
Desemprego pode explicar perda
de passageiros no metro de Lisboa
Transportes. Há três anos que a empresa está a perder clientes. Tendência foi mais
moderada no segundo trimestre deste ano. Metro do Porto interrompeu trajetória negativa
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Aumento do preço dos passes pode ser uma das explicações

INÊS BANHA

A subida da taxa de desemprego
associada ao aumento do preço
dos passes para transportes públi-
cos pode justificar o facto de o me-
tropolitano de Lisboa (ML) estar
há três anos a perder passageiros.

A explicação foi avançada on-
tem ao DN por Luís de Picado San-

tos, presidente do Centro de Siste-
mas Urbanos e Regionais (CESUR)
do Instituto Superior Técnico, no
mesmo dia em que o Instituto Na-
cional de Estatística (INE) divul-
gou os dados referentes à ativida-
de de transportes no segundo tri-
mestre deste ano. Relativamente

ao período homólogo de 2012, o

ML perdeu 4 377 utentes, enquan-
to o metro do Porto (MP) conquis-
tou 653. No total, as duas empresas
transportaram quase 50 milhões
de pessoas entre abril e junho.

"Não será fácil dar uma explica-
ção", ressalva Luís de Picado San-
tos, sublinhando que para fazer
uma análise mais concreta do por-
quê de, desde o segundo trimestre
de 201 0, o ML estar a perder passa-
geiros "teria de cruzar" os dados
com os da evolução da taxa de de-
semprego.

De acordo com a estatística que
tem vindo a ser divulgada pelo

INE, no segundo trimestre de 2010
este indicador atingia os 1 1 % na
região de Lisboa, equivalente, em
termos gerais, à área metropolita-
na. Três anos depois, crescera até
aos 19,3%, no que representou en-
tão uma descida de duas décimas
relativamente ao trimestre ante-
rior mas uma subida de 1,6 pontos
percentuais comparativamente ao

período homólogo de 2012.
Já a transportadora movimen-

tou entre abril e junho de 2010

quase 47 milhões de pessoas, en-
quanto no segundo trimestre des-

te ano se ficou pelos 35,2 milhões.
A tendência tem sido sempre de



queda, ainda que desta vez tenha
sido mais moderada. "Se as pes-
soas estão desempregadas, viajam
menos", sustenta o investigador.

Reiterando que não dispõe de
dados que permitam aferir as suas

hipóteses, o presidente do CESUR
acrescenta que "pode haver essa

questão associada ao preço dos

passes", nomeadamente no caso
dos idosos. Em fevereiro de 2012, o
desconto de 50% de que beneficia-
vam foi reduzido para 25% e, já no
início deste ano, os passes únicos
da Carris e do ML foram obrigato-
riamente substituídos pelo Nave-
gante - cinco euros mais caro.

Bem diferente aparenta ser o pa-
norama na Invicta. Segundo os da-
dos divulgados ontem pelo INE, no

segundo trimestre deste ano o MP
interrompeu "a trajetória negativa
dos últimos trimestres", tendo um
aumento de 4,6% relativamente ao

período homólogo de 2012. Trans-

portou, assim, mais 653 pessoas.
"São áreas diferentes", compara

Luís de Picado Santos. O investiga-
dor defende, por isso, que a norte
trata-se de uma "mudança de pa-
radigma", com os utentes a opta-
rem por trocar o carro por um

meio de transporte "muito fiável"
e "razoavelmente confortável".

Já os transportes ferroviários e

fluviais acompanham o ML na
perda, também mais moderada,
de passageiros. Os primeiros con-
centram 29 milhões de desloca-
ções suburbanas, enquanto só no
Tejo há 5,9 milhões de pessoas a re-
correr ao barco no dia a dia.

OPINIÃO

Perda de utentes
não se deve a greves
> Luís de Picado Santos, presi-
dente do Centro de Sistemas
Urbanos e Regionais do
Instituto Superior Técnico,
acredita que a perda de uten-
tes do metropolitano de
Lisboa não está relacionada
com a realização de greves.
"Não são excessivas quer em
dias seguidos quer em núme-
ro de dias", argumenta
o investigador. Este ano,
os funcionários da empresa
cumpriram seis paralisações,
três das quais parciais.


