
Menos tráfego,
mais transportes
públicos

Ponte 25 de Abril registou quebra no número
de automóveis no segundo trimestre deste ano.
Efeito dos passes sociais?

Raquel Albuquerque

O número médio de automó-
veis a atravessar a Ponte 25 de
Abril durante o segundo tri-
mestre deste ano foi mais baixo
do que no mesmo período do
ano passado, mostra o relatório
de tráfego do Instituto de Mobi-
lidade e Transportes (IMT), pu-
blicado esta semana. A descida
ainda é ligeira, mas os meses
de abril e de junho registaram
o nível de tráfego mais baixo
face aos mesmos meses dos úl-
timos cinco anos. A par desta
descida, está um aumento da
utilização dos comboios e bar-

cos, assim como dos parques de
estacionamento das estações
ferroviárias da Margem Sul, na
sequência da entrada em vigor
dos novos passes na Área Me-
tropolitana de Lisboa (AML).

Este relatório do IMT é o

primeiro retrato estatístico do

tráfego nacional com dados
posteriores a abril, quando en-
traram em funcionamento os

passes mais baratos e que dão
acesso a todos os transportes
públicos dos 18 concelhos da
AML. Em junho, passaram
143 mil automóveis por dia,
em média, nos dois sentidos
da ponte. Foram seis mil car-
ros a menos do que em junho
de 2018. "O decréscimo do

tráfego na Ponte 25 de Abril é

um dado positivo, mas pouco
expressivo, com uma redução
inferior a 3% face ao tráfego

médio diário com base mensal

(TMDM)", afirma Filipe Mou-
ra, professor e investigador
do Centro de Investigação e

Inovação em Engenharia Civil

para a Sustentabilidade do Ins-
tituto Superior Técnico (IST).
O especialista em transportes
prefere esperar pelos próxi-
mos meses para verificar se há
"uma inversão de tendência".

Nos vários troços da A2, que
servem como "alimentadores"
do tráfego da Ponte 25 de Abril,
o número de automóveis a cir-
cular é igual — ou até superior
em alguns casos — ao que era
há um ano, antes da entrada
em vigor dos novos passes.
"Se o tráfego nesses troços
aumentou, ou pelo menos não
diminuiu, então terá de ir para
algum lado. Ou é tráfego com
origem e destino dentro da
Margem Sul ou então termina
a viagem antes da Ponte 25 de
Abril e muda para outro trans-
porte", explica Filipe Moura.

Segundo a Fertagus, a ocu-
pação dos cinco parques de
estacionamento junto às esta-
ções de comboio tem estado
a crescer desde abril. O mes-
mo aconteceu ao número de
utilizadores dos comboios. Em
maio deste ano, os passageiros
que fazem a travessia da ponte
aumentaram 19,2% em relação
a maio de 2018. Nos dias úteis,

os comboios transportam agora
cerca de 83 mil pessoas, mais 13
mil do que há um ano. Cerca de
60% dos passageiros circulam
na hora de ponta da manhã e da
tarde, segundo dados enviados
ao Expresso pela Fertagus.

A par do uso dos comboios
está a utilização dos barcos
para a travessia do Tejo. Nos

primeiros seis meses deste ano,
a Transtejo registou uma su-
bida de 9% das validações dos

títulos, com um total de 9,5
milhões. Das cinco ligações
fluviais, a da Trafaria disparou
28%, seguida por Cacilhas e

Montijo, segundo a Transtejo.

Regresso às aulas

Noutras entradas em Lisboa,
como a Autoestrada do Norte
(Al) ou a do Oeste (A8), o nú-
mero de automóveis a circular
aumentou no segundo trimes-
tre. A Ponte Vasco da Gama,
por exemplo, registou uma su-
bida de 8% do tráfego em maio
face ao mesmo mês de 2018,
segundo o IMT, que contabiliza

o tráfego através das portagens
ou do sistema de sensores colo-
cados no pavimento.

O aumento geral de tráfego
nas autoestradas tem vindo a
subir desde 2013. "A variação
positiva não é estranha, uma
vez que a tendência é haver
mais deslocações quando os
indicadores económicos são de

crescimento", diz Filipe Moura.
"Isto quer dizer também que as

soluções alternativas de trans-
porte não foram ainda suficien-
tes para inverter a tendência
atual, apesar da emergência
climática e dos problemas de
qualidade do ar a que os cida-
dãos estão expostos."

Desde que os novos tarifários
entraram em vigor, o número
de utilizadores de transportes
tem aumentado. A Carris re-
gistou uma subida de 4% em
junho e bateu um recorde em
maio, com 13 milhões de pas-
sageiros, o número mais alto
desde 2011. Segundo a AML,
até ao fim de agosto, foram
vendidos 4076 passes Nave-
gante Família (19% dos 21 mil
estimados), que permitem às
famílias usar todos os trans-
portes da área metropolitana
por 80 euros.

Perceber o impacto real dos
novos passes na mobilidade e

no número de automóveis a
entrar nas cidades requer mais

tempo, defende Filipe Moura.
"É cedo para tirar conclusões
pois as famílias poderão ainda
não ter ajustado a sua organiza-
ção familiar e planeamento da
mobilidade. O regresso às aulas

poderá dar-nos informações
mais esclarecedoras."
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passageiros por dia útil
é o crescimento da utilização
dos comboios da Fertagus,
num ano. No total, são agora
cerca de 83 mil utilizadores
diários. Mais de metade (60%)
usam o comboio na hora
de ponta durante a manhã
ou o fim da tarde

Nos troços da A 2que
'alimentam' a Ponte
25 de Abril, o número
de automóveis
é igual ou superior

"As soluções de
transporte não foram
ainda suficientes
para inverter
a tendência atual"


