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Viajar é expressão viva da liberdade individual, contudo esta actividade tem tantas conse-
quências sociais que não podemos deixar de pensar nas implicações de se utilizar um tipo ou 
outro de meio de transporte. 
 
As ideias que vou agora propor constituíram a motivação de um estudo sobre transporte 
interurbano (IST Press, 2006, 2 vols.) que vai ser apresentado na sessão final da tarde. Aí 
teremos oportunidade de abordar muitos outros assuntos, agora pretendo apenas chamar a 
vossa atenção para alguns problemas do transporte e, no final, despertar-vos o interesse, 
enunciando algumas ideias para vencer os desafios que se colocam aos meios de transporte 
colectivo. 
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Em primeiro lugar, temos de compreender a Procura: o atributo que o maior segmento de 
mercado preza, em primeiro lugar, é a rapidez porta-a-porta (não estação-a-estação!).  
 
Sobretudo quando o tempo porta-a-porta dos meios de transporte concorrentes está 
equilibrado, as decisões são também tomadas em função de outros atributos: a segurança 
pública, a segurança técnica, o conforto, o preço, a flexibilidade, a pontualidade, a facilidade 
de utilização, a fiabilidade, etc. No entanto, à cabeça, o valor de um meio de transporte 
depende da rapidez porta-a-porta. 
 
Esta afirmação justifica dois pequenos comentários, o primeiro acerca das questões de ima-
gem e outro acerca da forma de avaliar o tempo despendido. 
 
Com em todos os produtos e serviços que afectam a imagem da pessoa (por exemplo, o 
vestuário e os adereços), a componente interrelacional do transporte tem um valor 
económico decisivo. Nos meios de transporte, a imagem é tão importante que amplos 
sectores do mercado estão dispostos a pagar muitíssimo mais para viajarem no meio de 
transporte com melhor imagem. Isto não quer dizer que se possa construir uma imagem 
arbitrariamente, ou que ela dependa fundamentalmente da moda, ou de caprichos sociais.  
 
Salvo algumas excepções, a qualidade da imagem corresponde directamente às qualidades 
objectivas que o público deseja encontrar no meio de transporte. Normalmente, o poder 
mágico da imagem não inverte a avaliação objectiva, apenas a reforça sensivelmente. 
Confirmamos assim a primeira afirmação: o principal segmento de mercado aprecia so-
bretudo a rapidez porta-a-porta e o desempenho de cada meio de transporte neste aspecto 
afecta de maneira decisiva a sua imagem, arruinando ou reforçando ainda mais o seu 
atractivo comercial. 
 
Por outras palavras, por causa da imagem, a rapidez porta-a-porta é duas vezes importante. 
 
Uma outra observação se justifica, antes de prosseguir: ao avaliar o tempo despendido numa 
viagem, o público não contabiliza igualmente todos os minutos. Em certas circunstâncias, 
parte do tempo de viagem poderá ser aproveitado utilmente (para ler, descansar, etc.) e, 
para um segmento importante do mercado, isto reduz o tempo « perdido » na viagem. 
Analogamente, pode haver momentos mais cansativos ou mais absorventes que 
correspondam, a uma maior « inutilização » do tempo. Neste sentido, para muitos viajantes, 
o equilíbrio do tempo porta-a-porta entre duas ofertas de transporte não implica que as duas 
viagens sejam efectuadas rigorosamente no mesmo tempo, desde que uma ligeira demora 
seja suficientemente compensada por um melhor aproveitamento do tempo de viagem. 
 
Obviamente, há um limite para todas as compensações e o tempo de cronómetro porta-a- 
-porta costuma ser uma indicação razoável daquilo que o mercado considera ser o tempo 
efectivamente despendido na viagem. 
 
Portanto, desde sempre, o sucesso dos meios de transporte está muito ligado ao tempo, que 
se mede em unidades cada vez mais pequenas. 
 
É interessante notar que a necessidade de medir o tempo com mais rigor foi, em boa parte, 
uma consequência do aumento da velocidade do transporte. Quando as grandes viagens se 
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faziam por barco, ou por meios terrestres muito arcaicos, não era importante ser pontual, no 
sentido moderno da expressão. Com o comboio, o tempo passou a ser muito importante! 
Inclusivamente, tornou-se necessário acertar os relógios e convencionar internacionalmente 
os fusos horários. 
 
Não é por acaso que, em geral, todas as estações antigas têm relógios em posições 
destacadas, tanto no interior como no exterior. Veja-se a fachada da estação do Rossio, obra 
do Arq. José Luís Monteiro, coroada com um relógio monumental (veja-se o selo de correio 
reproduzido abaixo), ou qualquer outra das antigas estações ferroviárias do nosso País. 
 

 

 
 

O comboio revolucionou o conceito de tempo, ao criar horários ao minuto e um fenómeno 
comercial semelhante ao hub and spoke, que hoje se usa no transporte aéreo. A época dourada 
do comboio ficou marcada pela velocidade e pela pontualidade. Nesses remotos anos, o 
comboio ganhou, aos outros meios de transporte terrestres, a batalha do melhor tempo de 
viagem. 
 
Para referência cronológica, a inauguração do caminho de ferro em Portugal é de 1856 
(comemoramos agora os 150 anos da efeméride), a conferência de Washington, que instituiu 
os fusos horários, é de 1884, e a Estação do Rossio foi inaugurada em Abril de 1888. 
 
Durante muitos anos, o comboio foi o símbolo da velocidade. Agora, por que razão as 
pessoas já não correm para apanhar o comboio? 
 
A resposta é conhecida… Porque apareceu o automóvel ligeiro. 
 
O efeito não foi imediato. Ao princípio, o automobilismo ainda era mais um desporto 
radical, para gente rica, que um meio de transporte. Aos poucos, foi-se tornando um 
instrumento útil para viajar. O automóvel aumentava muito a velocidade de deslocação, mas, 
durante décadas, era uma raridade que poucas pessoas podiam utilizar. Além disso, o 
pavimento das estradas ainda era rudimentar e os veículos pouco fiáveis. 
 
Em tempos mais recentes, a maioria da população adulta passou a ter acesso a um 
automóvel. Viaja-se muito mais rapidamente que pela rede de transportes públicos e 
alargaram-se enormemente as possibilidades de chegar a qualquer lugar. 
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A generalização do automóvel fez aparecer as grandes artérias, os cruzamentos desnivelados, 
os itinerários confusos, nas cidades e no campo, criando uma rede em que só se pode 
circular de automóvel. 
 
Foi bom: o mundo passou a estar ligado por estrada. Mas o automóvel foi tomando conta do 
território e as consequências boas foram-se misturando com outras, por vezes terríveis. As 
cidades foram as primeiras vítimas. 
 
As cidades são vítimas das exigências do automóvel porque aqueles bairros onde não se 
pode circular à vontade e onde é difícil estacionar ...ficam condenados. 
 
A cidade de Lisboa, como a geralidade das cidades do mundo, experimentou este 
agravamento da congestão. As fotografias de Lisba na primeira metade do século XX 
mostram um mundo que é hoje irreconhecível: dão-nos a imagem de uma cidade ampla, 
frequentemente penetrada pelo campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. da República 1904 
Av. da Liberdade 1912 

Lg. D. João da Câmara 1926 
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A própria Baixa Lisboeta, na década de 40, tinha espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pç. Marquês de Pombal 1930 

R. da Prata 1940 

R. Augusta 1944 
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Nos anos 50 começa a haver problemas na Baixa (ainda só pequenos problemas)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No resto da cidade, abundava o espaço. O Saldanha era um jardim, a Av. da República era 
uma sequência de chalets elegantes a bordejar uma alameda de canteiros e de árvores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pç. Duque de Saldanha 1946 

R. Augusta 1956 

Campo Pequeno 1947 
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O Campo Pequeno era a abundância de espaço. Mesmo na década de 60, o Saldanha ainda 
estava folgado. Entrecampos era uma praça vazia, e o Campo Grande era uma paisagem rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pç. Duque de Saldanha 1965 

Pç. Entrecampos 1963 

Campo Grande 1954 
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Na década de 50, havia largueza nas Avenidas Novas, ao pé do Técnico... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De cima para baixo:  Av. de Roma 1952;  cruzamento da Av. João XXI   
com a Av. de Roma, 1958;   Pç de Londres 1956. 
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Entretanto, o automóvel invadiu todos estes espaços, que pareciam amplos, e a cidade de 
Lisboa ficou acanhada. 
 
Podemos quantificar o problema com a evolução demográfica das freguesias de Lisboa, 
desde 1960, tal como ficou registada nos sucessivos censos do INE. Para simplificar a aná-
lise, vamos agregar a população dos bairros que formam sucessivas coroas à volta do centro 
e, para tornar a imagem mais expressiva, representaremos a evolução do número de habi-
tantes por cores. As zonas em crescimento aparecem em verde vivo e as que estão em con-
tracção aparecem em cor terra, cada vez mais carregado, conforme o grau de despovoamento. 
 

Em 1960, as freguesias da zona central (da 
Baixa, de Alfama, do Bairro Alto…) come-
çavam a despovoar-se; enquanto, à volta, 
crescia uma primeira cintura (constituída 
por freguesias como Santos-o-Velho, a 
Lapa, Santa Isabel, o Coração de Jesus, 
Penha de França…). 
 

 
Em 1970, a erosão demográfica na zona 
central alastra a mais freguesias: a mancha 
cor terra aumentou. As freguesias que cres-
ciam em 1960, entram em crise. A activi-
dade de construção é intensa numa segunda 
cintura (definida por freguesias como Nos-
sa Senhora de Fátima, Santo Condestável, 
S. João de Deus, Alvalade, etc.). 

 
 
Em 1980, a cor-térrea já não chega para 
caracterizar a situação demográfica da zo- 
na central: em 1980 já há algumas ruas 
do centro totalmente abandonadas. A se-
gunda cintura começa a declinar e cresce 
uma nova cintura, assinalada a verde-vivo 
(Ajuda, Benfica, Campo Grande, S. 
Domingos de Benfica, S. João de Brito). 
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Em 1990, todo o centro e seus arredores 
estão a desertificar-se. As periferias ante-
riores entram em decadência, em contra-
partida, crescem as freguesias limítrofes 
(Ameixoeira, Carnide, Charneca, Lumiar, S. 
Francisco Xavier…). 
 
 
 

 
 
No ano 2000, toda a cidade está em 
contracção. Apesar de a urbanização se 
estender agora por uma área 5 vezes maior 
que em 1960, a população total da cidade é 
cerca de metade da população dos anos 60.  
 
No centro já não resta praticamente nin-
guém. Aí, a densidade populacional é in-

ferior à de algumas freguesias rurais do País. As sucessivas cinturas urbanas declinam. Ainda 
se constrói activamente na periferia (em Telheiras, na Alta de Lisboa, junto do Parque das 
Nações, etc.), mas, mesmo nessas freguesias, a população já não aumenta, porque o afluxo 
de novos moradores mal compensa o êxodo dos que saem. 
 
Como é compreensível, há heterogeneidades dentro de cada uma das coroas urbanas em que 
dividimos a cidade e até mesmo dentro de cada freguesia de cada uma dessas zonas. A cor 
uniforme que assinala cada coroa urbana traduz a média da evolução dentro desse espaço, 
mas é óbvio que, sem prejuízo de fenómenos locais interessantes, a análise destas médias diz 
muito sobre a evolução global da cidade. 
 
Apesar de estas imagens de Lisboa conterem uma informação simplificada, o panorama é 
elucidativo. Sobretudo, porque se constata que este padrão de evolução urbana não é 
específico de Lisboa, ou sequer das cidades portuguesas: verifica-se com grande generalidade 
em todo o mundo. 
 
Vale a pena compreender a origem de um fenómeno tão universal. Mas, mais uma vez, 
convém abstrair as particularidades, para procurar as linhas de força mais gerais. 
 
As leis do arrendamento, as vicissitudes dos Planos Directores Municipais, as características 
do poder autárquico, as idiossincrasias nacionais, o clima, o poder de compra, a crise da 
natalidade, as circunstâncias históricas... tudo isso influencia a vida das cidades. No entanto, 
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com algumas variantes, o envelhecimento e despovoamento das cidades ocorre em todo o 
mundo, mesmo com diferentes leis do arrendamento, com diferentes culturas, etc.: qual é o 
factor universal que se sobrepõe a todas estas circunstâncias diferentes? 
 
A resposta principal encontra-se no tipo de transporte utilizado. Quando o automóvel ligeiro 
se torna o principal meio de transporte da generalidade da população, as cidades explodem 
urbanisticamente: e, atrás da onda que varre a população para os subúrbios, fica uma cratera 
deserta. 
 
Cada vez que uma zona da cidade fica intransitável e sem estacionamento, há uma miragem 
que aponta uma paisagem rural, uns poucos quilómetros mais longe. Desse lugar paradisíaco 
chega-se depressa a quase toda a parte e, de qualquer modo, uns poucos quilómetros 
percorrem-se de automóvel em poucos minutos. 
 
Ao fim de pouco tempo, mancha urbana estendeu-se até esse lugar paradisíaco e ele tornou- 
-se, por sua vez, intransitável e sem estacionamento. E, de novo, uns quilómetros mais 
adiante, desponta a miragem de uma nova paisagem rural... A cidade explode e invade o 
campo, espalhando-se por extensões cada vez mais vastas. 
 
A diferença entre a rede de transportes colectivos e o automóvel ligeiro é que os transportes 
colectivos estruturam o território, tendem a organizar a utilização dos espaços e a concentrar o 
povoamento, enquanto, para o automóvel ligeiro, todo o espaço exterior é indiferentemente 
acessível — e, portanto, a tendência à dispersão completa —, ao passo que o espaço urbano se 
torna acanhado — e, daí, a evolução centrífuga do povoamento. 
 
As cidades anteriores ao automóvel tinham uma distribuição de densidade populacional 
aproximadamente linear com o raio, em escalas semi-logarítmicas. Por exemplo, a figura da 
página seguinte (tirada do Traité de Géographie Urbaine, J. BEAUJAU-GARNIER, G. CHABOT, 
Paris, 1963) mostra-nos inequivocamente que o povoamento das cidades de Paris e de 
Londres era deste tipo, até a invasão do automóvel se fazer sentir. 
 
Muito próximo do centro, a densidade populacional era altíssima, a 5 quilómetros do centro 
já era cerca de 10 vezes mais baixa, a uns 10 quilómetros do centro reduzia-se apro-
ximadamente de outro factor de 10 e, a uns 15 – 20 quilómetros do centro, a densidade 
populacional era muito baixa. 
 
A lógica natural deste povoamento tradicional compreende-se sem dificuldade. 
 
Perto do centro fica-se melhor localizado em relação a qualquer outro ponto. Isso leva a que 
os serviços mais procurados tendam a situar-se na zona central, reforçando ainda mais o seu 
poder de atracção. Ao longo do tempo, é aí que se levantam os monumentos, surgem os 
melhores jardins, as construções mais interessantes. E, por tudo isso, é mais agradável viver 
no centro. 
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Nem todas as cidades antigas estão tão bem caracterizadas como Paris e Londres. Como é 
natural, existem séries temporais mais completas para umas cidades do que para outras, mas, 
de um modo geral, os elementos disponíveis permitem-nos concluir que o povoamento 
semi-logarítmico é a regra, não a excepção. 
 
Os centros de Lisboa e do Porto, por exemplo, não terão atingido exactamente as concen-
trações populacionais que se verificaram em Londres ou em Paris, nem as respectivas 
ocupações urbanas anteriores ao automóvel se estendiam coerentemente até uma dúzia de 
quilómetros do centro, como aconteceu em Paris, ou em Londres. No entanto, todos 
sabemos que, à sua escala, também apresentavam um povoamento deste tipo, mais concen-
trado no centro e progressivamente mais rarefeito em direcção à periferia. 
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Usando agora escalas lineares, que 
talvez sejam mais claras, as cidades 
antigas — percorridas a pé, a cavalo, 
ou de carroça — tinham este tipo de 
distribuição radial, mais concentrada 
no centro. 
 
 
Com o aparecimento do automóvel, 
surgiu a dificuldade de estacionar e 
de circular no centro, e o centro co-
meçou a perder importância, em 
benefício de zonas um pouco mais 
periféricas. Surgiu um surto de novas 
construções nessa coroa urbana. A 
figura junta ilustra a correspondente 
modificação do perfil de densidade 
radial da cidade. 
 
 
Com a proliferação dos automóveis, 
essas zonas em volta do centro 
saturaram-se. A população desloca- 
-se então mais para a periferia da 
cidade, onde se verifica um intenso 
surto de construção. O centro con-
tinua a perder pessoas.  
 
 
Cada vez há mais automóveis e é 
quase impossível circular no centro 
e, mesmo nos bairros mais moder-
nos à volta do centro, o trânsito é 
muito difícil. Há cada vez mais pes-
soas a viverem nos subúrbios.  
 
 
A cidade começa a perder popula-
ção. Nos limites da cidade antiga já 
só reside uma pequena fracção do 
que foi, em tempos, a população da 
cidade. Em contrapartida, a «Grande 
Cidade» agora é enorme. Quase toda 
a população vive nos subúrbios, que 
se estendem por muitos quilómetros 
a partir do centro.  



 14 

 
 
A cidade antiga colapsa... 
 
Quais são as consequências deste movimento urbano centrífugo? 
 
No território da cidade antiga, agora despovoada, os equipamentos urbanos perdem a sua 
função. O comércio perde clientela, os monumentos deixam de fazer parte da vida das 
pessoas, por exemplo, as igrejas mais notáveis ficam sem freguesia, os cinemas fecham, as 
escolas ficam sem alunos, as casas ficam desabitadas… 
 
Em contrapartida, a maioria da população vive numa espécie de estaleiro de construção civil. 
Não tem equipamentos consolidados: as escolas são construções pré-fabricadas, as igrejas 
são pavilhões inadequados, não há bons jardins, nem boas esculturas, nem fachadas com 
história, nem ruas com graça. 
 
Por outras palavras, as pessoas vivem em bairros anódinos, construídos em grande série, 
com uma arquitectura insípida ou gratuita, sem escala humana, sem a patine do tempo. 
 
Concomitantemente, as distâncias a percorrer aumentam muito. Na cidade antiga, muitas 
pessoas podiam ir a pé de casa para o trabalho, agora, são raros aqueles que não precisam de 
fazer dezenas de quilómetros por dia. 
 
E, maior distância significa normalmente maior consumo de energia. Não apenas na 
proporção da distância, porque o aumento do percurso implica geralmente maior velocidade 
e o consumo de energia dos transportes terrestres é quadrático na velocidade. 
 
Como é óbvio, também se perde cada vez mais tempo no transporte. 
 
Perde-se o contacto com a natureza: já não há campo que não esteja polvilhado de prédios e 
cruzado por estradas. O campo degradou-se em subsúrbio. 
 
Esta verdadeira explosão da cidade gera também desorganização administrativa, corrupção, 
especulação... e paradoxos desumanos. Por exemplo: no centro há casas, casas desabitadas... 
e muitas pessoas vivem mal no subúrbio. 
 
Em geral, observa-se que a especulação e a corrupção são proporcionais à velocidade da 
explosão. Por exemplo, nas cidades em que os transportes colectivos são melhores, a 
propagação da onda é retardada e isso dá mais tempo para consolidar planos de urbanização 
consistentes. Quanto pior for a infra-estrutura de transporte colectivo de uma cidade e mais 
repentino o acesso da generalidade da população ao automóvel ligeiro e mais eficiente for o 
desenvolvimento das auto-estradas e das vias rápidas, mais incontrolável se torna a expansão 
urbana e mais provável é a especulação e a corrupção administrativa. 
 
Ficaram por referir muitos outros problemas, que todos conhecem, mas este apontamento 
chega para mostrar como é importante dotar o País de meios de transporte eficientes, 
alternativos ao automóvel ligeiro. 
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Vejamos agora o que é preciso fazer, para se conseguir uma alternativa eficaz ao automóvel 
ligeiro. Vou chamar a vossa atenção para algumas características daquilo que considero ser 
uma rede de transporte colectivo eficiente e por que razão o comboio é um elo tão impor-
tante nessa cadeia de transporte. 
 
Numa sociedade livre, um meio de transporte só substitui outro se for tanto ou mais rápido 
porta-a-porta. 
 
Numa coisa o substituto do automóvel tem de se assemelhar a ele: proporcionar às pessoas a 
mesma liberdade e autonomia, porque a principal característica que o mercado procura no 
transporte é a rapidez na deslocação porta-a-porta. 
 
Vale a pena não perder de vista que o automóvel ligeiro é, para um grande segmento do 
mercado, a solução de referência. Por isso, comecemos por fazer uma comparação modal, 
porque o automóvel ligeiro e a rede dos transportes públicos têm formas diferentes de 
satisfazer a necessidade de viajar. 
 
De automóvel, a viagem faz-se de uma só vez: 
 

Tempo de percurso (porta-a-porta!) = distância / velocidade média 
 
Numa rede de transporte público, a viagem faz-se em várias etapas. Primeiro, cada 
passageiro precisa de chegar à estação ou paragem; depois, tem de esperar a chegada do 
transporte; seguidamente, efectua a viagem no transporte colectivo; finalmente, vai até ao 
local de destino. O tempo de viagem (porta-a-porta!) é a soma de todas estas parcelas: 
 

  Tempo de viagem  =    ida até à estação ou paragem 
 + espera na estação 

 + distância / velocidade média no meio de transporte principal 
 + ida até ao local de destino 

 
Como a equação indica, na rede de transporte colectivo há necessariamente etapas de baixa 
velocidade: o acesso à estação, o tempo de espera e o percurso complementar da estação ao 
lugar de destino. 
 
Em muitos casos, quando a ida até à estação ou o percurso final até ao lugar de destino não 
são feitos a pé, também não são assegurados, por exigências da capilaridade, pelo mesmo 
tipo de transporte que efectua a viagem principal. Pode, além disso, haver transbordos e 
esperas a meio da viagem. O que este cálculo esquemático pretende sublinhar é que, nos 
transportes colectivos, a viagem principal é apenas uma das parcelas do tempo total de viagem. 
 
Por isso, os meios de transporte colectivo têm de ser substancialmente mais rápidos que o 
automóvel ligeiro... Quanto mais tempo se perder nos meios de transporte mais lentos da 
rede de transporte público (aqueles que asseguram a capilaridade) e quanto maior for o 
intervalo entre carreiras sucessivas, maior terá de ser a diferença entre a velocidade do 
transporte colectivo e a do automóvel. 
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Um dos dados mais claros a respeito dos meios de transporte terrestres é que, em igualdade 
de outras condições e para diagramas de velocidade análogos (isto é, à escala), o consumo 
energético é quadrático com a velocidade. 
 
E, como as emissões poluentes de cada sistema motriz são aproximadamente proporcionais 
ao consumo energético, as emissões poluentes também são proporcionais ao quadrado da 
velocidade. 
 
Isto significa que se corre o risco de o transporte colectivo se tornar mais poluente, para ser 
competitivo com o automóvel ligeiro. De facto, o aumento da velocidade faz disparar o 
consumo energético, porque a energia depende do quadrado da velocidade. 
 
Por vezes, ignorando a questão da velocidade, os operadores de transporte colectivo 
estabelecem comparações de consumo energético que não correspondem a ofertas seme-
lhantes, do ponto de vista do mercado. 
 
Por exemplo, um automóvel que demora uma hora a fazer uma certa viagem não é 
equivalente a uma oferta que exige 15 minutos de percurso a pé, mais 15 minutos de espera, 
mais 15 minutos de autocarro, mais 30 minutos à espera do comboio, mais 1 hora de viagem, 
mais outros 30 minutos, distribuídos entre autocarros, esperas e percursos a pé. 
 
Para a cadeia de transporte colectivo constituir uma oferta aproximadamente equivalente à 
viagem em automóvel ligeiro é necessário que as velocidades sejam muito superiores e as 
frequências muito maiores do que é habitual. 
 
O consumo energético desse sistema público muito mais rápido é que se poderá comparar 
directamente com o do automóvel ligeiro. E, para que o confronto não seja desfavorável ao 
transporte colectivo, é necessário optimizá-lo muito, tecnicamente. 
 
De momento, não vamos ocuparmo-nos propriamente desse aspecto técnico, vamos só 
analisar aquelas características tecnológicas que permitem oferecer um transporte razoa-
velmente equivalente ao automóvel, do ponto de vista do mercado. Podemos encadear o 
raciocínio do seguinte modo: 
 

 A rede de transporte público só será comparável ao automóvel ligeiro se uma parte 
significativa do trajecto em transporte público for efectuada a velocidade superior à 
do automóvel. 

 Esse aumento de velocidade implica um sistema de condução automática e um 
corredor vedado. 

 Com essas premissas, conclui-se que esse transporte deve ser ferroviário. 
 
Por que é que o corredor deve ser vedado e a condução deve ser automática?  
 
A velocidade máxima de um sistema de transporte não vedado e não automático está 
limitada pela antecipação com que o condutor toma conhecimento dos imprevistos e o 
tempo necessário para actuar em conformidade. 
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Neste sentido, podemos dizer que quando há um acidente em cadeia, a causa directa não está 
num erro humano, mas num erro técnico: o sistema de transporte está globalmente a funcionar a 
uma velocidade acima das condições de controlo. Quando o condutor se apercebe de um 
imprevisto já não vai a tempo para evitar o desastre. E isso não ocorre com um único 
condutor, particularmente inexperiente, ou com um veículo em piores condições: verifica-se, 
em cadeia, com um grande número de viaturas. 
 
A que distância alcança a visibilidade de um condutor? 100 metros? Um pouco menos? A 
verdade é que, mesmo com óptimas condições atmosféricas, é quase impossível distinguir 
uma criança, ou um obstáculo, ou um defeito da via, a 200 m de distância. E um veículo a 
200 km/h percorre 200 m em 3,6 segundos… 
 
Assim, mesmo em recta, não é possível fazer condução à vista à velocidade que é necessária 
para o transporte colectivo ser competitivo com o automóvel ligeiro. 
 
(Por exemplo, um comboio de alta-velocidade precisa de 5 km para travar e — mesmo num 
dia claro, num troço sem curvas — é impossível vislumbrar seja o que for a 5 km). 
 
Portanto, para o transporte público praticar velocidades significativamente superiores às do 
automóvel ligeiro, precisa de circular num corredor fechado, sem interferência com outro 
tráfego, sem possibilidade de intromissão de pessoas, ou quaisquer obstáculos. E isso sugere 
imediatamente veículos guiados, ou seja, comboios, qualquer que seja o tipo de comboio 
mais apropriado. 
 
Por outro lado, se não é possível a condução à vista a esta velocidade, e por isso é preciso 
um corredor seguro, vedado de quaisquer intromissões, o controlo da circulação também 
deve ser automático. 
  
Vimos que o transporte de passageiros se deve basear na ferrovia, com comboios suficien-
temente mais rápidos que o automóvel ligeiro, para a rede pública proporcionar um tempo 
total de viagem (porta-a-porta) comparável ao do automóvel. 
 
Em concreto, qual a frequência e a lotação mais adequadas, para satisfazer a procura? 
 
Embora não seja possível desenvolver aqui a resposta em grande pormenor, vale a pena 
apresentar sumariamente alguns dados. Por exemplo, consideremos o tráfego que percorre o 
eixo litoral de Portugal continental. 
 
É sabido que aí se concentra a parte mais substancial do tráfego interno. 
 
A distribuição de tráfego na auto-estrada A1, entre Alverca (Lisboa) e os Carvalhos 
(Porto/V N Gaia) pode dar-nos uma boa indicação dos fluxos de transporte neste eixo.  
 
Felizmente a Brisa permitiu o acesso à informação da sua base de dados, de forma que 
sabemos onde e quando é que cada veículo entrou e por onde saiu da auto-estrada. Como o 
País está sulcado de auto-estradas nos principais eixos de circulação, este tipo de informação 
proporciona-nos uma radiografia particularmente fiel e pormenorizada do transporte interur-
bano em Portugal. 
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Na impossibilidade de fazer agora uma descrição quantificada e geral dessa informação, 
fixemo-nos apenas nalguns elementos do tráfego da auto-estrada A1. Alguns factos poderão 
surpreender-nos: 
 
— Qual é o distrito mais procurado pelos automobilistas que entram na A1 em Alverca? 
 
A grande maioria dos automobilistas que entram em Alverca — e não saem em portagens 
ainda dentro do próprio distrito de Lisboa — dirige-se às portagens do distrito de Santarém. 
 
— A seguir, qual é o distrito mais procurado pelos automobilistas que entraram 
em Alverca? 
 
A segunda maior parcela destina-se ao distrito de Leiria. 
 
A terceira parcela, muito mais reduzida, é a que sai na portagem dos Carvalhos: mas essa não 
se destina apenas a um distrito, muito menos a uma só cidade. O tráfego que sai nos 
Carvalhos inclui veículos com destino à região do Porto incluindo Vila Nova de Gaia, a todo 
o Minho, a toda a região de Trás-os-Montes e ainda à Galiza. Mesmo assim, toda esta soma 
de destinos totaliza apenas a terceira parcela do volume de tráfego oriundo de Alverca. 
 
A quarta parcela, praticamente igual à terceira, tem como destino o distrito de Coimbra. 
 
Finalmente, a quinta parcela, dirige-se para o distrito de Aveiro. 
 
Este exemplo ilustra duas conclusões, que se verifica serem válidas com generalidade em 
todo o País: 
 

1. Não existem pólos importantes que concentrem uma grande percentagem do 
tráfego. 

 

2. Em geral, o volume de tráfego é maior entre distritos mais próximos. 
 
Outro exemplo pode ajudar a compreender onde está o « problema » do transporte 
interurbano em Portugal. 
 
Se considerarmos o tráfego que entra na auto-estrada A1, proveniente de Lisboa, da linha de 
Sintra, da linha do Estoril, da Península de Setúbal, do Alentejo, do Algarve, e inclusi-
vamente de Espanha, via Badajoz.  E se dirige para o Porto, Vila Nova de Gaia, o Minho, 
Trás-os-Montes, ou a Galiza, o tráfego entre estas duas « super-regiões » é comparável ao 
aumento anual de tráfego registado na generalidade dos anos na A1. 
 
Ou seja: um hipotético meio de transporte tão fantástico que retirasse totalmente este tráfego da 
A1, traduzirse-ia, para a Brisa, numa estagnação da receita no primeiro ano (porque todo este 
tráfego é comparável ao aumento anual médio, registado nas últimas décadas), que seria 
praticamente recuperada no ano seguinte. As acções da Brisa quase que não notavam! 
 
Claramente, as super-acessibilidades Porto-Lisboa não correspondem ao problema real do 
transporte e, se tiverem êxito, não retiram significativamente os automóveis da estrada. 
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Recapitulemos. 
 
A principal variável do transporte de passageiros é o tempo porta-a-porta. A exigência de 
rapidez na viagem implica: 
 

1- velocidades elevadas (mas não demasiadamente elevadas, porque o consumo de 
energia de um veículo terrestre depende aproximadamente do quadrado da sua 
velocidade). 

 
2- no transporte colectivo, a rapidez porta-a-porta implica uma frequência elevada 

(pequenas esperas nas estações). 
 
Vimos também que que uma velocidade elevada (suficientemente mais elevada que a da 
circulação rodoviária) é incompatível com a condução à vista e que isso implica a utilização de 
corredores protegidos, fechados. 
 
Tudo isto sugere que os veículos sejam guiados pela própria via e com um controlo 
automatizado. Ou seja, estamos a falar de comboios, qualquer que seja o tipo de comboio 
em causa. 
 
Por outro lado, também vimos que a matriz de tráfegos é muito densa. Não existem (nem 
em Portugal nem na generalidade dos países do mundo) pólos importantes que concentrem 
uma fracção significativa do tráfego. Mais ainda, entre quaisquer dois pontos da geografia 
portuguesa — mesmo entre as cidades de Lisboa e Porto — os volumes de tráfego directo 
são muito pequenos. 
 
Se os volumes de tráfego são tão pequenos e a frequência deve ser grande, conclui-se que o 
sistema deve operar com unidades de pequena lotação. 
 
Ao fazer esta introdução quis apenas partilhar convosco o tipo de problemas que me 
levaram a considerar tão importante o estudo dos meios de transporte e apontar algumas 
características de uma rede de transporte colectivo eficiente, que tomei como desafio ao 
escrever o livro de que vos falei. 
 
Parece-me que os comboios têm um mundo de possibilidades pela frente, que vale a pena 
explorar. Espero ter aberto o apetite para pensarmos sobre estes temas. Na sessão final 
poderemos concretizar outros aspectos. 
 
Agradeço a vossa atenção e expresso à «Transportes & Negócios» a minha gratidão pelo 
convite para estar aqui presente. 
 
 
———————————————————————————————————— 
Intervenção apresentada no primeiro painel, intitulado Visões do futuro, já hoje, 
do 8º Ciclo de Seminários  Que políticas de Transportes? promovido pela 
Transportes e Negócios, na cidade do Porto, no dia 28 de Setembro de 2006.  


