,13 €

0,00 €

22

139334

6,36

6,36

0,549

0,000

0,831

0,000

18.258.204,25 €

0,00 €

61

139339

7,82

13,63

0,318

0,000

0,168

0,000

5.904.689,36 €

0,00 €

28

139343

4,24

7,01

0,831

0,000

0,788

0,000

2.497.561,16 €

0,00 €

14

139348

7,32

13,13

0,393

0,000

0,201

0,000

8.163.047,58 €

0,00 €

38

139365

4,92

4,92

0,760

0,000

0,903

0,000

4.317.622,71 €

0,00 €

25

139366

4,91

6,34

0,761

0,000

0,833

0,000

3.688.523,48 €

0,00 €

21

139368

4,64

10,44

0,792

0,000

0,450

0,000

4.297.081,09 €

0,00 €

19

139373

4,33

4,33

0,824

0,000

0,923

0,000

8.756.978,87 €

0,00 €

27

139385

7,32

13,13

0,393

0,000

0,201

0,000

9.959.959,65 €

0,00 €

46

139386

5,05

5,05

0,743

0,000

0,897

0,000

7.281.053,23 €

0,00 €

24

139390

7,39

7,39

0,382

0,000

0,758

0,000

4.929.932,53 €

0,00 €

17

139405

5,22

5,22

0,721

0,000

0,890

0,000

29.548.702,00 €

0,00 €

98

139424

6,80

12,61

0,477

0,000

0,241

0,000

0,00 €

0,00 €

0

139427

4,03

4,03

0,850

0,000

0,932

0,000

3.093.661,43 €

0,00 €

10

139435

4,42

4,42

0,814

0,000

0,920

0,000

1.048.210,21 €

0,00 €

6

139465

7,09

11,79

0,430

0,000

0,312

0,000

6.918.403,59 €

0,00 €

31

139473

4,19

8,48

0,836

0,000

0,660

0,000

5.789.908,15 €

0,00 €

32

139474

7,22

11,51

0,409

0,000

0,339

0,000

14.014.680,53 €

0,00 €

67

139483

6,47

7,35

0,532

0,000

0,761

0,000

15.863.413,40 €

0,00 €

87

139486

7,71

12,59

0,334

0,000

0,242

0,000

220.011,23 €

0,00 €

1

139487

7,38

13,19

0,384

0,000

0,197

0,000

0,00 €

0,00 €

0

139492

4,85

7,83

0,768

0,000

0,721

0,000

5.944.131,89 €

0,00 €

33

139506

5,53

7,08

0,678

0,000

0,782

0,000

5.080.185,94 €

0,00 €

28

139530

6,18

6,32

0,579

0,000

0,833

0,000

4.151.662,77 €

0,00 €

23

139548

5,71

5,71

0,652

0,000

0,868

0,000

2.756.711,61 €

0,00 €

15

139563

5,11

5,11

0,735

0,000

0,895

0,000

4.286.754,07 €

0,00 €

24

139573

2,60

2,60

0,936

0,000

0,962

0,000

0,00 €

0,00 €

0

139583

3,81

3,81

0,868

0,000

0,938

0,000

1.302.080,03 €

0,00 €

6

139599

8,24

12,54

0,261

0,000

0,246

0,000

13.457.338,95 €

0,00 €

61

139602

3,51

3,51

0,889

0,000

0,945

0,000

8.079.061,83 €

0,00 €

23

139622

5,69

8,07

0,656

0,000

0,699

0,000

9.177.788,15 €

0,00 €

50

139651

6,30

7,43

0,559

0,000

0,755

0,000

8.300.585,46 €

0,00 €

45
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X2E

Y1E
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Y2E

D2

139675

6,77

6,77

0,482

0,000

0,804

0,000

9.646.777,96 €

0,00 €

52

139702

1,69

1,69

0,964

0,000

0,974

0,000

2.168.285,18 €

0,00 €

6

139703

6,19

6,19

0,577

0,000

0,841

0,000

10.793.261,21 €

0,00 €

57

139722

5,60

5,60

0,669

0,000

0,873

0,000

2.113.317,92 €

0,00 €

11

139728

2,18

2,18

0,951

0,000

0,969

0,000

18.117.860,66 €

0,00 €

51

139730

8,35

12,64

0,248

0,000

0,238

0,000

6.648.386,55 €

0,00 €

33

139742

4,97

4,97

0,753

0,000

0,901

0,000

6.659.559,67 €

0,00 €

36

139764

4,32

4,32

0,824

0,000

0,924

0,000

188.479,55 €

0,00 €

1

139787

7,17

8,05

0,418

0,000

0,701

0,000

6.353.710,34 €

0,00 €

35

139806

7,41

7,41

0,380

0,000

0,757

0,000

2.365.301,87 €

0,00 €

13

139830

6,75

6,75

0,485

0,000

0,806

0,000

9.046.899,41 €

0,00 €

49

139855

6,20

6,20

0,576

0,000

0,841

0,000

5.291.599,70 €

0,00 €

28

139874

2,28

2,28

0,947

0,000

0,967

0,000

11.136.026,60 €

0,00 €

42

139876

5,64

5,64

0,662

0,000

0,871

0,000

4.224.526,88 €

0,00 €

22

139897

5,11

5,11

0,735

0,000

0,895

0,000

2.716.452,09 €

0,00 €

14

139925

4,51

4,51

0,805

0,000

0,917

0,000

3.529.169,10 €

0,00 €

18

139958

8,50

8,91

0,229

0,000

0,616

0,000

9.852.574,41 €

0,00 €

55

139980

8,32

8,32

0,251

0,000

0,675

0,000

5.627.066,80 €

0,00 €

31

140001

7,74

7,74

0,330

0,000

0,729

0,000

6.682.244,56 €

0,00 €

36

140019

7,13

7,13

0,424

0,000

0,778

0,000

2.259.657,96 €

0,00 €

12

140034

6,61

6,61

0,510

0,000

0,816

0,000

767.459,42 €

0,00 €

4

140048

6,03

6,03

0,603

0,000

0,851

0,000

0,00 €

0,00 €

0

1.819.319.271,74 €

4.445.353,73 €

TOTAL

VE

Ganho

X1E - Tempo Percurso 1 Linha com escadas rolantes
X2E - Tempo Percurso 2 Linhas com escadas rolantes
Y1E - Acessibilidade 1 Linha com escadas rolantes
D1 – Diferença entre Acessibilidade com escadas rolantes e Acessibilidade Acertada a 1 Linha
Y2E - Acessibilidade 2 Linhas com escadas rolantes
D2 - Diferença entre Acessibilidade com escadas rolantes e Acessibilidade Acertada a 2 Linhas
VE – Valor com escadas rolantes
Ganho – Diferença entre Valor com escadas rolantes e Valor Acertado
UH – Unidades Habitacionais
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Anexo VII. Fotografias das ruas do Percurso 1 – Situação Actual
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Anexo VIII. Fotografias das ruas do Percurso 2 – Situação Actual
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Anexo IX. Fotografias das ruas do Percurso 3 – Situação Actual
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Anexo X. Fotografias das ruas do Percurso 4 – Situação Actual
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Anexo XI. Fotografias das ruas do Percurso 5 – Situação Actual
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Anexo XII. Fotografias das ruas do Percurso 6 – Situação Actual
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