
Passes sociais
retiram 40 mil carros
de Lisboa por dia

Novos preços levarão mais 55 mil

pessoas a andar de transportes p 22



TRANSPORTES

Mobilidade Redução de preços
levará mais 55 mil pessoas a andar de transportes.
Espaço libertado pelos carros equivale
a 230 quilómetros de fila

Novos passes
podem tirar 42 mil
carros de Lisboa



Segunda-feira
entram em vigor
as novas tarifas:
por €40 por mês
é possível andar
de transportes
em toda
a Grande Lisboa;
o mesmo
no Grande Porto
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A
Área Metropolita-
na de Lisboa (AML)
estima que a redu-
ção do preço dos

passes que entra
em vigor na próxi-
ma semana leve, só

nesta primeira fase,
mais 55 mil pessoas

a andar de transportes públicos. Se es-

tas passarem a deixar o carro em casa,
serão menos 42 mil automóveis a cir-
cular diariamente na zona da capital,
tendo em conta que nos dias úteis cada
veículo tem, em média, 1,3 ocupantes.

"Até agora vendiam-se cerca de 550
mil passes na AML. Um aumento de
10% na procura dos transportes pú-
blicos em resultado da redução das
tarifas significa ter mais 55 mil passes
vendidos. E até é uma estimativa con-
servadora, porque temos outros estu-
dos que apontam para um impacto ain-
da maior, entre 10% e 20%. Ou seja, o

aumento pode ir dos 55 mil aos 110 mil
novos passes", diz ao Expresso o vere-
ador da Mobilidade e Segurança na
Câmara Municipal de Lisboa (CML),
Miguel Gaspar (ver entrevista).

Além de reduzir o consumo de com-
bustíveis e emissões de CO2, ter me-
nos carros na cidade é sinónimo de
mais espaço livre. Se cada lugar de
estacionamento tem, em média, 12

m
2,

os 42 mil automóveis que se prevê
que deixem de circular diariamente
conseguiriam libertar 504 mil m

2.
É

o equivalente a dez jardins da Estrela.
Ou a uma fila de 230 quilómetros de

comprimento, quase tanto como o

trajeto de Lisboa a Coimbra.
Esta redução permitirá acabar com

muitos dos atuais 80 mil lugares de
estacionamento da EMEL — que ocu-

pam uma área equivalente ao Parque
Florestal de Monsanto — e que poaerao

ser substituídos por ciclovias ou zonas
pedonais, por exemplo. Mais espaço
ainda seria libertado nas estradas, onde
um só automóvel em circulação e "com
um nível de tráfego muito assinalável"

ocupa 127 m
2,

explica Filipe Moura, do
Centro de Investigação e Inovação em
Engenharia Civil para a Sustentabilida-
de do Instituto Superior Técnico.

O aumento de utilização de transpor-
tes públicos estimado nesta primeira
fase (crescimento de 55 mil passagei-
ros) é cerca de um terço do objetivo
traçado para 2030 — já depois do re-
forço e melhoria da rede — de atrair
mais 150 mil pessoas. A ideia é conse-

guir que a quota de utilização de trans-
portes públicos suba de 25% para 33%
e que a dependência do automóvel
não ultrapasse os 35%, aproximando
a capital portuguesa de outras cidades

europeias.

Mais velocidade nos autocarros

Segundo dados da CML, só na cidade
de Lisboa entram todos os dias 370 mil
carros: 104 mil vêm da Margem Sul

(três quartos através da Ponte 25 de

Abril), 101 mil da autoestrada do norte
(Al), a que se somam 80 mil da linha
de Cascais, 67 mil da linha de Sintra
(IC19) e outros 15 mil da AB. Bastaria

que menos 30 mil carros entrassem na
capital para "já poder sentir-se impac-
to no trânsito", diz o vereador Miguel
Gaspar. Mas, dependendo do aumento

que venha a verificar-se na utilização
de transportes públicos, a redução de
automóveis poderá até ser o dobro.

As férias escolares são o exemplo de
como o trânsito na cidade flui melhor
quando há menos carros a circular.
"No pico dessa paragem, há uma redu-

ção de 20% de automóveis a andar em
Lisboa. Isso melhora a circulação, mas
não liberta a cidade do trânsito", alerta
Fernando Nunes da Silva, professor
catedrático do IST e ex-vereador da
Mobilidade da CML, defendendo que
o problema não está apenas nos carros

que entram na capital vindos de fora,
mas também nos dos residentes de Lis-
boa. "Com um serviço de transportes
bom, regular e capaz de ligar os poios
residenciais aos de emprego, é perfei-
tamente possível reduzir para metade
a circulação de carros de residentes
em Lisboa. Se a isso se associar uma
redução do estacionamento dentro
da cidade e um aumento na periferia,

diminuindo em 20% os carros que vêm
de fora, começará a ver-se uma cidade
diferente."

Os especialistas em mobilidade estão
de acordo em como irá já sentir-se um
aumento da procura e que poderá vir
a ultrapassar os 10%. "Acho que depois
da reformulação da rede de transpor-
tes, a procura pode ser ainda maior",
diz João Figueira de Sousa, professor
na Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas da Universidade Nova de
Lisboa. "Temos é de ver se depois de

experimentarem as pessoas mantêm
essa opção."

Ter menos carros na estrada também
aumentará a velocidade de circulação
dos autocarros, adianta o investigador.
"Se não tirarmos os automóveis da
cidade, os autocarros não andam", diz.
E é esse o caminho que outras cida-
des europeias têm seguido, definindo
datas para acabar com os automóveis
nos centros urbanos. "Tudo indica que
o futuro seja assim. Mas não basta
fechar a cidade, é preciso alternativas."

Para já, aponta Nunes da Silva, a
"maior incógnita" é o impacto da re-
dução dos passes em quem usa a Ponte
25 de Abril. "Até agora justificava-se
que uma família enfrentasse o trân-
sito para atravessar a ponte porque
saía mais barato ir de carro do que
comprar os passes de comboio. Com a
redução para €80 por família, a atra-
tividade será muito grande." O proble-
ma, frisa, é que o estacionamento nas

estações de comboio na Margem Sul já
está completamente cheio. "É preciso
arranjar serviços de autocarro que
permitam às pessoas ir de casa até ao
comboio. Se isso acontecer, a medida
terá uma repercussão enorme."

A Comissão de Utentes dos Trans-
portes da Margem Sul salienta ainda

que é preciso aumentar a oferta de
comboios na ponte para que mais pes-
soas possam optar por esta solução.
"Há quem viva em Almada mas tenha
de ir para trás até Corroios ou Foros
da Amora para conseguir ter lugar
no comboio", diz Marco Sargento, da
comissão, sublinhando ainda a neces-
sidade de reforçar a manutenção dos
barcos que atravessam o Tejo. "A redu-

ção do preço dos passes é uma medida

que vai no sentido certo, mas é preciso
ver sinais mais claros de um verdadei-
ro investimento."
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TRÊS PERGUNTAS A

Miguel Gaspar
Vereador da Mobilidade
na Câmara Municipal de Lisboa

? Que estimativas têm para a re-
dução da utilização do automóvel?
? Até agora vendiam-se cerca de 550
mil passes na Área Metropolitana de
Lisboa (AML). Um aumento de 10%
na procura dos transportes públicos
em resultado da redução das tarifas
significa ter mais 55 mil passes ven-
didos. E até é uma estimativa conser-
vadora, porque temos outros estudos

que apontam para um impacto ainda
maior, entre 10% e 20%. Ou seja, o

aumento pode ir dos 55 mil aos 110
mil novos passes. Como a taxa de ocu-

pação de um automóvel durante a
semana é de 1,3 pessoas, segundo o

INE, poderá apontar-se para cerca de

40 mil carros a menos na AML. É já
um grande contributo para o objetivo
futuro de ter menos 150 mil pessoas a
usar o automóvel. Depois de ter todas
as medidas aplicadas, a ambição da
AML é passar de 25% para 33% de uti-
lização dos transportes públicos. Acho

que à medida que as pessoas se forem
apercebendo das mudanças, estas irão
ter um impacto real nas suas vidas.

? Qual é o objetivo para Lisboa?
? Ficarmos mais comparáveis com
as melhores capitais europeias e con-
seguirmos que apenas 35% das via-

gens sejam feitas de carro. A redução
do preço do passe jápermite alcançar
um terço deste objetivo. Ao mesmo
tempo, queremos também ter mais
3 mil lugares em parques de estaci-
onamento na periferia, para quem
quer entrar na cidade, como perto da

estação de Metro da Pontinha, junto

ao Rio Trancão no Parque das Nações
e ainda na zona da Ameixoeira. O

reforço da oferta de autocarros da
Carris, a extensão da linha do elétrico
15 até ao Jamor ou os novos elétricos

que chegam em 2021, além da ex-
pansão do Metro, que estará pronta
em 2022, são várias iniciativas que
ajudam a atingir estes objetivos.

? Há capacidade de resposta se a
procura for acima de 10%?
? A AML não é igual em todo o lado
e há capacidades distintas nos vários
serviços. Temos um grupo de traba-
lho com os operadores para acom-
panhar a evolução da procura e ir
fazendo ajustes. Entre as alternativas

que os novos passes vão permitir às

pessoas descobrir nos seus trajetos
habituais e a rede atual de transpor-
tes, acho que o sistema vai conseguir
dar resposta.


