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Mais de meio milhão
de carros entope
Lisboa diariamente
Aumento da procura dos transportes públicos não chega para evitar o caos.
Condutores passam 160 horas por ano no trânsito na capital e 145 no Porto
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mobilidade Todos os dias
entram 370 mil carros na ca-

pital. Veículos que se jun-
tam aos cerca de 200 mil
que já circulam na cidade,
instalando o caos no trânsi-
to. Uma situação que se re-

pete no Porto, onde chegam
a circular 600 mil viaturas

por dia.

A maioria dos automóveis

que entra em Lisboa chega

da margem sul do Tejo,
onde o tráfego "teve au-
mentos na ordem dos
20% ", avança Filipe Moura,
professor associado e inves-

tigador do Centro de Inves-

tigação e Inovação em En-

genharia Civil para a Sus-
tentabilidade do Instituto
Superior Técnico (IST). É

através da Al (100 mil), po-
rém, que mais veículos che-

gam à capital.
PIOR QUE MADRID

Segundo um estudo da em-
presa Tom Tom, Lisboa é,
pela terceira vez consecuti-

va, a cidade mais congestio-
nada da Península Ibérica,
acima de Madrid e Barcelo-
na. Os condutores na capital
perdem 42 minutos por dia
no trânsito, o que represen-
ta perto de 160 horas de

tempo gasto por ano em
deslocações.

O Porto subiu quatro luga-
res, ocupando a posição 121.

Na Invicta, os condutores
perdem 38 minutos no
trânsito, ou seja, 145 horas
anuais.
118 MEL NA PONTE DO FREIXO
As principais artérias de cir-

culação automóvel já co-

meçaram a funcionar acima
das suas capacidades, como
é o caso da Segunda Circu-
lar, em Lisboa, e da VCI, no
Porto.

De acordo com um relató-
rio de tráfego do Instituto
de Mobilidade e Transpor-



tes (IMT), no Porto, a Pon-
te da Arrábida recebe cerca
de 115 mil carros por dia e o

Freixo contabiliza 118 mil
veículos. São 240 mil as

pessoas que entram por dia

no Porto - número supe-
rior à população residente -
e a principal ligação Norte-
-Sul é feita pelo interior da
cidade.

De acordo com o mesmo
relatório, relativo ao segun-
do trimestre deste ano, 143
mil carros atravessaram a

Ponte 25 de Abril, em mé-
dia, por dia, durante abril,
maio e junho. Estes núme-
ros baixaram relativamente
ao mesmo período de 2018,
mas trata-se de um dado
"pouco expressivo", tendo
em conta o número de car-

ros que continuam a circu-
lar nos principais acessos à

capital.
Já o número médio de veí-

culos a atravessar a Ponte
Vasco da Gama, durante o

segundo trimestre deste

ano, foi mais alto. Neste
momento, estima-se que

entrem 70 mil carros pela
Vasco da Gama.
PASSE PARA SUBIRAQUOTA
Para diminuir este fluxo de

tráfego automóvel, a Câma-
ra de Lisboa baixou o valor
dos passes em abril deste
ano. O Município prevê
que, até 2030, a quota de

utilização dos transportes
públicos da capital possa
crescer dos atuais 25% para
30%, o que significa mais
150 mil pessoas e mais 375
mil viagens todos os dias.

Filipe Moura, do IST, acre-
dita que "as pessoas vão de-
morar algum tempo a ven-
cer a barreira do conforto

que o carro dá". "O poder de

compra também aumen-
tou, o que tem levado a uma
maior utilização do carro",
considera.

Outro dado relevante,
acrescenta, "é que o núme-
ro de viagens efetuadas não
aumentou na mesma pro-
porção do aumento do nú-
mero de passes". "Há muita

gente que adquire o passe,
mas ainda não está a utilizar

o transporte", o que poderá
explicar-se pela degradação
de rede de transportes da ci-

dade, nomeadamente a fer-
roviária, "cada vez mais so-

brecarregada".»
• COM ADRIANA CASTRO

mil condutores
entram em Lisboa

pela margem sul
do Tejo. Mais de
metade utiliza a

Ponte 25 de Abril

mil cairos
através da Ai
Grande parte dos

automóveis que
entram na capital
chegam pela au-
toestrada que liga
o Porto a Lisboa.

milhões de
viagens por dia
são feitas de carro,
transporte públi-
co ou mota na
Área Metropolita-
na do Porto.


