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1. Orientações Nacionais e da União 
Europeia para a Mobilidade e Transportes
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Livro Branco - Um sistema de transportes competitivo e sustentável:

1) Crescimento do sector dos transportes e preservação da mobilidade cumprindo a meta de reduzir 60% as emissões de GEE, até 

2050

2) Uma rede de base eficiente para o tráfego e o transporte interurbanos multimodais

3) Condições de concorrência equitativa no tráfego de longo curso de passageiros e no tráfego intercontinental de mercadorias

4) Transportes urbanos e suburbanos ecológicos

5) 10 metas para um sistema de transportes competitivo e económico em recursos.
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Redução do congestionamento e das emissões com estratégia mista: Ordenamento + Sistemas de tarifação + Serviços 

de transporte público + Infraestruturas meios de transporte não motorizados e veículos ecológicos

Planos de Mobilidade Urbana que enquadrem planos integrados de ordenamento do território

“Urban Mobility Package” reforço de medidas em áreas urbanas: logística urbana, 

regulação de acesso, soluções de serviços inteligentes de transportes e segurança  rodoviária    

Orientações EU para a mobilidade e transportes



Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (SUMP)

Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável é um plano 
estratégico desenhado para satisfazer as necessidades de 
mobilidade de pessoas e bens nas cidades e seus arredores com 
vista a uma melhor qualidade de vida. Construído com base em 
práticas de planeamento planos existentes tem em consideração 
os princípios da integração,  participação e avaliação. 

Objetivos

• Assegurar que todos os cidadãos têm opções de transporte que 
permitam o acesso a locais e serviços fundamentais

• Melhorar a segurança rodoviária e pessoal

• Reduzir a poluição do ar e o ruído, a emissão de gases com efeito de 
estufa e o consume de energia

• Melhorar a eficiência e o custo-eficiência do transporte de pessoas e 
bens

• Contribuir para melhorar a atratividade e qualidade do ambiente 
urbano e do desenho urbano a favor dos cidadãos, da economia e da 
sociedade como um todo

SUMP como condição para acesso a 
fundos na área de mobilidade e 

transportes (2014-2020)

http://www.mobilityplans.eu
PAMUS desenvolvidos em todas as Comunidades 

Intermunicipais e Áreas Metropolitanas

http://www.mobilityplans.eu/


Pacote da Mobilidade (IMT, 2011)

Diretrizes Nacionais para a Mobilidade

Guia Planos de Mobilidade e Transportes

Guia Planos de Mobilidade de Empresas e Pólos 
(geradores e atratores de deslocações)

Referenciais técnicos e metodológicos

Brochuras Técnicas e Temáticas

Guião orientador acessibilidade transportes e mobilidade PMOT

Estratégia para a acessibilidade, mobilidade e transportes



Linhas de 
Orientação

Melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos pela 
REDUÇÃO DOS IMPACTES 
NEGATIVOS (sociais, 
ambientais e económicos) 
da mobilidade

INTEGRAÇÃO DAS 
POLÍTICAS de 
transportes e usos do 
solo

Promover a INTEGRAÇÃO 
FÍSICA, TARIFÁRIA, 
LÓGICA E INSTITUCIONAL 
dos diferentes 
componentes do sistema 
de mobilidade

Criar boas condições 
para os MODOS NÃO 
MOTORIZADOS, 
particularmente para o 
peão

Definir e garantir níveis 
adequados de 
ACESSIBILIDADE
oferecida pelo sistema de 
transportes A TODOS OS 
CIDADÃOS

MELHORAR A 
INFORMAÇÃO aos 
cidadãos sobre o 
sistema de transportes 
e mobilidade urbana

Promover um USO 
RACIONAL dos modos 
individuais 
motorizados

Assegurar a  
PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA nos 
processos de decisão 
associados à 
mobilidade

Assegurar serviços de 
TRANSPORTES PÚBLICOS DE 
BOA QUALIDADE e com 
características técnicas 
adequadas à procura

Estabelecer uma 
CONFIGURAÇÃO 
EFICIENTE do sistema 
de acessibilidades

SUSTENTAÇÃO 
ECONÓMICA como 
garante da estabilidade 
da oferta

A B C

D E F
G

H I J K
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Diretrizes Nacionais para a Mobilidade



2. Enquadramento institucional da AML

8



• 18 municípios

• 3.015 km2

• 17 cidades

• 2 821 349 habitantes

• 27% população país

• 36,1% PIB país
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AML território
AML associação de municípios
AML autoridade de transportes
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Entidade intermunicipal com a seguinte composição (Lei 75/2013):

• Conselho Metropolitano: composto pelos 18 presidentes de Câmara que escolhem Mesa e Presidente –> 
Presidente Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina

• Comissão Executiva: 5 secretários propostos pelo Conselho e eleitos pelas 18 Assembleias Municipais -> Primeiro 
Secretário Metropolitano, Carlos Humberto de Carvalho 

• Conselho Estratégico: entidades relevantes e stakeholders

- Grupos de Trabalho específicos: ex. Grupo de Trabalho Mobilidade e Transportes que reúne Vereadores 
com Pelouro Mobilidade e Transportes

Modelo Governação AML

Autoridade de transportes desde 2015 através da Lei 52/2015 que aprova Regime Jurídico de Serviço Público 
de Transporte de Passageiros, que sucede ao RTA (Regulamento Transporte Automóvel de 1948)  e prossegue 
objetivos do Regulamento (CE) nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho.



• Organização, planeamento, desenvolvimento e articulação das redes, 
equipamentos e infraestruturas TP

• Exploração por meios próprios e ou atribuição a operadores, por contratos ou 
autorização, do serviço público de transporte de passageiros (SPTP)

• Determinação de obrigações de serviço público;

• Investimento nas redes, equipamentos e infraestruturas dedicados SPTP 

• Financiamento do SPTP, das redes, equipamentos e infraestruturas, e 
financiamento das obrigações de serviço público e das compensações pela 
disponibilização de tarifários sociais bonificados

• Determinação e aprovação dos regimes tarifários do SPTP;

• Recebimento de contrapartidas pelo direito de exploração de SPTP

• Fiscalização e monitorização da exploração do SPTP

• Realização de inquéritos à mobilidade no âmbito da respetiva área geográfica;

• Promoção da adoção de instrumentos de planeamento de transportes 

• Divulgação

Competências Autoridade de Transportes RJSPTP (Lei 52/ 2015)

Competências Mobilidade e Transportes

Competente pelo serviço 
transporte rodoviário de 
passageiros da área 
metropolitana de Lisboa:
diretamente  - serviços 

intermunicipais) 
por delegação - serviços 

municipais 

Delegação 15 municípios:
Exceto Lisboa, Barreiro 
(operadores municipais) e 
Cascais

Objetivo: ser competente por todo o 
transporte público da AML



3. Caraterização Mobilidade e Transportes
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22%

42%
54%

47%

36%

29%

31%
22% 17%

Censos 1991 Censos 2001 Censos 2011

Transporte individual Transporte Coletivo Outros (incluindo pedonal)

Nos últimos 20 anos, em 
deslocações pendulares:

• aumento muito significativo 
da utilização do transporte 
individual

• redução acentuada da quota 
do transporte coletivo.

Repartição Modal na AML: 
Censos
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Forte dependência da cidade de Lisboa, mas 
alguns polos/ eixos secundários

Movimentos Pendulares AML: 
Censos 2011

Entram diariamente 370 mil automóveis em 
Lisboa (fonte CML)
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REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO

18 operadores de transportes:

8 rodoviários privados

2 rodoviários municipais

2 ferroviários (1 público 1 concessão 
do Estado)

2 metropolitanos (1 público 1 
concessão do Estado)

2 fluviais públicos
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TCB

Fertagus
HLM/ JJSA

Carris

Transtejo
Soflusa

CPMetro LisboaMTS

Vimeca

TST RL

BT

Vimeca

ID



Análise Validações do Sistema de 
Bilhética da AML maio de 2016

Viagens em Transporte Público
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Forte crescimento do TI e decréscimo do TP 

(+15% TI desde 1998) 

Inquérito à Mobilidade na AML  e AMP (INE 2017)
REPARTIÇÃO MODAL NA AML

Maioria das deslocações por motivo 
trabalho, mas com outros motivos a 

terem cada vez mais peso

População móvel  80,4% Duração média deslocação 24,3 minutos 
Distância média 11 km



Proporção de deslocações por município de residência

em transporte públicoem transporte individual motorizado

Inquérito à Mobilidade

Deslocações intramunicipais 65,4% intermunicipais 34,5
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RAZÕES PARA A UTILIZAÇÃO

Transporte Individual Transporte Coletivo

Inquérito à Mobilidade



21

Opinião: 

Avaliação do Transporte 
Coletivo

Fonte INE – IMob 2017

Inquérito à Mobilidade



• 7 000 títulos + 5500 títulos válidos
• 3 tipos de passes: Intermodais; combinados e próprios
• Preço médio passe 41€; 47€ modalidade normal
• 87% dos passes com preço base superior a 40€, 
correspondendo a 47% dos passes vendidos na AML.
• Coroas excluíam 80% do território e 30 % da 
população, não sendo aceites por todos os operadores e 
serviços

Sistema de coroas atual 
do passe intermodal

Sistema complexo,  não 
abrangendo de igual forma 
territórios, operadores e 
serviços.

De difícil compreensão 
para o utilizador

Com preços excessivos

Sistema Tarifário
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Tarifação e financiamento dos transportes

▪ Aumento  significativo tarifas durante período de crise (cerca de +37% preço)

▪ Redução  oferta e  investimentos (manutenção, veículos, despedimentos, ..)  no pressuposto  da cobertura tarifária 

pelos custos operacionais

Perda de 24,5% passageiros -

aproximadamente  -100 milhões de 

passageiros/ ano só nos operadores 

públicos



Nota: +12M € de compensações e contratos para prestação de serviços regular pelas Câmaras 
(inclui Almada, Barreiro, Lisboa, Loures, Odivelas e Palmela)

Financiamento do sistema
Receitas e necessidades do sistema

92% das receitas do sistema 
correspondem a vendas de títulos

Fonte AML 2016

Média cidades EU cobertura custos por vendas 
de  50% (UITP 2017)



4. Instrumentos de planeamento da 
mobilidade urbana
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Promover de padrões de mobilidade mais sustentáveis

Melhorar a eficiência energética e ambiental do sistema 

de transportes

Melhorar a atratividade do sistema de transportes públicos

Promover a acessibilidade, equidade social 

e coesão territorial da AML

Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável 2016:  
Objetivos Estratégicos

I

II

III

IV



ADEQUAR A OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO  ÀS NECESSIDADES DE MOBILIDADE DA POPULAÇÃO 

REFORÇAR A INTERMODALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

REFORÇAR A CONETIVIDADE DA REDE RODOVIÁRIA METROPOLITANA E MODERNIZAÇÃO DA FERROVIÁRIA 

REFORÇAR A QUOTA DE UTILIZAÇÃO DOS MODOS SUAVES 

I
II

III

IV

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE GESTÃO DA MOBILIDADE 

MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA LOGÍSTICO 

V

VI

PAMUS AML: Eixos Estratégicos



5. Desafios e Prioridades da AML
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Desafios fundamentais da Área Metropolitana de Lisboa

1. Definição de novo sistema tarifário: Simplificação Tarifária com redução do preço dos transportes públicos e a criação 
do Passe único intermodal de âmbito metropolitano (simplificação tarifária)

2. Preparação da futura rede de transportes públicos da AML a concurso, tendo em conta a melhoria da oferta do 
serviço de transporte público e maior adequação aos padrões de mobilidade

3. Identificação das propostas de investimento em infraestruturas e serviços de elevada capacidade na AML, com 
prioridade aos TP e reforço e qualificação dos serviços

4. Promoção de sistemas ITS com soluções tecnológicas que respondam às necessidades atuais, informação integrada 
sobre o sistema de transportes e a consolidação de um sistema de bilhética metropolitano

Uma visão integrada para o sistema de transportes metropolitano com transferência para as Áreas Metropolitanas das funções de
regulação, gestão e direção dos diversos meios de transporte de âmbito metropolitano



i. Novo Sistema Tarifário da AML
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Modelo do Novo Sistema Tarifário da AML
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T Programa Apoio à 

Redução Tarifária  
Transportes Públicos

Obj: combater  
congestionamento,  
emissão GEE, poluição 
atmosférica, ruído, o 
consumo energia e  
exclusão social

Apoio financeiro  
entidades 
intermunicipais

A
M
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al Regulamento Regras 

Implementação Novo 
Sistema Tarifário -
validade e abrangência 
geográfica, condições 
utilização comercialização, 
informação a fornecer 
operadores, compensações 
investimento, compensações 
financeiras

Contratos delegação  
competências 
municípios e Estado

Fi
n

an
ci

am
en

to
 A

M
L Comparticipação   

Estado 73 M Euros AML 
(104 M € país)

Comparticipação 
obrigatória municípios 
2,5% (PART)

Municípios AML 
comparticiparam 9 M 
Euros (repartição com 
base em área, 
população, FEE)                                

C
o

m
p

en
sa

çõ
es

 A
M

L Pagamento com base 
Receita 2018 
operadores + TAT (taxa 
aumento tarifário 
+1,14%)

Garantia receita total 
(incluindo perda 
compensações Estado e 
perda de ocasional)

Ganho adicional por 
aumento procura 
(upside)
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Novo Sistema Tarifário da AML

Objetivos:

• Alargar a intermodalidade a toda a AML;

• Reduzir o preço dos passes;

• Simplificar o sistema tarifário;

• Reduzir a utilização do transporte individual 
e aumentar a quota do transporte coletivo;

• Reduzir o congestionamento

• Reduzir as emissões e melhorar a qualidade 
do ar

• Reduzir o consumo energético

• Reduzir a sinistralidade

Eliminação 599 títulos base 
e 3307 títulos com desconto



Novo Sistema Tarifário: Evolução das vendas abril - agosto

SIBS (multibanco):
11% vendas abril 
–>  22%  vendas julho 
e agosto

Média primeiros 3 
msees: + 19 % 
vendas passes 
Navegante face a 
todos passes 
vendidos 2018

Título
Vendas de Abril 

(Quantidade)

Vendas de Maio 

(Quantidade)

Vendas de Junho 

(Quantidade)

Vendas de Julho 

(Quantidade)

Vendas de Agosto 

(Quantidade)

Navegante +65 59 215                  80 253                  89 589                  95 728                  94 366                  

Navegante 7 Dias Abril 65 696                  8 210                    -                         -                         -                         

Navegante Alcochete 48                          36                          39                          25                          18                          

Navegante Almada 3 269                    3 342                    3 301                    2 619                    2 181                    

Navegante Amadora 373                        392                        459                        502                        386                        

Navegante Barreiro 776                        1 135                    1 016                    736                        549                        

Navegante Cascais 2 800                    3 070                    3 071                    2 789                    2 372                    

Navegante Lisboa 77 309                  104 686                93 177                  83 451                  64 362                  

Navegante Loures 2 007                    1 991                    1 729                    955                        717                        

Navegante Mafra 1 496                    2 265                    2 124                    581                        361                        

Navegante Moita 391                        323                        295                        64                          38                          

Navegante Montijo 296                        254                        251                        71                          50                          

Navegante Odivelas 1 628                    1 528                    1 252                    576                        393                        

Navegante Oeiras 867                        917                        864                        559                        427                        

Navegante Palmela 894                        661                        460                        53                          34                          

Navegante Seixal 936                        1 174                    984                        617                        421                        

Navegante Sesimbra 967                        845                        606                        298                        236                        

Navegante Setúbal 2 468                    2 558                    2 337                    1 547                    1 221                    

Navegante Sintra 3 537                    4 091                    3 479                    2 268                    1 617                    

Navegante Vila Franca de Xira 1 581                    1 882                    1 865                    1 033                    746                        

Navegante Metropolitano 324 345                405 116                421 104                424 915                389 419                

Navegante Família Metropolitano -                         -                         -                         -                         3 474                    

Navegante Família Municipal -                         -                         -                         -                         243                        

Subtotal 550 899                624 729                628 002                619 387                560 968                

Navegante 12 29 200                  16 333                  13 406                  12 779                  10 431                  

Fonte: OTLIS Abril a junho – base de dado; Julho e 
agosto – report semanal da OTLIS

Novo Sistema Tarifário: Evolução das vendas abril/ agosto
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Vendas Cartões Lisboa Viva 

(2018-2019)

Março: +36%

Abril: +172%

Maio: +146%

Junho: +100%

Julho: +126%

Agosto: +98%

Novo Sistema Tarifário: Evolução das vendas Cartão Lisboa Viva



Novo Sistema Tarifário: Evolução da procura global 
abril - julho



Novo Sistema Tarifário: Evolução da procura abril-julho
Operadores Rodoviários Privados



Passe Navegante Família 
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4076 agregados constituídos = 15.071 indivíduos

Média 3,7 pessoas por agregado

• 1054 agregados (26%) carregaram o passe agosto, 
(3717 cartões carregados). 

93% passe metropolitano 

• 2448 agregados (60%) carregaram o setembro (7906 
cartões carregados). 

91% passe metropolitano  



ii. Reforço e qualificação da oferta
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Procedimento concursal do serviço público de 
transporte Rodoviário de passageiros

40

Desenho da Rede

Modelo de Gestão e Partilha de Responsabilidades

Modelo de Dados e Soluções Tecnológicas

Modelo de Financiamento

Definição Sistema Tarifário

Set/2017:
Publicação do Pré-Aviso do 
concurso para o Serviço 
Público de Transportes

Lançamento do 
concurso para Serviço 
Público de Transporte

Dez/2019:
Prazo máximo  
Adjudicação

Desenho da rede e modelo de 
Transportes da AML

Parecer 
Prévio AMT

Inquérito à 
Mobilidade 
(2017/2018)

Conhecer o sistema de transportes: procura, a oferta, receitas, custos..
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Reforço e qualificação da oferta

4 CENÁRIOS DE OFERTA FUTURA

1 - Base 2 - Moderado 3 - Expansivo

Adaptar a rede atual 

para cumprimento 

dos requisitos 

mínimos de serviço 

previstos no 

RJSPTP adaptados 

à AML.

Potenciar a equidade 

territorial através da 

aproximação dos 

níveis de serviço 

de toda a rede aos 

níveis médios de 

qualidade 

verificados na 

atualidade.

Cenário 2 -

Moderado acrescido 

das propostas dos 

municípios para a 

construção da rede e

dos requisitos 

mínimos de oferta 

em período noturno 

e fim-de-semana.

Cenário 4

Cenário 3 - Expansivo 

acrescido da maximização de 

captação de passageiros, 

através da adaptação dos 

níveis de oferta ao aumento 

expectável da procura e da 

análise de pares O/D e 

promoção da coerência global 

de rede através da promoção 

da intermodalidade, de modo 

a aproveitar o potencial do 

novo tarifário.
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Evolução do Padrão de Mobilidade na AML 
hoje vs proposta de rede

Proposta final a concurso:   +42% de aumento da oferta
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Cenário Expansivo/ 
Integração Tarifária

Exemplo desenho da rede:

Identificação das linhas de desejo 
intermunicipais importantes com quota 
de transporte coletivo demasiado baixa 
e/ou nível de oferta reduzido.

Quanto maior for a linha de desejo, 
menor a quota de TP e menor a oferta 
entre duas zonas, maior é a prioridade 
de análise das ligações.

IMob no desenho da rede de transportes públicos da AML



6. Considerações Finais
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Considerações Finais
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Mobilidade e transportes ao nível dos direitos fundamentais como a saúde, o ensino ou a justiça.

A gratuitidade dos transportes, ao contrário dos outros direitos, parte do interesse da sociedade para consagrar 
um benefício individual

▪ Conhecimento do sistema como base fundamental para a elaboração de propostas – RTA vigorou 60 
anos, sem partilha de dados por parte dos operadores

▪ Novos desafios e dinâmicas da mobilidade e dos transportes (ex. cidades que pretendem que serviços de 

transporte público sejam gratuitos – Estónia, Alemanha, França) 

▪ Desafios: Integração da mobilidade no processo de planeamento de gestão do território, mas 
também melhoria do ambiente, equidade social, saúde, segurança rodoviária - > sair da esfera da 
“engenharia” de tráfego

▪ Acompanhar novos comportamentos e necessidades do utilizador: Cidadão Multimodal – Peão, 

Automobilista, Ciclista, Utilizador de Transporte Público…, que se adapta diariamente e escolhe a 
melhor opção em cada trajeto

▪ Melhoria da mobilidade e da qualidade de vida dos cidadãos no centro das opções políticas . 
Consciência das prioridades e das necessidades de financiamento do sistema



Obrigada!

Área Metropolitana de Lisboa
Departamento de Planeamento Gestão do sistema de Transportes

Catarina Marcelino
catarina.marcelino@aml.pt

Brasília, 5 de setembro de 2019
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