
outubro de 2013

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Vasco André Araújo Morgado Rocha 

Transporte a Pedido. Um Estudo de 
Caso em Braga 

U
M

in
ho

|
20

13
 V

as
co

 A
nd

ré
 A

ra
új

o 
M

or
ga

do
 R

oc
ha

 
Tr

a
n

sp
o

rt
e

 a
 P

e
d

id
o

. 
U

m
 E

st
u

d
o

 d
e

 C
a

so
 e

m
 B

ra
g

a
 



Dissertação de Mestrado 
Mestrado em Engenharia Urbana 
Ramo Cidade Sustentáveis 

Trabalho efetuado sob a orientação do 
Professor Doutor Paulo Jorge Gomes Ribeiro 

outubro de 2013

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Vasco André Araújo Morgado Rocha 

Transporte a Pedido. Um Estudo de 
Caso em Braga 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai. 



 

 

  



 

iii 
 

Agradecimentos 
 

Durante toda a jornada que me permitiu desenvolver e concluir esta investigação contei com o apoio e 

cooperação de algumas pessoas a quem pretendo, neste momento, demonstrar o meu agradecimento. 

 

Em especial, agradeço à minha namorada, por todo o incentivo e paciência nos momentos mais 

difíceis, assim como a todo o esforço realizado para que eu tivesse a possibilidade de terminar este 

estudo. 

 

Não posso deixar de manifestar o meu muito obrigado, à minha mãe e aos meus irmãos, que sempre 

manifestaram grande confiança e valorização do meu trabalho, dando-me força e segurança para 

continuar. 

 

Gostaria de agradecer, igualmente, aos meus amigos por todos os momentos em que se 

disponibilizaram para discutir e comentar a temática estudada. Transformaram os momentos mais 

difíceis, em momentos de descontração e diversão. 

 

No que concerne à elaboração prática deste trabalho agradeço ao Professor Doutor Paulo Ribeiro pelas 

suas orientações e ensinamentos, e por todo o apoio facultado nesta caminhada. Especialmente, para 

a resolução dos problemas nos momentos mais difíceis e pela confiança e valor demonstrados pelo 

tema em questão. 

 

Finalmente, quero exibir o meu agrado para com os colaboradores e responsáveis da TUB em 

particular, ao Dr. Artur Silva, ao Engenheiro Teotónio Santos, ao Engenheiro Francisco Vilaça e ao Dr. 

Paulo Monteiro, que se disponibilizaram para me facultar todo o material necessário para a realização 

prática deste trabalho. E à TUB, em geral, pelo voto de confiança na temática abordada e por me ter 

aberto portas para o início desta investigação. 



 

  



 

v 
 

Resumo 

  

Nas últimas décadas o Transporte público coletivo de passageiros tem sofrido alterações nos padrões 

da procura, que não foram sendo acompanhadas pela oferta, especialmente em áreas rurais ou de 

menor densidade populacional. Nos locais onde a procura aumentou, a oferta foi sendo 

tendencialmente ajustada às necessidades, uma vez que tal se justificava para garantir o melhor 

serviço por parte dos operadores. Porém, os operadores acabam por adotar medidas sobre a oferta, 

como a supressão de linhas e horários, que prejudicam a prestação de serviço público de transporte. É 

neste enquadramento que surgem soluções flexíveis de transporte, com o objetivo de garantir níveis de 

mobilidade e acessibilidade em áreas onde a manutenção do serviço convencional de transportes 

coletivos é pouco sustentável. 

 

O Transporte a Pedido visa resolver os problemas de viabilidade económica de um serviço público 

coletivo de passageiros, garantir uma redução da emissão de poluentes, essencialmente em zonas 

sensíveis do território, garantir maior equidade social no acesso a meios de transporte e níveis de 

mobilidade entre os diferentes grupos sociais. 

 

No âmbito deste trabalho é realizado um caso de estudo numa área de baixa densidade do município 

de Braga, mais concretamente nas zona Sudeste da coroa 3 definido no sistema tarifário da empresa 

que opera o Transporte público coletivo no município, designada por Transportes Urbanos de Braga - 

TUB. Foi efetuada uma análise ao serviço existente quanto à oferta/procura e respetiva relação entre 

as duas dimensões, de forma a garantir um equilíbrio entre custos e benefícios para o operador TUB.  

 

Para avaliar a hipotética utilização de um serviço flexível de transporte, de modo a incrementar a 

qualidade do serviço prestado na área de estudo a todos os utilizadores, mas também para garantir um 

equilíbrio entre custos e benefícios para o operador TUB, foi realizado um diagonóstico do serviço 

existente, quer ao nível da oferta, quer da procura de respetiva relação entre as duas dimensões da 

análise. Neste sentido, a solução que se apresenta permitirá reduzir os custos de operação, bem como 

a minimização do impacte ambiental na área de estudo. 

 

Palavras-chave: Transporte Público convencional; Transportes Públicos Flevíxeis; Transporte a 

Pedido; TUB; Braga; DRT. 
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Abstract 

 

Over the past decades, public transport changed in what concerns demand patterns, which wasn’t 

followed by the supply chain, mainly in rural or in low population areas. Areas of high passenger density 

improved their public transportation services and the supply follows the demand for mobility. However 

public transport operators decided to adopt measures based in the supply needs, and extinguished 

secondary routes and schedules less requested. Therefore new flexible transport solutions are needed 

in order to fulfill the public transport needs in dispersed settlement areas where it isn’t sustainable.  

 

Flexible public transportation services have different characteristics from conventional public transports, 

because there aren’t fixed routes or schedules, but even if these conditions are maintained the flexibility 

is assured through vehicle circulation based on request. This flexible transportation service is 

designated as transport on demand. 

 

Transport on demand aims to solve viability issues of cost effective public transport and to reduce 

carbon-dioxide emissions in areas of low passenger demand, providing social equity in the access to 

public transport for all social groups. 

 

This research provides a case study overview in a low-density area in Braga County (in Southeast coroa 

3 area - according to tariff system from Transportes Urbanos de Braga – TUB-EM). This analysis 

focuses primarily on the relation between demand and supply of the existing services, in order to 

achieve a balance between cost and benefits for this operator. Furthermore, these strategies are a 

solution that pretends to reduce operational costs for TUB-EM. 

 

To evaluate the possible use of a flexible transport service, in order to increase the quality of service in 

the study area for all users, but also to ensure a balance between costs and benefits for the operator 

TUB, an evaluation was conducted existing service or the level of supply or demand for respective 

relationship between the two dimensions of analysis. In this sense, the solution that presents itself will 

reduce operating costs as well as minimizing the environmental impact in the study area. 

 

Key-words: Public Transport, Flexible Public Transport, Transport on demand; TUB-EM; Braga; DRT. 
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Introdução 
 

 

1. Introdução 

 

Atualmente, o estudo de soluções de Transportes públicos rodoviários encara um conjunto de 

análises de desempenho que visam tornar o sistema global de transportes mais atrativo e 

sustentável. Deste modo, o estudo e integração de novos sistemas de apoio à decisão e 

operação numa rede de transportes assume particular relevância para que a eficiência do 

serviço aumente e seja prestado em melhores condições pelos operadores de transporte. 

 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado em Engenharia Urbana, ramo de 

Cidades Sustentáveis, e tem como temática central a avaliação da apresentação de propostas de 

Transportes públicos em áreas de baixa densidade, nomeadamente o serviço de Transporte a 

Pedido. 

 

O serviço de Transportes públicos rodoviários tem vindo a sofrer ao longo das últimas décadas 

alterações significativas e variáveis no tempo e no espaço ao nível da oferta e procura, bem 

como ao nível da gestão e operação das empresas e autoridades que intervêm neste setor. No 

entanto, na maior parte dos casos a rede definida no passado mantem-se e não é reestruturada 

de acordo com as dinâmicas socioeconómicas que se vão implantando ao longo do tempo.  

 

De um modo geral, a oferta não acompanha as tendências observadas na evolução da procura e 

cria desequilíbrios estruturais graves que põem em causa a prestação de um serviço de 

qualidade que atrai mais passageiros. Este problema assume particular relevância em zonas 

onde a população é dispersa e que apresentam valores de densidade populacional muitos 

baixos. 
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Nos últimos anos alternativamente ao Transporte público rodoviário condicional tem sido 

desenvolvido um tipo de serviço que estuda a procura existente em áreas de baixa densidade, 

designado na literatura por "Demand Responsive Transport", vulgo DRT, que em Portugal tem 

assumido a designação de Transporte a Pedido. 

 

Em linhas gerais, entende-se por Transporte a Pedido o serviço de transporte que dinamiza e 

facilita a mobilidade básica da população, principalmente, em áreas onde a densidade 

populacional é reduzida. Entre outros objetivos o serviço de Transporte a Pedido pretende ser 

uma alternativa ao Transporte público rodoviário convencional e ao privado e principalmente pela 

promoção da redução dos impactos sociais,  ambientais e económicos na rede global de 

transportes. O serviço de Transporte a Pedido pode ser implementado como parte integrante da 

rede convencional de Transportes Públicos, ou como seu complemento, colmatando 

determinadas lacunas apresentadas no serviço convencional. 

 

O estudo de soluções flexíveis de Transporte público suscita particular interesse atendendo às 

atuais necessidades da população e ao forte dinamismo que caracteriza as sociedades 

modernas. Neste contexto, importa referir que a sociedade se encontra em constante mudança e 

que a população reclama respostas cada vez mais rápidas e ajustadas às necessidades 

específicas de cada indivíduo. Para além disso, cada pessoa apresenta diferentes necessidades 

de mobilidade que mudam ao longo do tempo. Por outro lado, a questão ambiental é outra 

variável de análise que deve ser considerada, notando-se uma crescente preocupação dos 

cidadãos com a degradação ambiental e congestionamento do tráfego rodoviário nas principais 

artérias urbanas. Neste âmbito a importância do uso do Transporte público deve ser realçada e 

promovida, visto ser uma possível solução para a redução dos impactos supramencionados. O 

Transporte a Pedido, mais especificamente, tem vindo a ganhar espaço em algumas áreas de  

Europa, revelando-se um complemento aos Transportes públicos convencionais na tentativa de 

proporcionar uma melhor oferta de transporte mais ajustada às necessidades individuais. 

Porém, a sua aplicação e os níveis de utilização ainda se encontram num estado muito 

“embrionário” e, embora seja um meio regular de transporte em alguns locais da Europa, em 

Portugal ainda não se criou legislação. 
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1.1. Objetivos 

  

O principal objetivo deste trabalho prende-se com a avaliação da integração de soluções de 

Transporte flexível em áreas do território onde o serviço convencional de Transporte público 

coletivo de passageiros não é rentável para o operador e apresenta um serviço, que possa ser 

considerado, fraco em termos de oferta e qualidade. Deste modo, pretende-se realizar um caso 

de estudo no município de Braga, onde se avalie o atual serviço em termos de oferta, procura e 

respetiva adequação da oferta à procura, tentando nos casos onde a procure o justifique 

apresentar uma solução de Transportes públicos flexíveis. 

 

Neste seguimento, foram traçados os seguintes objetivos para a presente dissertação:  

a) apresentar um estado da arte que sintetize a avaliação da oferta e procura de um 

serviço de Transportes públicos coletivos (autocarros); 

b) apresentar um estado da arte sobre diferentes tipos de soluções de Transportes 

flexíveis em Portugal e outras regiões do mundo;  

c) estudar o desenvolvimento de modelos de gestão e operação de Transportes 

públicos flexíveis para autocarros; 

d) realizar um caso de estudo para uma área de baixa densidade populacional do 

município de Braga servida por um serviço público de autocarros. 

a. caracterização da oferta da rede de  Transportes públicos rodoviários; 

b. avaliação da procura nas várias freguesias da área de estudo; 

c. avaliar a necessidade de reestruturação da rede, através dos dados da 

oferta e da procura que estarão limitrados pela recolha de dados realizada 

junto do operador – Transportes Urbanos de Braga – Empresa Municipal 

(TUB-EM).   
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1.2. Metodologia 

 

A metodologia desenvolvida no âmbito da dissertação é desenvolvida da forma mais adequada 

de modo a conseguir-se obter resultados conclusivos e de relevância para aposta neste serviço 

bastante inovador, cómodo para os utilizadores das áreas servidas e sustentável para o operador 

e sociedade em geral. Deste modo, foram estabelecidas as seguintes tarefas.  

Caracterização do sistema local de Transportes públicos por autocarros ao nível da oferta e 

procura.  

A caracterização da oferta será adquirida através da identificação e caracterização do sistema de 

Transportes públicos, analisando o tipo de serviço que a empresa propõe aos seus utilizadores, 

assim como a variedade de linhas servidas na sua envolvente.  

A caracterização da procura vai consistir na identificação do número de pessoas que se 

deslocam em determinada linha, considerando as deslocações diárias do veículo que assegura 

esse perímetro  

 

Avaliação dos critérios de aplicabilidade e implementação de serviço de Transportes públicos 

flexíveis (STF)  

O STF acarreta uma série de métodos na sua utilização, logo há a necessidade de avaliar quais 

os que melhor se aplicam à empresa e zona em estudo, alcançando-se assim uma perceção 

mais exata na sua implementação.  

 

Avaliação do impacto dos Transportes flexíveis a nível social, económico e ambiental 

A resposta do sistema do sistema de transportes às principais necessidades de mobilidade das 

pessoas de uma determinada área é um dos principais objetivos do Transporte flexível, 

nomeadamente através da introdução de uma maior flexibilidade no tempo e no espaço do 

serviço oferecido, especialmente quando o Transporte público convencional fica muito há quem 

das exigências individuais de mobilidade.  

Desenvolvimento de um caso de estudo 
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Para a área Sudeste do concelho de Braga será desenvolvido um estudo sobre o funcionamento 

do atual sistema de Transportes públicos coletivos de passageiros em autocarro. Nesta tarefa 

será necessário trabalhar com todos os elementos da oferta e procura numa base geográfica, 

por conseguinte terá de ser desenvolvido um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para o 

efeito. A criação de bases de dados sobre a oferta incidirá no levantamento e georreferenciação 

das linhas de autocarro e respetivos pontos de paragem, e em relação à procura serão 

recolhidos dados por linha e coroa do número de passageiros que entrou em todas as paragens 

do caso de estudo. O cruzamento da procura com a oferta permitirá identificar as linhas de baixa 

e zonas onde a procura é muito reduzida e poderá justificar a introdução de um serviço de 

Transporte flexível – tipo DRT, e/ou a reestruturação da rede nessa área. Estes dados serão 

cruzados com o tratamento de algumas variáveis socioeconómicas que serão mapeadas com 

recurso a ferramentas de SIG.  

 

1.3. Estrutura 

 

Assim, no capítulo 2, desenvolve-se a revisão da literatura sobre as temáticas em estudo, 

compondo-se por dois pontos principais. Primeiramente, alude-se ao conceito de Transporte 

público convencional, seguindo-se a exposição da caracterização da oferta, das políticas e 

carreiras do Transporte público, dos pontos de paragem, da configuração da rede e, finalmente, 

da qualidade do serviço. 

 

Quanto ao terceiro capítulo é realizado, numa primeira abordagem, o estudo do conceito de 

Transporte a Pedido, apontando-se as suas origens, objetivos e características principais. Ainda 

neste capítulo é efetuada a apresentação das tipologias do serviço de Transporte público flexível 

(TPF) e as vantagens/benefícios deste serviço, assim como dos principais problemas associados 

à aplicação dos serviços de Transporte Flexível. Com o objetivo de se conhecer melhor o modo 

como se pode desenvolver e definir uma solução de TPF apresentam-se alguns exemplos de 

referência na Europa, como o FAMS (The Agency for Flexible Mobility Services), o FLIPPER 

(Flexible Transport Services and ICT platform for Eco-Mobility in urban and rural European areas), 

o Transporte a Pedido no Médio Tejo e o Transporte a la Demanda para a região de Castilha e 

Leão. 
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No capítulo 4 desta dissertação é apresentado o caso de estudo, onde se expõe a análise do 

serviço de Transporte público na área de estudo. No enquadramento é realizada uma 

caracterização das freguesias que compõem a área de estudo através de alguns indicadores 

socioeconómicos, seguindo-se um breve enquadramento geográfico da rede dos Transportes 

Urbanos de Braga - TUB e respetiva caracterização do serviço aí prestado ao nível da oferta e da 

procura de Transportes públicos na área de estudo. 

 

Uma vez que o objeto de análise é o serviço prestado pela empresa TUB, serão estudadas 10 

linhas de autocarro que prestam serviço e cobrem as 25 freguesias da área de estudo do 

concelho de Braga. Após a  análise do funcionamento destas linhas será definido e estudado um 

modelo de serviço para a implementação do serviço de Transporte a Pedido. A escolha da área 

de estudo e, consequentemente, das linhas que lá prestam serviço será escolhida em acordo 

com os técnicos da empresa TUB, e que atenta ao facto de serem áreas de baixa densidade do 

concelho. A rede dos TUB serve uma área com 182.143 habitantes através de um serviço que 

dispõe de 70 linhas, que foi recentemente alvo de reestruturação em algumas partes da sua 

rede. Por consequente, será de todo indispensável que a eleição da área de estudo tenha em 

consideração o conhecimento prévio da rede dos TUB que serve áreas de baixa densidade. 

 

O capítulo 5 do trabalho é reservado à análise e interpretação dos dados da oferta e da procura, 

através de um sistema de reforma geográfico. Este ponto diz respeito ao principal desígnio do 

estudo em causa, onde se pretende traçar uma proposta de Transporte a Pedido para a área de 

estudo ou uma hipótese de reestruturação da rede emergida da análise às linhas da TUB que 

servem a área de estudo. 

 

Por fim, no último capítulo deste trabalho serão apresentadas as principais conclusões, 

nomeadamente, as que derivam da análise dos resultados obtidos. Com base em tais 

fundamentos, este capítulo aborda as principais limitações do estudo que se afiguram mais 

proeminentes e, finalmente, algumas sugestões para a redação de uma análise mais detalhada 

no que respeita à reestruturação das linhas da área de estudo e à definição completa do serviço 

de Transporte a Pedido. 
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Sistema de Transporte Público 

Convencional 

2. Introdução 

 

No âmbito deste trabalho deve-se entender por Transporte público, o Transporte público 

rodoviário, mais especificamente, aquele que opera com o transporte coletivo de passageiros e 

que usa como principal meio de transporte o autocarro para realizar a deslocação de pessoas 

entre diversas origens e destinos. 

 

O sistema de Transporte público convencional, representa um dos elementos estruturais para o 

funcionamento de uma sociedade, contribuindo para o crescimento económico e 

desenvolvimento social, bem como para a diminuição da degradação ambiental do sistema 

global de transportes. Na busca de soluções de mobilidade mais eficazes do ponto de vista 

energético e de um desenvolvimento sustentado e sustentável das localidades, a melhora de um 

serviço de Transportes públicos procura garantir a deslocação de um maior número de 

indivíduos através da utilização mais eficiente do espaço disponível e que seja mais amiga do 

ambiente (Costa, 2008). 

 

O Transporte público convencional é um instrumento fundamental e condicionante do 

desenvolvimento urbano, sendo que possibilita o transporte de um conjunto de indivíduos num 

único veículo. Por outro lado, permite e facilita a deslocação de indivíduos com baixos 

rendimentos, que não estão habilitados ou estão incapacitados de conduzir (crianças, 

adolescentes, idosos, deficientes, entre outros), através de um meio de transporte seguro, 

cómodo e económico (a preços acessíveis). Para além disso, é considerada uma alternativa ao 

transporte particular, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, 
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nomeadamente, através de uma redução dos custos com as deslocações, da degradação 

ambiental, do congestionamento do trânsito e número dos acidentes de viação. Deste modo o 

Transporte público convencional permite uma utilização mais racional do solo urbano, 

contribuindo para uma resposta mais eficiente dos serviços de mobilidade nos territórios ao nível 

dos meios de transporte, sistema viário e infraestruturas de serviço público (Ferraz & Torres, 

2004). 

 

De acordo com o decreto-lei nº 10/90 de 17 de Março de 1990, referente à Lei de Bases do 

Sistema de Transportes Terrestres, salientam-se os objetivos e princípios gerais (Diário da 

República, 1990). 

 

A organização e funcionamento do sistema de transportes terrestres tem por objetivos 

fundamentais assegurar a máxima contribuição para o desenvolvimento económico e promover o 

maior bem-estar da população, designadamente através: 

a) Da adequação permanente da oferta dos serviços de transporte às necessidades dos utentes, 

sob os aspetos quantitativos e qualitativos; 

b) Da progressiva redução dos custos sociais e económicos do transporte.  

 

Os objetivos enunciados devem obedecer aos seguintes princípios: 

… 

e) Às empresas que explorem atividades de transporte que sejam qualificadas de serviço público 

poderão ser impostas obrigações específicas, relativas à qualidade, quantidade e preço das respetivas 

prestações, alheias à prossecução dos seus interesses comerciais; 

f) Os entes públicos competentes para o ordenamento dos transportes qualificados do serviço 

público deverão compensar os encargos suportados pelas empresas em decorrência das obrigações 

específicas que a esse título lhes imponham; 

g) Serão objeto de adequados planeamento e coordenação os investimentos públicos nas 

infraestruturas, em ordem a assegurar a sua máxima rendibilidade social. 

 

A organização e funcionamento do sistema de transportes deverão ter ainda em conta: 

a) Os imperativos de defesa nacional e as necessidades de ordem estratégica; 

b) As orientações das políticas de ordenamento do território e desenvolvimento regional, 

qualidade de vida e proteção do ambiente; 

c) As necessidades dos demais setores da atividade económica; 
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d) A economicidade do consumo de energia; 

e) As necessidades de segurança de circulação e dos transportes. 

As obrigações referidas nas alíneas e) e f) do artigo nº 2 compreendem a obrigação de explorar, de 

transportar e tarifária e só serão justificáveis nos termos e na medida necessários para garantir o 

funcionamento eficaz do sistema, de modo a adequar a oferta à procura existente e às necessidades da 

coletividade. 

 

O artigo nº2 realça alguns pontos importantes e que se adaptam ao Transporte a Pedido, isto é, 

quando se fala na economicidade do consumo de energia, este vai de encontro a um dos 

critérios fundamentais para o serviço de Transporte a Pedido. Salienta-se que o Transporte a 

Pedido é um meio de transporte adaptado às necessidade dos seus utilizidores e 

consequentemente uma forma de redução de custos para o operador. Deste modo, os objetivos 

supramencionados, em parte, adequam-se à realidade do Transporte a Pedido , mesmo não 

existindo qualquer regulamento para o mesmo. 

 

A qualidade dos Transportes públicos é percepcionada de diferentes formas dependendo dos 

objetivos e necessidades individuais. Além de existirem diferentes necessidades em cada 

utilizador, estas, por sua vez, também não se mantêm constantes ao longo do tempo (Costa, 

2008). 

 

 

2.1. Linhas de Transportes Públicos 

 

Uma rede de Transportes públicos é constituída por um conjunto de linhas que permite, assim, 

garantir uma cobertura espacial e temporal, de uma determinada área temporal, como sejam as 

melhores áreas urbanas da cidade, assim como as áreas suburbanas e rurais. 

 

As linhas podem ser classificadas em função do tipo de percurso efetuado (Costa, 2008): 

 Circulares (1) – têm os extremos, inicial e final, coincidentes ou aproximados; 

 Diametrais (2) – atravessam a zona central, efetuando percursos fora do centro; 

 Tangenciais (3) – percursos efetuados perto do perímetro da cidade; 

 Radiais (4) – com um extremo na zona central e outro na periferia. 
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Figura 1 – Tipos de linhas 

 

Além deste tipo de linhas existem as linhas de rebatimento. Estas asseguram a ligação a outras 

zonas da cidade através de um ou ambos os extremos servidos por outras linhas. Estas não se 

encontram representadas na Figura 1, visto não apresentarem relevância para uma empresa de 

transportes convencional, sendo que as mesma, normalmente, executam o seu serviço no limite 

de abrangência da empresa pública de transportes. Serviço prestado, por norma, por empresas 

privadas.  

 

 

2.2. Configuração de uma Rede Transportes Públicos 

 

Existe uma dependência da configuração da rede de Transportes públicos relativamente à 

estrutura urbana, tendo em conta os principais polos geradores de tráfego, concentração ou 

dispersão e a malha viária urbana disponível para circulação dos autocarros. É importante 

perceber qual a origem/destino das viagens, para que se possam identificar quais as linhas que 

requerem maior relevância para uma rede de Transportes públicos rodoviários podendo-se, em 

alguns casos, criar linhas diretas para as ligações que afetem maior procura (Costa, 2008). 

 

Se já existir uma rede de Transportes públicos hierarquizada, com linhas principais com ligações 

destas a linhas secundárias, é de salientar que nas linhas primárias se dá prioridade às ligações 

diretas, enquanto as linhas secundárias poderão ter um traçado mais irregular, na tentativa de ir 

de encontro às necessidades da procura, que pode apresentar ou cobrir um percurso mais 

disperso. Porém, uma rede hierarquizada pode conduzir a um maior número de transbordos, 

4 
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afetando significativamente a qualidade do serviço percepcionado pelos passageiros (Costa, 

2008). 

 

Deste modo, Costa (2008) apresenta dois exemplos de estimulação da rede a partir de uma 

uma linha principal, com seja a ramificação desta linha ou a distribuição desta por linhas 

secundárias, conforme é possível observar-se nas Figuras 2 e 3. 

 

 A ramificação da linha principal permite que o passageiro efetue a sua viagem direta 

do centro para a periferia, não necessitando de transbordo, sendo o serviço efetuado 

através de linhas independentes, conforme é possível observar na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Linha principal com ramificações (Costa, 2008) 

 

 Na Figura 3 apresenta-se o exemplo do caso da alimentação da linha principal por 

linhas complementares, podendo gerar maior conetividade da rede e maior 

pontualidade. Neste caso, torna-se necessário utilizar veículos de maior capacidade 

na linha principal, para além de criar um tipo de serviço mais específico e uma 

possibilidade de aumentar o rendimento de cada linha. 

 

 

Figura 3 – Linha principal alimentada por linhas complementares (Costa, 2008) 

linha principal 

linhas 

complementares 
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De acordo com o manual TCRP (2003), é percetível que as diretrizes de planeamento sugerem 

variações típicas de autocarro e veículos a motor, podendo existir certas melhorias. 

Desenvolvem-se alternativas adequadas ao planeamento, como a criação de corredores BUS ou 

pista HOV (veículo de alta ocupação). Para que se possa reduzir o tempo de viagem e atrasos 

são efetuados tratamentos preferenciais em locais onde o autocarro opera em tráfego misto, 

podendo assim aumentar a capacidade de transporte e melhorar a qualidade do serviço. 

 

As medidas prioritárias de sucesso caracterizam-se por: 

 Aumento dos custos de estacionamento durante o dia numa área limitada à 

capacidade automóvel; 

 Dependência, a longo prazo,do Transporte público; 

 Limitações de capacidade rodoviária nos acessos ao centro da cidade; 

  Autocarro rápido com distâncias de paragem consideráveis; 

 Prioridade aos autocarros, através de vias BUS; 

 Circulação de autocarros especiais no centro da cidade; 

 Gestão ativa de tráfego, manutenção, operações e programas de execução. 

 

 

2.3. Pontos de paragem 

 

Os pontos de paragem são elementos estruturais para o funcionamento de um sistema de 

Transportes públicos, uma vez que é a partir destes pontos que os passageiros têm acesso ao 

Transporte público. Estes pontos  devem estar localizados o mais próximo possível dos polos 

geradores de passageiros e o mais afastados possível dos locais sensíveis ao ruído, de modo que 

o ruído resultante das manobras de paragem e arranque das viaturas não prejudique os 

habitantes e peões que passem nesses locais, assim como o restante tráfego rodoviário (Costa, 

2008). 

 

É essencial que os pontos de paragem proporcionem aos utilizadores um período de espera 

cómodo e confortável, estejam devidamente identificados e facultem informação acerca do 

serviço para uma fácil orientação do utilizador. Para os condutores dos veículos, é igualmente 

importante a boa identificação destes pontos de paragem, tal como a sua localização e respetivo 

espaço físico disponível para o serviço. Estas devem apresentar homogeneidade no desenho 
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para facilitar a manobra do veículo, criar rotinas na condução e proporcionar uma fácil reentrada 

na corrente de tráfego. Do mesmo modo, as paragens deverão proporcionar fáceis condições de 

entrada e saída aos passageiros, de forma a contribuir para o bom controlo deste processo por 

parte do motorista. 

 

No que concerne aos peões é importante que os pontos de paragem não obstruam as 

passagens pedonais, vulgo passadeiras, e que a sua localização não coloque em causa a 

segurança dos peões. Aos automobilistas, importa que os pontos de paragem estejam 

posicionadas de modo que a paragem e retoma de marcha de um veículo não interfira  com o 

escoamento do tráfego, nem reduza o estacionamento local em locais onde esta pressão seja 

maior, como áreas de serviços. É importante salientar que os pontos de paragem não devem 

ocultar os estabelecimentos comerciais, nem devem obstruir o acesso às cargas e descargas. No 

entanto, por ser difícil tomar em linha de conta todos estes aspetos no dimensionamento e 

localização das paragens devido à complexidade de todo o processo, porém as necessidades dos 

passageiros e motoristas tornam-se prioritários no processo de tomada de decisão (Costa, 

2008). Note-se, que os locais de implementação de pontos de paragem podem ser limitativos, 

restringindo o espaço destinado à espera dos passageiros com consequências nas dimensões 

dos abrigos. Outra condicionante prende-se com o número de áreas de embarque num ponto de 

paragem, sendo preferível um só ponto de entrada em vez de duas áreas de embarque, uma vez 

que este se pode tornar confuso para os utilizadores, dado que estes podem perder a noção do 

local de espera do veículo (TCRP, 2003). 

 

Segundo Costa (2008), os pontos de paragem devem estar posicionados estrategicamente, de 

modo a que os passageiros possam aguardar pelo transporte num ponto que facilite o acesso à 

entrada e saída das viaturas. Neste seguimento, apresenta-se alguns fatores considerados 

relevantes para os passageiros em espera: 

 Segurança e comodidade no período de espera pelo transporte e facilidade de acesso 

ao mesmo, que apresente um tempo de espera aceitável; 

 Facilidade de identificação da carreira no momento de chegada do veículo; 

 Disponibilidade de informação relativa ao Transporte público e pontualmente dos 

locais de interesse na zona envolvente; 
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 Local com características que permitam uma  fácil orientação após a saída do 

veículo, i.e. encontrando facilmente o caminho do destino. 

 

Na Figura 4 apresenta-se um esquema com uma hipotética localização das paragens na via 

pública, podendo estar localizadas em três posições diferentes: 

- Imediatamente antes de um cruzamento; 

- Imediatamente após um cruzamento; 

- Entre interseções – paragem localizada a meio do quarteirão. 

 

 

 

 

Figura 4 – Localização das paragens na via pública (Costa, 2008) 

 

 

Segundo TCRP (2003) a minimização do número de pontos de paragem tende a melhorar a 

otimização do tempo de viagem. Todavia, importa realçar que ao serem retirados pontos de 

paragem, o período de espera aumenta, além de se poder assistir a uma saturação dos pontos 

de paragem, que até então apresentavam com níveis de utilização adequados à procura. 

 

 

2.4. Caracterização da oferta 

 

A oferta de uma rede de transportes é dada pela disponibilidade de linhas e veículos que operam 

nessas linhas e toda a informação associada ao seu funcionamento. A oferta inerente ao 

Transporte público coletivo rodoviário pode ser determinada através da recolha de informação 

relacionada com a cobertura temporal e espacial que se observa nessa  rede, tendo em conta a 

satisfação das necessidades da população, isto é, da procura potencial. É igualmente relevante a 

divulgação de preços praticados, e existência de um sistema de informação, da identificação e 

caracterização dos operadores de transporte e do material circulante (Costa, 2008). Saliente-se, 

ainda, a importância da regularidade/pontualidade dos veículos, factor facilmente afetado pela 

instabilidade das condições de trânsito, com consequências ao nível da eficiência do serviço e da 

BUS BUS BUS 
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satisfação dos utilizadores. Uma possível solução que reduza tais consequências pode ser 

estudada a partir da evolução da informática e das telecomunicações, o que faculta ao operador 

um maior controlo das suas viaturas, assim como, uma melhor gestão das viagens e da 

produção de informação em tempo real, adaptando-se às necessidades dos utilizadores (Costa, 

2008), mas que correlacionam mais a qualidade do serviço operado, e nesta ótica são fatores 

funcionais que poderão ter influência no ajuste da oferta ao longo do tempo. 

 

A caracterização da cobertura espacial das linhas inicia-se com o conhecimento da estrutura 

geográfica da linha, assim como através da localização das paragens e os terminais das linhas,  

(origem e destino) e outros indicadores como a sua extensão total. 

 

Deste modo, segundo Costa (2008) a cobertura espacial de uma rede de Transportes públicos 

coletivos rodoviários pode ser definida pelos seguintes indicadores: 

 Comprimento da linha - medida da extensão axial; 

 Comprimento total das linhas - soma dos comprimentos das linhas, incluindo os 

troços comuns; 

 Extensão da rede – comprimento total da rede de Transportes públicos; 

 Comprimento médio das linhas – quociente entre o comprimento total das linhas e o 

número de linhas; 

 Taxa de cobertura espacial – quociente entre a extensão total da rede e a área 

geográfica; 

 Índice de cobertura longitudinal – quociente entre os comprimentos da extensão da 

rede axial (única via de tráfego linearmente disposta) e da rede viária, referindo-se 

apenas à rede viária abrangida pela rede de Transportes públicos; 

 Índice de cobertura espacial – quociente entre a área servida e a área de uma 

determinada zona de estudo (freguesia, concelho, etc.); 

 Taxa de cobertura populacional – quociente entre a área servida e a população 

existente na zona de estudo (freguesia, concelho, etc.). 
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No que respeita aos indicadores referentes à cobertura temporal, tem-se (Costa, 2008): 

 Amplitude do período de funcionamento; 

 Frequência média (ou intervalo de tempo médio entre passagens) no sistema ou na 

carreira para diferentes períodos do dia (24 horas, ponta, noturnos, madrugada, 

hora, etc.) e por tipo de dia (útil, sábado, domingo, etc.). 

 

Segundo o IMTT (2011), é de salientar que a rede de Transportes Públicos deve ter em 

consideração o atendimento às zonas centrais, zonas urbanas periféricas e territórios 

suburbanos, tendo em conta os pontos fortes e fracos da oferta. 

 

Tabela 1 – Indicadores de caracterização da oferta de Transporte público Coletivo (Seabra et al, 2011a) 

Dimensão Indicadores Observação 

Cobertura Espacial 

- % de população servida por uma 

paragem a menos de x metros 

- O cálculo destes indicadores deve 

ser apoiado por um sistema de 

informação geográfica 

- % de postos de emprego 

localizados a menos de x metros de 

uma paragem 

- Isócronas face às principais 

polaridades urbanas (e.g. sede do 

concelho) 

Cobertura Temporal 

- Número de circulações por hora - Estes indicadores devem ser 

calculados para o total do dia, 

períodos de ponta, período noturno, 

fim de semana, período escolar, etc. 

Estes indicadores também podem 

ser calculados por linha e/ou 

paragem. 

- % de população servida por uma 

oferta com um intervalo de 

passagem inferior a x minutos 

- Intervalo médio entre passagens 

- Amplitude dos serviços em dia útil 

e fins-de-semana 

Condições de Circulação 

- Lugares oferecidos (km) por modo 

de transporte 

- Estes indicadores podem ser 

calculados por operador 

- Extensão de vias reservadas 

- O cálculo destes indicadores pode  

ser apoiado por um sistema de 

informação geográfica 

- Indicador de regularidade (nº de 

km perdidos por milhar de km 

percorridos) 

- Deverá ser feito um levantamento 

dos equipamentos de apoio à 

circulação do Transporte coletivo: 

espaços dedicados (corredores 

BUS); sistema de apoio à 

exploração; medidas de gestão de 

tráfego que visão a prioridade do 

Transporte público, etc.. 

- Velocidade comercial dos 

diferentes operadores para os 

diferentes períodos de tempo 
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Dimensão Indicadores Observação 

Conforto e informação aos 

passageiros 

- % de autocarros com piso 

rebaixado e ar condicionado - A análise de conforto poderá ainda 

incluir uma reflexão qualitativa 

sobre a acessibilidade e segurança 

dos passageiros nas vias de acesso 

às paragens/interfaces, nas 

próprias paragens/interfaces e aos 

veículos 

- % de autocarros adaptados para o 

transporte de pessoas com 

mobilidade reduzida e transporte de 

crianças 

- Número de lugares sentados 

oferecidos por linha (tipo de 

veículos) 

- Idade média da frota - A caracterização e diagnóstico da 

informação aos passageiros incidem 

sobre os meios disponíveis e 

respetivos conteúdos, nível 

deatualização, capacidade de 

introduzir alterações, o serviço ao 

cliente, etc.. 

- Existência (ou não) de informação 

em tempo real nas paragens e/ou a 

bordo 

- Qualidade da informação 

disponível nas principais interfaces 

e paragens de Transporte público 

 

 

2.5. Qualidade do Serviço 

 

Segundo o TRB (2000), a qualidade do serviço de uma rede de Transportes públicos é definida 

através da disponibilidade, conforto e conveniência do veículo, tendo por base as condições da 

rede (paragens e percursos das linhas) divididas em frequência de serviço, horas de serviço, 

lotação e fiabilidade e a relação de tempo de percurso entre Transporte público e transporte 

individual. 

 

Cada parâmetro de avaliação está dividido em 6 níveis, desde o A (mais alto) até ao F (mais 

baixo). Para além da análise da qualidade do serviço é também importante estudar o grau de 

atratividade para os utilizadores. Ou seja, perceber se quanto mais elevada for a qualidade do 

serviço, mais atrativo este é para o utilizador. 

 

A qualidade do serviço é uma variável que deve ser medida tendo em conta todos os stakholders 

(utilizadores, comunidade, governo, trabalhadores do setor e empresários do ramo) envolvidos 

no sistema (direta ou indiretamente). É necessário que os atores tenham os seus objetivos bem 

definidos e conheçam os seus direitos e obrigações, para que se possa ter um serviço eficiente e 

com qualidade. Saliente-se, que será igualmente importante que todos os atores, para além de 
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conhecerem os seus objetivos, direitos e obrigações, também conheçam os dos demais 

envolvidos fomentando-se, assim, uma democratização do sistema (Ferraz & Torres, 2004). 

 

Neste ponto faz-se referência aos principais fatores que poderão influenciar a qualidade do 

Transporte público do ponto de vista dos utilizadores, tais como: acessibilidade, frequência de 

atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, veículos, paragens, sistema 

de informação, conetividade, comportamento dos operadores e estado das vias que se 

descrevem de seguida: 

 

a) Acessibilidade – considera a distância percorrida até ao local de embarque e do local de 

desembarque até ao destino final. 

b) Frequência de atendimento – intervalo de tempo entre viagens consecutivas,  que está 

relacionado com o intervalo de tempo que o utilizador terá de aguardar entre a passagem 

dos veículos de Transporte público, o qual afeta a flexibilidade da utilização deste sistema. 

c) Tempo de viagem –  tempo que o utilizador consome no interior do veículo,  que depende 

da velocidade média do transporte e da distância percorrida entre a partida e a chegada. 

d) Lotação – número de passageiros no interior do veículo. Este fator permite avaliar a 

qualidade do serviço com base no número de indivíduos em pé, por metro quadrado, que 

ocupam o espaço livre no interior do veículo. Importa considerar que um número excessivo 

de indivíduos em pé pode causar desconforto, provocar limitação de movimentos e 

demasiada proximidade entre os passageiros. Neste sentido, disponibilizar lugares sentados 

para todos os passageiros do veículo seria um fator relevante para o aumento da qualidade 

do serviço. Porém, isto poderá aumentar muito o custo do transporte. 

e) Confiabilidade – pontualidade dos horários e credibilidade do serviço. Importa que os 

utilizadores confiem no horário do transporte e tenham certeza de que este chega aos locais 

de partida e de embarque nos horários previstos, com uma tolerância máxima de 5 minutos. 

A avaliação da confiabilidade considera a percentagem de viagens programadas não 

realizadas por inteiro ou concluídas com atraso superior a cinco minutos ou adiantamento 

superior a três minutos. 

f) Segurança – integra a segurança rodoviária e a segurança relativa a atos de violência 

(agressões, roubos, etc.). Considerando-se apenas a segurança rodoviária, importa analisar 

a frequência de acidentes que envolvem veículos de Transporte público coletivo. Pode ser 
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avaliada pelo índice de acidentes significativos que envolvem a frota de veículos de 

Transporte público a cada 100 mil quilómetros percorridos. 

g) Características dos veículos – têm, sobretudo, que ver com a tecnologia e o seu estado 

de conservação. Atente-se aos seguintes fatores tecnológicos que são preponderantes para 

os passageiros e igualmente empregues no processo de avaliação das características dos 

veículos: temperatura ambiente, nível de ruído, ventilação, número de portas, largura dos 

corredores, altura dos degraus das escadas, lugares reservados a pessoas com mobilidade 

reduzida, etc... Quanto ao estado de conservação, importa o seu aspeto interior e exterior, 

vestígios de sujidade, higiene e limpeza, e consideráveis ruídos que resultem de partes 

soltas do veículo, sendo vantajoso ter uma aparência moderna e com cores vivas. 

h) Locais de paragem – devem ter sinalização adequada, passeios com largura suficiente, 

locais onde utilizadores aguardam pelo transporte e as pessoas circulam nos passeios, 

devendo ter largura suficiente e sinalização adequada. Preferencialmente, os pontos de 

paragem devem ter cobertura e lugares sentados (principalmente nos locais de maior 

movimento). A avaliação dos locais de paragem rege-se por parâmetros, tais como: 

sinalização adequada, existência de cobertura, lugares sentados e aparência dos objetos 

sinalizadores e dos abrigos. 

i) Sistemas de informação – é importante a divulgação e distribuição de folhetos com os 

horários e itinerários das linhas e a indicação das estações de transbordo, interfarce e 

principais locais de passagem. Os utilizadores devem ter disponível o número e o nome das 

linhas, horários de passagem ou intervalos, mapa geral simplificado da rede de linhas 

existentes no interior dos abrigos, ou em mapas colocados nos veículos. Assim como, em 

locais que disponibilizem informação e permitam aos utilizadores efetuarem reclamações e 

sugestões (pessoalmente e/ou por telefone) sobretudo nas paragens principais. Deste modo, 

pode-se avaliar se o sistema de informação disponibilizado pelo operador apresenta 

benefícios para os utilizadores (passageiros). 

j) Conetividade – facilidade de deslocação entre dois pontos de um território para os 

utilizadores dos Transportes públicos. Avaliam-se, em percentagem, as viagens que não 

necessitam de transbordo, assim como as caraterísticas dos transbordos realizados. Se a 

viagem entre dois locais for direta, i.e. sem necessidade de transbordo, representa um 

ganho de tempo e maior conforto para os passageiros. Na impossibilidade de realizar uma 

viagem direta, é importante não descurar uma boa convergência de horários e de tarifas. 
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Pode-se avaliar o fator de conetividade através da percentagem de viagens com necessidade 

de transbordo e através dos seguintes parâmetros de integração: 

 

 Física - quando o utilizador efetua um transbordo e encontra um local dotado de um 

mínimo de características (lugares sentados, cobertura, etc.).  

 

 Tarifária - através da suspensão de pagamento de uma nova tarifa ou o pagamento 

expressivamente mais baixo da mesma, aquando da troca de veículo para completar 

a viagem. 

 

 Sincronizada no tempo - quando os veículos que prestam serviços em linhas distintas 

possibilitam que os utilizadores consigam efetuar o transbordo sem a necessidade de 

aguardar pelo segundo veículo. 

 

k) Comportamento dos operadores – diz respeito à atitude do condutor face ao cuidado e 

habilidade na prática da condução, assim como ao atendimento e tratamento prestado aos 

passageiros. Por exemplo, aguardar o embarque e desembarque dos passageiros antes de 

fechar as portas, dar respostas às questões dos utilizadores com educação, etc.  

l) Estado das vias – se o pavimento se encontrar danificado com buracos, lombas e valetas 

irá obrigar a uma redução da velocidade, provocando descontentamento entre os 

passageiros e maior instabilidade na circulação do veículo. É importante que as vias estejam 

sinalizadas adequadamente, de modo a garantir maior segurança e conforto.  

 

Costa (2008) aponta alguns critérios de avaliação de qualidade dos serviços de Transportes 

públicos. Os critérios aqui elencados vão de encontro a algumas variáveis supramencionadas, 

mas para uma análise mais criteriosa atente-se ao que agora se expõe: 

• Oferta do serviço ao nível das coberturas temporais nos diferentes períodos do dia, 

períodos de funcionamento e cobertura espacial dos percursos, que representa, por 

sua vez, aacessibilidade ao sistemae a mobilidade; 

• Fiabilidade do sistema, pela regularidade e pontualidade do serviço, bem como o 

período de tempo consumido em viagens,incluindo os períodosde espera nos pontos 

de paragem; 
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• Necessidade de transbordo e condições de espera(tempo e conforto) nos 

respetivospontos de paragem; 

• Acesso ao transporte, quer a partir das paragens e interfaces, quer na conceção dos 

sistemas de bilhética e tarifário; 

• Total de ocupantes nas viaturas em viagem e passageiros sem embarque devido a 

lotação esgotada das viaturas; 

•  Acesso aos sistemas de informação antes, durante e após as viagens; 

• Atendimento ao público - competência dos colaboradores e atitude perante 

reclamações; 

•  Limpeza, comodidade e conforto nospontos de paragem; 

• Limpeza, comodidade e conforto no material circulante, bem como facilidades no 

acesso às viaturas; 

•  Segurança pessoal e sinistralidade; 

•  Impacto ambiental ao nível das emissões gasosas e ruído. 

 

De acordo com Ferraz & Torres (2004), na tabela 2 são apresentados os padrões de qualidade 

associados a vários fatores para a prestação de um serviço público em autocarro. Foi construída 

com base nos fatores de qualidade descritos anteriormente e através do feedback dos 

utilizadores (note-se que a seguinte tabela é apenas um modelo proposto e que poderá sofrer 

alterações, tendo em conta vários fatores como a cidade em que está inserido, etc.). 

 

Tabela 2 – Padrões de qualidade para o serviço público em autocarro (Ferraz & Torres, 2004) 

Fatores Parâmetros de avaliação Bom Satisfatório Mau 

Acessibilidade 

Distância de caminhada no início 

e fim da viagem (m) 
<300 300-500 >500 

Declividade dos percursos não 

exagerada por grandes 

distâncias, passeios revestidos e 

em bom estado, segurança na 

travessia das ruas, iluminação 

noturna, etc. 

Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Frequência de 

atendimento 

Intervalo entre atendimentos 

(minutos) 
<15 15-30 >30 

Tempo de viagem 
Relação entre o tempo da viagem 

através de autocarro e através de 

carro 

<1,5 1,5-2,5 >2,5 
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Fatores Parâmetros de avaliação Bom Satisfatório Mau 

Lotação 
Taxa de passageiro em pé 

(pass/m²) 

 

<2,5 2,5-5,0 >5,0 

Confiabilidade 

Viagens não realizadas ou 

realizadas com atendimento 

maior que 3 min de atraso acima 

de 5 min (%) 

<1,0 1,0-3,0 >3,0 

Segurança Índice de acidentes 

(acidentes/100mil km) 
<1,0 1,0-2,0 >2,0 

Características 

dos autocarros 

 

Idade e estado de conservação 
Menos de 5 anos 

e em bom estado 

Entre 5 e 10 

anos e em bom 

estado 

Outras 

situações 

Número de portas e largura do 

corredor 

3 portas e 

corredor largo 

2 portas e 

corredor largo 

Outras 

situações 

Altura dos degraus, sobretudo o 

primeiro 
Pequena Deixa a desejar Grande 

Aparência Satisfatória Deixa a desejar Insatisfatória 

Características 

das paragens 

Sinalização Em todos Falta em alguns 
Falta em 

muitos 

Cobertura Na maioria Falta em muitos Em poucos 

Lugares sentados 

 
Na maioria Falta em muitos Em poucos 

Aparência Satisfatória Deixa a desejar Insatisfatória 

Sistema de 

informações 

Folhetos com itinerários e 

horários disponíveis 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Informações adequadas nas 

paragens 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Informações e reclamações 

(pessoalmente ou por telefone) 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Conetividade 

Transbordos (%) <15 15-30 >30 

Integração física Sim 
Sim, porém 

precária 
Não existe 

Integração tarifária Sim Não Não 

Tempo de espera nos 

transbordos (min) 
<15 10-30 >30 

Comportamento 

dos operadores 

Motoristas com condução 

habilidosa e cuidada 
Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 

Motoristas prestativos e educados Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 
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Fatores Parâmetros de avaliação Bom Satisfatório Mau 

Estado das vias 
Vias pavimentadas e sem 

buracos, lombas, valetas e com 

sinalização adequada 

Satisfatório Deixa a desejar Insatisfatório 
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Transporte a Pedido 

 

3. O conceito de Transporte a Pedido 

 

3.1. Introdução 

 

O presente trabalho consiste no estudo dos Transportes Públicos Flexíveis (TPF) tendo como 

objetivo avaliar as competências gerais e a evolução que este serviço poderá trazer para as 

empresas de transportes e para uma sociedade cada vez mais exigente e com padrões de 

mobilidade cada vez menos sustentáveis. 

 

É no início do século XX, nos EUA e em França, que aparecem as primeiras formas do que pode 

ser considerado um serviço de Transporte flexível, através da introdução de serviços de táxis 

coletivos. O serviço de Transportes flexíveis (STF) foi introduzido quer como parte integrante dos 

Transportes públicos, quer para colmatar determinadas lacunas na acessibilidade. Importa 

realçar que a acessibilidade é um conceito multidimensional, na medida em que possibilita ao 

indivíduo uma maior mobilidade (Velaga et. al., 2012). 

 

Os TPF têm a sua origem nos EUA, tendo sido criada, em 1966, a lei "The Amendment to the 

Urban Mass Transportation Act" que previa um programa de investigação sobre novos sistemas 

de Transportes urbanos. Foram, assim, implementadas, em 1970, as primeiras experiências de 

"demand responsive buses", que se destinavam a abranger locais de baixa densidade 

populacional. Porém, foi nos anos 90 que ocorreram os verdadeiros desenvolvimentos com a 

aplicação da lei The American with Disabilities Act (ADA), que usava a promoção e 

desenvolvimento destes serviços para indivíduos com mobilidade reduzida. 
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Na europa, é em França que surgem os primeiros exemplos de serviços de Transportes flexíveis 

através dos primeiros planos regionais de transportes, conhecidos por “serviço coletivo com 

lugar reservado”, que se caracterizaram por apresentar uma capacidade mínima estabelecida de 

4 lugares reservados. Mais tarde, em 1985, no Reino Unido, foi implementado o táxi coletivo e 

em 1996, na Suíça, foi também criado um serviço “Publicar” que revela como objetivo a 

promoção do Transporte flexível que era explorado pelos Correios. 

 

Em Portugal os STF encontram-se, ainda, num estado “embrionário”, verificando-se um número 

muito baixo de propostas por parte dos setores público e privado para a implementação deste 

tipo de serviço. Todavia, nos últimos anos começam a surgir alguns projetos piloto, como por 

exemplo as “linhas azuis” que apresentam itinerários e horários fixos, mas sem paragens fixas e 

que normalmente são implementadas pelos municípios nos seus centros históricos. 

 

Segundo Seabra et al. (2011b) observa-se uma grande dificuldade no que concerne à gestão da 

mobilidade devido à complexidade da mesma, mas onde o Transporte público deverá evoluir no 

sentido de desempenhar duas funções estruturantes, como sejam: garantir mobilidade “básica” 

a toda a população e promover uma alternativa ao uso do automóvel privado, com vista à 

redução dos impactos ambientais. 

 

Uma das questões mais atuais na avaliação de um serviço de Transportes públicos colectivo 

prende-se com os níveis de qualidade que são oferecidos e prestados às populações servidas, ou 

cobertas, por estes sistemas de transporte, sendo possível constatar que existe uma grande 

disparidade entre um serviço prestado em áreas urbanas, onde a procura é elevada e, por isso, 

pode tornar o Transporte público coletivo economicamente viável, com o serviço em áreas mais 

suburbanas de baixa densidade. 

 

A mobilidade dos indivíduos residentes em áreas de baixa densidade populacional é mais 

limitada, principalmente, no espaço rural. As áreas rurais, de um modo geral, têm sido 

descuradas neste contexto, apresentando serviços de Transporte público pouco frequentes, com 

escassa acessibilidade e pouco interligados a outros meios de transporte. Neste sentido, a 

experiência internacional (consultar secção 3.6) tem evidenciado que o STF responde de forma 
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positiva às necessidades de tais populações, sendo considerado como uma possível solução 

para resolver estas dificuldades. 

 

Atualmente, nas áreas de baixa densidade a seleção de um meio de transporte pode-se reduzir a 

dois tipos de soluções de Transporte público: Transporte público convencional (custo 

relativamente baixo, com horários e rotas rígidas), ou táxi e carro privado (custo elevado, com 

alta qualidade e conforto). Assim, o Transporte flexível pode enquadrar-se numa posição 

intermédia, proporcionando maior flexibilidade de horários, rotas, proporcionando mais conforto 

aos seus utilizadores, no que diz respeito ao local de embarque e desembarque e custos. 

 

 

3.2. Parâmetros do Serviço de Transporte público Flexível 

 

O Transporte flexível caracteriza-se, de um modo geral, por ser um serviço que não se limita aos 

percursos tradicionais, a horários fixos e não tem uma calendarização regular pre-definida. O 

STF é uma alternativa ao sistema convencional de Transportes públicos, que pode ser utilizado 

em áreas de baixa densidade populacional, onde a oferta de Transportes públicos é pouco 

abrangente e regular. O STF caracteriza-se por prestar, em termos médios, um serviço adequado 

às necessidades da população de um determinado local, tendo sido desenvolvido com o 

propósito de complementar o transporte de passageiros convencional, permitindo satisfazer as 

necessidades não atendidas num transporte regular. Segundo Seabra et al. (2011b), 

contrariamente ao Transporte público regular que se efetua mediante um serviço pré-definido, o 

STF é um conceito que engloba todos os serviços públicos de Transporte coletivo com 

características flexíveis. Além da flexibilidade de rotas e horários, este serviço demarca-se, 

igualmente, em parte ou na sua totalidade, pela facilidade com que pode ser requerido, 

permitindo aos seus utilizadores a solicitação do mesmo através do recurso a tecnologias de 

informação e comunicação (web ou telefone). 

 

Um Serviço de Transportes Flexíveis complementar aos serviços convencionais de transporte de 

passageiros visa responder às necessidades de mobilidade que não são cobertas por horários 

onde a procura é mais reduzida. A flexibilidade inerente ao STF torna este serviço adequado para 

atender utilizadores de nichos de mercado e diferentes grupos de cidadãos, como idosos, 
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indivíduos com limitações físicas, estudantes, turistas, etc. O STF caracteriza-se por, geralmente 

operar com pequenos autocarros em rotas que não estão pré-definidas, de acordo com as 

necessidades dos cidadãos e respetiva tipologia de pedidos. Este tipo de serviço de transporte 

pode ser configurado como: 

 

 alternativa ao Transporte público regular (tradicional), a fim de racionalizar o uso dos 

recursos e, consequentemente, reduzir a poluição e os custos associados à 

adaptação do serviço às reais necessidades dos utilizadores; 

 integração no serviço regular, operado em áreas de menor procura de modo a 

garantir melhores níveis de qualidade do serviço. Para além disso, pode permitir um 

serviço adicional praticado por outras empresas, que não apenas a empresa 

(operador) que é líder. 

 

O Transporte flexível corresponde a um serviço de Transporte público desenvolvido com a 

intenção de ir ao encontro das necessidades dos utilizadores, permitindo alguma liberdade no 

âmbito das seguintes dimensões chave: percursos, horários e paragens Seabra et al. (2011b). 

Por outro lado, de acordo com Ramazzotti & Lois (2009) esta flexibilidade está relacionada com 

os seguintes parâmetros: 

 

 Rota / caminho; 

 Agendamento; 

 Tipo de veículo; 

 A combinação dos elementos acima. 

 

O Serviço de Transporte Flexível é um termo revolucionário no domínio dos transportes, uma vez 

que abarca o serviço prestado para passageiros e mercadorias, que são flexíveis numa ou mais 

dimensões de entrega (Mulley & Daniels, 2010). No que concerne ao serviço de passageiros, 

este cria flexibilidade de rotas, horários, meios de pagamento e de categoria de passageiros 

(Brake et al., 2007). 

 

Na tabela 3, apresenta-se a diferença entre o serviço de Transporte público convencional e o 

serviço flexível de transporte, i.e., as rotas do STF apresentam uma enorme flexibilidade, com 
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uma disponibilidade de horário mais alargada e com veículos mais variados de acordo com as 

necessidades dos utilizadores. Por outro lado, o operador é selecionado antes do serviço 

garantindo maior competitividade e, para além disso, não existem restrições a passageiros que 

possam apresentar necessidades especiais e, por fim, o modo e local de pagamento podem ser 

variáveis. 

 

Tabela 3 – Capacidade de resposta à procura de Transporte público (Brake et al., 2007) 

 

 

 

 Transporte público 

convencional 
Pontos comuns STF 

Rota 
Fixada com meses de 

antecedência 
X 

Fixada uma hora antes da 

viagem 

Veículo Um tipo X Muitos tipos 

 

Operador 

Períodos limitados de 

disponibilidade 
X 

Longos períodos de 

disponibilidade 

 Comercial Concurso público 
Selecionar uma hora antes da 

viagem 

Passageiro 
Serviços de transporte 

especial 

Apenas a público em 

geral 
Sem restrições 

Pagamento Pagamento no veículo Assinatura mensal Cartão inteligente 

 

 

Segundo dados da CONNECT (2004), os sistemas flexíveis estão muitos dependentes de um 

trabalho mais administrativo, contrariamente ao Transporte público regular, sendo que cada 

passageiro, a priori, representa uma viagem com caracteristicas particulares. A administração do 

STF deve ser capaz de servir simultaneamente as necessidades do operador e de cada 

utilizador, sem descurar as suas regras administrativas, que se produzem através da definição 

de: 

- exceções individuais de tarifas e aplicação de tarifas reduzidas; 

- do tempo, do regulamento da área abrangida pelo STF, das viagens; 

Aumenta a capacidade de resposta à crescente procura 
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- recolha de dados e armazenamento tendo em consideração possíveis situações de 

conflito e a privacidade dos clientes; 

- relatórios exigidos pelo comprador do serviço.  

 

Segundo Seabra et al. (2011b), os STF têm vindo a demonstrar que possuem um papel 

preponderante, tanto para as empresas de transporte como para os seus utilizadores, devendo 

cumprir os seguintes objetivos gerais: 

 Oferecer um serviço de transporte nas zonas rurais isoladas e dispersas; 

 Garantir um serviço de transporte nos espaços periurbanos, onde a densidade 

populacional não justifica a implementação de uma oferta de Transporte público, 

complementando a rede existente e efetuando rebatimento sobre a rede de 

Transporte público regular; 

 Responder às necessidades específicas da população envelhecida e em idade 

escolar, nas zonas urbanas; 

 Servir equipamentos ou zonas específicas que não geram uma procura que justifique 

um serviço clássico; 

 Assegurar as necessidades de mobilidade dos indivíduos com mobilidade 

condicionada, que necessitem de um serviço específico e de proximidade; 

 Responder às necessidades noturnas específicas mediante um serviço que assegure 

o rebatimento nas interfaces de transporte ou ligações ao domicílio; 

 Aumentar a oferta e as possibilidades de escolha por parte dos utilizadores; 

 Potenciar o uso do Transporte público; 

 Fomentar as boas práticas e contribuir para a melhoria do ambiente e da qualidade 

de vida. 

 

Segundo o TCRP (2010), em pequenas áreas urbanas, o STF pode atender a indivíduos com 

mobilidade reduzida a um custo menor do que o praticado nos serviços especiais. Além disso, 

nos centros comunitários suburbanos, o serviço de Transporte público flexível, sendo mais 

especializado e fazendo uso de pequenos autocarros, procura abarcar mais e diferentes grupos 

de utilizadores. 

 



 

31 
 

Segundo Domingues (2009), é essencial que as entidades organizadoras de um STF e os 

operadores encontrem um meio de proporcionar Transporte público de qualidade, viável, 

acessível, que incida em lugares e momentos nos quais a procura seja escassa, através de 

soluções eficientes, económicas e flexíveis. 

 

O Plano Estratégico dos Transportes (Ministério da Economia e do Emprego, 2011), indica-nos 

que os serviços de Transporte público Flexível são vocacionados para: 

 servir equipamentos ou zonas específicas que não geram uma procura que justifique 

um serviço convencional; 

 garantir um serviço de transporte nos espaços periféricos, onde a densidade 

populacional não justifique a implementação de uma oferta de Transporte público 

convencional, representando um complemento à rede existente e permitindo a 

eliminação de redundâncias no serviço público de transportes; 

 responder às necessidades específicas da população mais envelhecida. 

 

Os STF podem estar integrados num sistema de transportes pois, este tipo de Transporte público 

é complementar e não concorrente, do sistema de Transporte público existente, visando 

colmatar as lacunas e insuficiências desse serviço. O STF pode rebater nas redes de Transporte 

público regular, pelo que a sua operacionalização poderá estar a cargo de diferentes entidades. 

 

De acordo com a Transportation Planning and Technology (2007), os serviços de Transporte 

flexível proporcionam os seguintes benefícios: 

 é um potencial para aumentar a proteção do Transporte público; 

 a sua integração na rota fixa atual pretende alcançar soluções mais abrangentes de 

transporte; 

 complementa o transporte existente, através do aumento de capacidade adicional; 

 torna o Transporte público mais atraente para os utilizadores, permitindo reduzir o 

uso do transporte individual e os problemas a ele associados. 

 

Os serviços de Transporte público com oferta flexível possibilitam assegurar a mobilidade a todos 

os indivíduos a um custo sustentável, permitindo tanto a obtenção de ganhos de eficiência, 

assim como a eliminação de redundâncias na oferta. Existem várias soluções de Transporte 
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público flexível, no entanto, cada uma delas tem características distintas, que podem ser 

adaptadas aos diversos tipos de território, exigências estabelecidas pelas empresas e/ou pelos 

utilizadores do serviço e da população residente. 

 

  

3.3. Tipos de Serviço de Transportes Flexíveis 

 

Existe uma grande variedade de conceitos para o STF, tal como transporte de comunitário, 

transporte especial, partilha de automóvel, carpooling e Demand Responsive Transport (DRT)1 

(Ferreira et al., 2007). 

 

Na Figura 5 apresenta-se um diagrama onde se mostra o grau de flexibilidade do STF, com a 

representação de alguns meios de transporte mais relevantes para o serviço em causa (e.g. 

automóvel, táxi e autocarro convencional), assim como o grau de convergência destes mesmos 

meios com o STF. De notar, que o STF se encontra no ponto mais central da figura, mostrando 

que é o meio de transporte que apresenta os menores valores face a todas as variáveis em 

análise, ou seja, menos condicionantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Graus de flexibilidade do Serviço de Transporte Flexível (Ferreira et al., 2007) 

                                                           
1
 O conceito de “DemandResponsiveTransport” é exposto com maior rigor no sub-ponto seguinte. 

Exigências 

avançadas de 

notificação 

Automóvel 
Autocarro 

convencional 

Táxi 

Agendar 

planeamento de 

rotas e horários em 

pontos de paragem 

Maiores 

restrições 
Maior 

flexibilidade 

Rotas com restrição de 

veículos, pontos de paragem 

e disponibilidade do serviço 

Restrições de veículos 
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A necessidade de promover a mobilidade de determinados grupos de cidadãos, 

fundamentalmente, nas zonas de ocupação dispersa de baixa densidade (áreas rurais e áreas 

periurbanas), para que seja colmatada a lacuna existente na oferta de transportes, pode ser 

realizada pelo aumento da flexibilização do serviço prestado. Deste modo, no âmbito do Plano de 

Mobilidade e Transportes (PMT), podem ser identificadas zonas onde o desenvolvimento de 

soluções alternativas à oferta tradicional, baseadas num serviço mais flexível e mais adaptado às 

necessidades específicas da população. Tais soluções passam pela implementação de um 

serviço de Transporte a Pedido (e.g. DRT e/ou táxis coletivos) (Seabra et al., 2011a). 

 

De acordo com o estudado no ponto anterior, os serviços de Transporte público convencionais 

apresentam redes com coberturas espacial e temporal e com limitações na oferta de percursos, 

gerando, deste modo, uma redução da produtividade, prejuízos fiscais, entre outros fatores. Para 

além dos prejuízos financeiros, este serviço apresenta características que conduzem a uma 

crescente exclusão social, devido à falta de mobilidade e acesso a bens e serviços por parte da 

população. Cada vez mais acentuada, a essência dos serviços de Transporte flexível reside na 

correção das carências como as acima referidas, ou para melhorar a produtividade económica 

da rede de transportes. O serviço de Transportes a pedido, conhecido por "Demand Responsive 

Transport - DRT" pode ser considerado uma variante de um serviço de Transportes flexíveis. O 

serviço de DRT diz respeito a todo e qualquer meio de transporte que adapta os serviços 

prestados de acordo com a procura e as necessidades dos seus utilizadores. Deste modo, 

podem definir-se três características base para um DRT: as rotas flexíveis, as viagens partilhadas 

e o acordo prévio com o motorista. 

 

Segundo o Transport Planning and Management (TPM) (2011), os serviços de Transporte flexível 

podem ser categorizados em: 

 serviço puro de procura-resposta (serviço também denominado de dial-a-ride); 

 serviço híbrido com paragens e horários fixos, parcialmente procura-resposta; 

 transporte especial, i.e. o transporte exclusivo para grupos especiais de pessoas 

como utentes de hospitais ou indivíduos com restrições de mobilidade. 
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Como se pode observar na Figura 6, não se verificam limites formais entre os diferentes tipos de 

serviço, sendo que um único serviço poderá incorporar os três tipos de serviço de Transporte 

flexível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Tipos de Serviço de Transporte Flexível (TPM, 2011) 

 

O STF abrange quatro mercados principais, que são: 

 

1. Cuidados de elevada necessidade – é um mercado bastante diversificado que 

procura atender as diferentes necessidades dos utilizadores. Inclui o transporte de 

cidadãos com deficiência, transporte de doentes e transporte comunitário. 

2. Serviço de melhor valor – quando a procura é baixa, este serviço é criado para gerar 

maior flexibilidade, garantir melhores serviços a custos mais acessíveis e com maior 

cobertura da rede. 

3. Serviços de valor acrescentado – este serviço é criado para reduzir o tempo das 

viagens, prestar atendimento mais personalizado e, maioritariamente, pela afirmação 

de uma recolha/entrega de passageiros (utentes) porta-a-porta. Pelo seu valor 

acrescentado, são serviços apenas para nichos de mercado mas cuja aplicação se 

tem vindo a destacar. 

4. Alto valor para Agências de Serviços – este serviço é adaptado às necessidades 

específicas dos órgãos públicos. Incluem o transporte escolar, transporte de doentes 

e serviços de ligação entre empregos (joblinks). 

Transporte Flexível 

Transporte Especial 
Transporte 

comunitário 

DRT 
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O STF como parte integrante da rede de transportes públicos 

 

O STF pode integrar-se de uma forma mais ampla na rede de Transporte público convencional, 

adaptando-se da seguinte forma (TPM, 2011): 

 troca – prestar serviços de “alimentação” ao Transporte público convencional; 

 rede – prestar serviços adicionais ou substituir serviços sem viabilidade económica; 

 destino específico – servir destinos específicos; 

 substituição – substituir na totalidade o serviço de Transporte público convencional. 

 

O serviço de troca é comummente utilizado para complementar transportes com rota fixa 

(autocarro, comboio ou metro), onde as habitações são dispersas no território ou onde a procura 

pelo Transporte público tradicional é escassa. Os serviços de Transporte flexíveis deverão operar 

com uma frequência alta, com horários integrados e com serviços de conexão garantidos. A 

formação dos condutores é de elevada importância e o interior dos veículos deverá respeitar 

algumas exigências de conforto e tecnológicas. Posto isto, o serviço de troca poderá ser um meio 

eficaz para potenciar a utilização do sistema de Transportes públicos convencional. 

 

O serviço de Transporte flexível é implementado para aumentar o uso do Transporte público 

quanto à prestação de serviços de intercâmbio entre as linhas do tronco principal. Para este 

efeito, torna-se imprescindível dinamizar os períodos “mortos” criando, deste modo, maior 

confiabilidade. A Figura 7 permite, assim, observar-se o local em que se realiza o intercâmbio de 

transportes. 

 

 

Figura 7 – Serviço de Transporte Flexível de troca (TPM, 2011) 

 

O serviço de rede é usado para ampliar a rota fixa da rede de Transportes públicos ou 

substituí-los, principalmente, quando a percentagem de utilizadores nos serviços convencionais é 
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baixa, como se pode analisar na Figura 8. Esta seria uma solução de “melhor valor” para um 

problema da rede, onde o custo de prestação do serviço de rota fixa seria alto e de baixo 

rendimento. A fiabilidade nos horários – chegada/partida – é importante, na medida em que 

deve transmitir aos utilizadores a segurança de que se poderão conectar ao serviço seguinte.  

 

 

Figura 8 – Serviço de Transporte Flexível de rede (TPM, 2011) 

 

 

O serviço de destino específico serve o propósito de alcançar destinos específicos,como um 

centro comercial, local de trabalho ou aeroporto (representado pelo ponto vermelho da Figura 9), 

ao invés de se estender a rota fixa de Transportes públicos. Em alguns casos, estes serviços 

podem ser subsidiados pelas partes interessadas (a título de exemplo, grandes superfícies 

comerciais que disponibilizam Transportes coletivos gratuitos), especialmente, se isso 

significadisponibilizar menos espaço para lugares de estacionamento o que, do ponto de vista 

económico,fica mais dispendioso quer no que respeita à sua construção quer à sua 

manutenção. 

 

 

Figura 9 – Serviço de Transporte Flexível de destino específico (TPM, 2011) 
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O serviço de substituição tem como finalidade a substituição permanentedo sistema de rotas 

fixas. Como demonstra a Figura 10, esta substituição realiza-se na zona selecionada a azul, ou 

parte dela, e é designada por “reinvenção” do Transporte público. Esta forma de Transporte 

flexível pode também substituir o “transporte especial” ou o “transporte comunitário” onde os 

utilizadores têm maior dificuldade na mobilidade. Esta é considerada, também, uma solução de 

“melhor valor”. 

 

 

 

Figura 10 – Serviço de Transporte Flexível de substituição (TPM, 2011) 

 

 

Características/Atributos do Transporte Flexível 

 

Segundo Enoch et al. (2004) categoriza algumas formas de STF (DRT) em termos operacionais. 

Na tabela 4 apresentam-se as características do serviço e as alternativas a cada uma delas, 

apontando soluções que se poderão adaptar à zona de implementação 

 

Tabela 4 – Características do serviço STF (DRT) e suas alternativas (Enoch et al., 2004) 

Características    Alternativas  

Tipo de programação Programação fixa; Procura-resposta; Sem marcação 

Tipo de rota Rota fixa; Rota com desvios; Rota flexível 

Tipo de veículo Carrinha van (minicab); Táxi; Miniautocarro; Autocarro 

Relações de origem e destino Um-para-um; Um-para-muitos; Muitos-para-um; 

Muitos-para-muitos 

Origem e destino do serviço Porta-a-porta; Ponto de encontro 
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3.3.1. Serviço de DRT (Demand Responsive Transport) 

 

3.3.1.1. Caracterização e estrutura de um serviço de transporte flexível - DRT 

 

A flexibilidade de um STF (DRT) caracteriza-se e estrutura-se de acordo com as seguintes 

variáveis2: 

I. Rotas – fixadas pouco antes da viagem, de acordo com a solicitação dos utilizadores, 

ao invés de serem estabelecidas antecipadamente como se fossem rotas fixas. 

II. Veículos – poderão existir vários tipos de veículos, a fim de atender às necessidades 

dos utilizadores ou da operação. 

III. Operador – o operador é selecionado antes da viagem, dependendo da necessidade 

do serviço. 

IV. Utilizadores – o serviço, embora disponível para o público em geral, limita-se aos 

utilizadores que o solicitaram. 

V. Pagamento – as opções de pagamento são mais flexíveis. 

VI. Reservas – atribui ao utilizador um leque mais variado de opção de reserva. 

 

 

Legendadamente, serão exploradas as diferentes variáveis em mais pormenor: 

 

I. Rotas 

A estrutura das rotas e o respetivo agendamento têm uma forte influência sobre o serviço 

operado pelos Transportes flexíveis. Note-se que a estrutura das rotas não deve ser um sistema 

completamente flexível, sem restrição de rotas, visto poder provocar uma redução da 

produtividade do serviço. Neste sentido, o desenho de rotas semiflexíveis, com estruturas menos 

restritivas pode ser o que se afigure como o mais viável para o serviço em causa, isto porque a 

apresentação de um menor número de pontos de paragem conduz a uma maior aglomeração de 

utilizadores em pontos específicos e, consequentemente, permite elevar a produtividade do 

serviço, uma vez que evita um maior número de paragens e reduz o tempo de viagem. 

 

                                                           
2
 Para melhor análise, ressalva-se a importância da figura 1, apresentada anteriormente no presente 

trabalho. 
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Independentemente da relação com a rede de Transportes públicos, as alterações das rotas dos 

DRT podem realizar-se das seguintes formas: 

a) Desvio da rota; 

b) Desvio para novos pontos/paragens; 

c) Destino; 

d) Procura-resposta pura. 

 

a) Desvio da rota 

O desvio da rota, como a própria designação indica, implica efetuar desvios em relação a uma 

rota central, criando novos pontos de paragem de acordo com a solicitação dos utilizadores, sem 

descurar as paragens fixas, tal como se observa na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 – Desvio da rota com paragens fixas (TPM, 2011) 

 

b) Desvio para novos pontos/paragens 

Como representa a Figura 12, este tipo de desvio diz respeito a uma alteração do percurso 

dentro de uma rota flexível, caso tenha sido solicitado um ponto de paragem que não seja uma 

paragem fixa. O serviço realiza-se numa determinada zona, onde existem algumas paragens fixas 

(previamente estabelecidas), embora não esteja definida uma rota central. Os utilizadores podem 

efetuar uma pré-reserva do veículo para um serviço porta-a-porta ou em certos pontos de 

recolha, previamente acordados com a central de reservas. 

 

 

 

Rota principal 

Paragem final 

Paragens solicitadas 

Paragens fixas 



 

40 
 

 

 

Figura 12 – Desvio do ponto com paragens fixas (TPM, 2011) 

 

c) Destino 

Esta rota só permite transportar utentes que pretendem deslocar-se para um destino específico, 

como um hospital ou centro comercial, como se representa na Figura 13. A flexibilidade da rota 

é evidente, apresentando apenas como condição base o destino final. Os percursos são 

efetuados de forma faseada em termos de partidas e chegadas e apresentam horários fixos. 

 

  

 

Figura 13 – Serviços DRT de destino fixo (TPM, 2011) 

 

d) Procura-resposta pura 

Os serviços de procura-resposta pura são totalmente flexíveis, quer ao nível de rota quer ao nível 

dos horários. Estas variáveis variam de acordo com as necessidades e atividades realizadas no 

quotidiano dos utilizadores, como se pode observar na Figura 14. 

 

Rota flexível 

Paragem final 

Paragens solicitadas 

Paragens fixas 

Paragem final Paragens solicitadas 

Rota flexível 
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Figura 14 – Serviços DRT de pura Procura-Resposta (TPM, 2011) 

 

O serviço de procura-resposta pura proporciona aos utilizadores maior flexibilidade que os 

restantes, podendo por isso, cativar um maior número de utilizadores. No entanto, revela 

algumas limitações, visto ser um serviço totalmente flexível, sendo necessário gerir com maior 

eficácia as rotas e horários, consoante a disponibilidade de veículos, podendo acarretar um 

custo por viagem mais elevado em comparação com as outras soluções.  Deste modo, é 

necessário ter em conta que este serviço poderá ter picos de pedidos, que representa o sucesso 

do serviço, mas por outro, poderá colocar em causa a prestação do serviço proposto por não 

conseguir dar resposta a todos os pedidos.  

 

No serviço de DRT, os itinerários não estão definidos como no Transporte público regular, estes 

são definidos de acordo com o pedido realizado pelos utilizadores e é necessário garantir a 

flexibilidade dos horários, que é vista como parte integrante do conceito. A rota, as paragens e o 

horário podem ser previamente definidos, no momento anterior à viagem ou durante a mesma 

(Seabra et al., 2011b). Neste sentido, não existe um momento concreto de paragem, mas sim 

um intervalo de tempo, permitindo flexibilidade na introdução de paragens suplementares. 

 

De acordo com Seabra et al. (2011b), a flexibilidade do DRT, tem de ter em conta a tipologia de 

paragem, que representa os seguintes cenários possíveis:   

  

Paragem fixa, com horários pré-definidos, em que a paragem é sempre servida por 

transporte. 

      Paragens e horários pré-definidos, em que a paragem apenas é servida quando existe 

solicitação por parte do cliente. 

Rota flexível Paragens solicitadas 
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Local de paragem aleatório, identificado através de morada, ou local de referência, ou pelo 

cidadão na rua, quando o autocarro passa por um itinerário estabelecido previamente, como por 

exemplo, uma linha azul marcada no pavimento do arruamento. 

 

Nas figuras seguintes são apresentados os três cenários definidos de acordo com a tipologia de 

serviço. 

 

 Figura 15 – Percurso, paragens e horários pré-definidos, parcialmente fixos (Seabra et al., 2011b). 

 

Figura 16 – Desvio ao longo de um percurso e paragens pré-definidas, ao longo de um corredor (Seabra et 

al., 2011b). 

 

Figura 17 – Combinação de locais de paragem aleatórios numa zona (Seabra et al., 2011b). 

 

 

Segundo TCRP (2009), o sistema DRT é composto por veículos de passageiros (5 lugares), 

carrinhas (7 ou 9 lugares) ou autocarros pequenos, que operam de forma a dar resposta aos 

pedidos dos utilizadores. A operação de um serviço DRT revela que: 

- os veículos não operam mais do que uma rota fixa ou um horário fixo, exceto, numa base 

temporária para satisfazer uma necessidade especial; 
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- normalmente, o veículo pode ser concedido para recolher vários utilizadores em diferentes 

pontos, antes de os levar para os respetivos destinos, podendo ser interrompido o transporte 

devido à recolha de outros passageiros. 

 

As principais características que definem o tipo de serviço são a rota (pela flexibilidade e pela 

densidade de ligações entre origens e destinos), o horário (fixo ou flexível), e o método de 

recolha dos passageiros e os fatores de qualidade (Grosso et al., 2002). 

 

Os pontos de paragem num serviço de Transporte flexível do tipo DRT são diferentes dos 

convencionais, uma vez que necessitam de ter informação mais cuidada para os seus 

utilizadores. Podem ser divididos em duas categorias: 

 Fixa / Paragem temporizada; 

 Paragens pré-agendadas. 

 

Os pontos fixos/paragens temporizadas adaptam-se ao serviço, podendo ser geridos de duas 

formas, colocados ao longo do percurso como paragens tradicionais ou como pontos onde se 

realiza a troca de meios transporte (transbordo), mas não exige marcação prévia. 

 

As paragens pré-agendadas exigem que os utilizadores façam o planeamento da viagem com 

antecedência, com pontos de paragem pré-definidos e as paragens podendo ou não ser 

sinalizadas. 

 

II. Veículos  

Os serviços DRT podem ter ao serviço diferentes tipos de veículos, de acordo com a natureza da 

procura. As diferenças podem ser em termos de tamanho (com baixo nível de utilização, 

normalmente, utiliza-se o mini-autocarro ou o automóvel), características de acessibilidade (um 

utilizador de cadeira de rodas pode usufruir seguramente de uma viagem, com veículos 

adaptados) ou disponibilidade (um táxi podem ser chamado para atender ao excesso de reservas 

ou reservas de última hora). A coordenação de um DRT, se for efetuada por uma central de 

reservas, pode trabalhar um conjunto de operadores de transporte variado e consequentemente, 

uma vasta gama de veículos disponíveis, optando pelo veículo que melhor se adapte ao serviço, 

conferindo, ainda, maior flexibilidade a esse serviço. 
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A flexibilidade do DRT é uma condição base, conduzindo a exigências mais ativas no que diz 

respeito à atribuição de veículos. Apresentam-se, assim, as possibilidades existentes (TPM, 

2011): 

a) Veículo fixo – acaba por perder parte da sua flexibilidade, uma vez que está limitado 

à sua capacidade, tendo momentos de incapacidade de resposta a picos de procura. 

b) Frota extensível – este serviço utiliza veículos adicionais, tornando-o capaz de lidar 

com picos de procura. Os veículos adicionais que muitas vezes dão resposta, através 

de empresas de táxis, garantem o serviço durante todo o dia, incluindo os períodos 

de maior movimento. 

c) Frota dinâmica – proporciona aos utilizadores uma frota diversificada, que pode ser 

fornecida por diversos operadores. São colocados vários tipos de veículos em serviço, 

quando for necessário, possibilitando a continuidade do mesmo e o acesso a uma 

vasta diversidade de utilizadores (passageiros). 

 

Num DRT algumas considerações são preeminentes, havendo a necessidade de adequação dos 

veículos, tendo em conta: o número de utilizadores; as características dos utilizadores; as 

características das faixas de rodagem; distância da rota; o capital financeiro e a preferência da 

agência. 

 

Por outro lado, Seabra et al. (2011b), também partilham da mesma opinião em relação à 

afetação de veículos, definindo 3 formas de atribuição de veículos, a afetação fixa, extensível e 

dinâmica. 

 

A atribuição de veículos ao serviço depende da sua localização, período do dia (tempo) e 

características da população sendo, fundamental, que a empresa que opera no local faça uma 

adequada análise destas variáveis, para que possa proporcionar um serviço mais eficaz aos seus 

utilizadores. Assim, os veículos poderão variar em função do serviço, entre veículos ligeiros (5 a 

9 lugares) ou mini-autocarros. 

Como elemento relevante de uma cadeia ainda maior de serviços intermodais, o sistema DRT 

pode fornecer mobilidade local, bem como ligações a outras formas convencionais de transporte 

(autocarros convencionais, comboios, entre outros). Como tal, o sistema DRT é cada vez mais 
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visto como um esquema de transporte que pertence a uma gama de “transportes 

intermediários” de soluções de mobilidade (Ambrosino et al., 2004). 

 

III. Operadores 

Os sistemas tradicionais de Transporte público em locais que o operador já está instalado há 

vários anos, raramente não substituídos ou é posto em causa o serviço existente. Deste modo, 

os operadores deste tipo de frotas com numerosas linhas e trabalhadores de longa data, têm 

tendência a oferecer maior resistência à mudança para serviços de Transporte flexíveis. 

 

Os DRT podem ser fornecidos por táxis, carros de aluguer, transporte comunitário, bem como 

por operadores tradicionais de autocarro. 

 

Segundo Seabra et al. (2011b), as Agências de Mobilidade coordenam uma vasta diversidade de 

serviços em benefício dos utilizadores, responsabilizando os operadores, por uma adaptação às 

características dos utilizadores, através da melhoria da capacidade de organização no que diz 

respeito às reservas, perante cada serviço a prestar. Este é um serviço muito semelhante ao 

modelo utilizado nos táxis, existe um centro de reservas que coordena o trabalho de um conjunto 

de operadores independentes, que podem ser proprietários ou consignatários. 

 

IV. Utilizadores 

O Transporte público convencional está conotado com um serviço de transporte de massas com 

regras específicas de embarque, como as paragens localizadas em pontos específicos, de modo 

a prestar um serviço sustentável ao maior número de pessoas, mas os utilizadores são 

obrigados a percorrer longos percursos até chegar às paragens. Nestes casos, os utilizadores 

com défice de mobilidade tinham de depender dos serviços especiais, do transporte comunitário, 

dos táxis ou do veículo privado. Por outro lado, em algumas situações, mesmo que o operador 

quisesse prestar serviço em determinadas áreas, não seria possível devido às questões 

burocráticas e à utilização de meios de dimensões inapropriadas para esse serviço. 

 

Por conseguinte, o serviço DRT com uma ampla utilização de veículos de menores dimensões e 

mais acessíveis, com motoristas especializados e com capacidade de transportar os passageiros 

a partir de locais mais próximos ou mesmo a partir das suas habitações ou destinos. Em suma, 



 

46 
 

o serviço DRT é um serviço universal com caracteristicas muito específicas que garantem maior 

equidade social, que se reflete numa maior capacidade de escolha a custos mais aceitáveis, por 

parte das pessoas com défice de mobilidade (idosos e deficientes motores).  

 

V. Tarifas e pagamentos 

A estrutura tarifária de um DRT aborda pode ser abordada de duas formas na sua génese, uma 

abordagem mais pragmática através do calculo dos custos de um determinado serviço e dividir 

estes pelo número de utilizadores do mesmo, a fim de cobrir esses custos. A outra abordagem 

alega que o DRT é um serviço intermediário, oferecendo maior qualidade do que um serviço 

convencional de autocarro, mas não sendo um passeio exclusivo como um táxi, permite atingir 

uma tarifa intermédia entre os dois e nestes casos ter-se-ia uma estrutura complexa que 

atentasse a casos ditos "especiais". No entanto, as tarifas “especiais” podem ser difíceis de 

aplicar, tendo em conta, que os utilizadores podem considerar o DRT como um serviço que faz 

parte da rede de Transportes públicos, devendo nestes casos ser aplicadas as tarifas de um 

serviço convencional. Ambas as abordagens são válidas e encontram-se em prática em 

diferentes áreas e situações. 

 

A diversidade de opções de pagamento para o Transporte público convencional tem aumentado 

ao longo dos anos, tendo a estrutura de preços assentado num sistema zonal, que se traduz em 

pagamento das tarifas com dinheiro, bilhetes pré-pagos e de época, assim como outras opções 

de pagamento, incluindo assinaturas, contas faturadas e tecnologia de cartão inteligente com 

integração de informação pessoal em formato digital. Esta última encontra-se ligada ao veículo 

através de sistemas de comunicação que também podem ser aplicados em serviços DRT. 

 

VI. Reservas 

Num serviço de Transporte público convencional, com horários e rotas fixas, verifica-se que os 

passageiros aguardam a chegada do autocarro nos locais de paragem, sem ser necessário 

efetuar reserva do serviço. Já num serviço DRT é, geralmente, requerida uma reserva, que deve 

ser realizada com antecedência por parte do utilizador. 

A reserva do serviço DRT pode ser dividida em três etapas: 

a) O passageiro faz o pedido de reserva; 

b) O operador faz uma oferta de um serviço, mais próximo do pedido quanto possível; 
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c) A reserva é confirmada ou recusada. 

 

O sistema de reserva de um DRT necessita de ser o mais intuitivo possível. Alguns serviços já 

permitem a reserva 5 minutos antes da viagem, mas a grande maioria tem um limite de 30 

minutos, apresentando uma grande semelhança com os serviços de táxi ou de veículos de 

aluguer (Seabra et al., 2011b). 

 

Segundo Seabra et al. (2011b), o conceito deste sistema vem de encontro às exigências do 

cliente em parceria com a empresa de Transportes públicos, permitindo ao cliente, pedir a 

realização de uma viagem com a definição de origem, destino e dos respetivos horários 

pretendidos. A proposta é avaliada pelo prestador do serviço, podendo validar ou recusar o 

serviço, ou poderá efetuar uma proposta alternativa ao cliente. 

 

Este sistema deve funcionar de modo que nenhuma das partes seja prejudicada. No entanto, 

para o operador a viagem visa ter um serviço rentável, isto é, o cliente pode apresentar as 

características da sua viagem, que são ajustadas através de comunicações preliminares até uma 

confirmação definitiva da reserva. Todavia, importa destacar que este processo apresenta um 

considerável nível de complexidade, podendo afastar-se do princípio base que o serviço deve ser 

o mais intuitivo possível. 

 

As diferentes etapas aqui apresentadas poderão dar origem a vários cenários, podendo estas ser 

combinadas entre si, como se apresenta na Figura 18: 

Cenário 1 – viagens sem reserva prévia; 

Cenário 2 – reserva direta; 

Cenário 3 – período de comunicação da viagem alargado;  

Cenário 4 – recolha prévia de todas as solicitações de viagem. 
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Figura 18 – Cenários de sistemas de reserva de viagens (Seabra et al., 2011b) 

 

A implementação deste serviço conduz existência de plataformas interativas, deste modo, 

utilizam-se vários sistemas que permitem uma maior automatização do processo de reserva, 

como o IVRS (Interative Voice Response Systems), internet, telemóvel com sistema GSM, SMS, 

entre outros, que demonstra a exigência que este serviço requer em recursos tecnológicos. 

 

Nos locais onde a população tem maiores dificuldades com a utilização das novas tecnologias ou 

mesmo sem acesso a elas, podem ser criados postos de ajuda nas juntas de freguesia, 

estabelecimentos comerciais, mesmo assim nos retira complexidade ao sistema, mas permite 

tornar menos relutante a adesão da população a este serviço. 

 

 

3.3.1.2. A vertente económica de um DRT 

 

Uma estrutura de custos de um DRT pode ser analisada e classificada em relação aos seguintes 

fatores (Enoch et al., 2004): 

a) Ter viabilidade comercial – os lucros devem pagar os custos, sendo possível obter 

mais lucros nestas operações do que os esperados, sobretudo quando utilizados 

outros serviços como o táxi e miniautocarros, como por exemplo em deslocações 

para o aeroporto ou outras infraestruturas; 
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b) Ter um subsídio aceitável – DRT é um serviço que pode ser subsidiado, uma vez que 

é idêntico ao serviço de Transporte público convencional; 

c) Ser justificável um subsídio maior– a atribuição de um subsídio adicional enquanto 

houver justificação, nomeadamente quando o transporte é comunitário e/ou especial. 

Nestas situações os gastos não se refletem na melhoria da qualidade do serviço, mas 

para resolver as ineficiências operacionais de um serviço com baixa procura; 

d) Ser financeiramente insustentável – alguns serviços piloto têm provado ser 

financeiramente insustentáveis, sendo a falha na definição e concepção do serviço, a 

criação de espectativas irreais, os serviços não funcionarem de forma a se 

adequarem às necessidades dos utilizadores e a falha na explicação da forma como 

funcionam estes serviços aos potenciais utilizadores. Estas são as principais razões 

para que a solução de DRT não seja financeiramente viável, isto porque não atraem 

clientes. 

 

A Figura 19 permite observar o nível em que o serviço DRT se encontra, isto é, o serviço DRT 

está a um nível intermédio em termos de flexibilidade e custo entre o serviço de Transporte 

público convencional e o serviço de táxi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – DRT/Transporte intermediário no interior da mobilidade (CTA, 2003) 

 

 

Numa situação ideal, o sistema DRT é uma mais-valia atraente e de enorme valor para os 

utilizadores e para os operadores, desde que sejam praticados preços baixos e grande 

flexibilidade. A criação de novas tipologias de procura para o Transporte público, tipo DRT, 

podem ser utilizadas como medidas de apoio à utilização de meios de transporte mais 
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sustentáveis, em contraposição o uso do automóvel e, consequentemente, reduzir o 

congestionamento e o nível de poluição. O serviço de DRT promove a criação da liberalização 

dos serviços de transporte, protegendo algumas categorias de indivíduos (idosos, crianças, 

mobilidade reduzida), com a introdução dos serviços flexíveis, garantindo as necessidades de 

transporte para indivíduos mais desfavorecidos, com um serviço de baixo custo e de boa 

qualidade para os utentes e para a empresa de transporte (Ambrosino et al., 2004). 

 

Um sistema DRT, terá uma estrutura de custos idêntica a um Transporte convencional, 

apresentados custos internos (fixos e variáveis) e externos. No entanto, existem algumas 

especificidades que devem ser consideradas no desenvolvimento de um quadro de avaliação, 

devendo ser adotadas estratégias de redução de custos assentes nos seguintes aspetos (Dias et 

al., 2011): 

 

 o uso de paragens identificadas ou de pontos de recolha; 

 limitar o número de rotas a pedido, fora da pré-estabelecida; 

 aceitar pedidos de última hora (incluindo os efetuados no momento do embarque), 

apenas no espaço disponível; 

 reservar-se ao direito de ir buscar ou deixar utilizadores em vários locais da sua 

verdadeira origem ou destino. 

 

 

3.3.1.3. Tecnologia de Programação e Telemática 

 

Um grande esforço tem de ser efetuado para dar resposta ao número de solicitações de um 

DRT. A programação e construção de rotas para um elevado número de viagens envolve um 

grande nível de complexidade devido à distribuição espacial e temporal dos locais de paragem.  

Segundo a TPM (2011), um DRT pode ter um número aproximado de 100 viagens por dia de 

reservas individuais (dependendo da zona e tipo de serviço), sendo difícil controlar e programar 

manualmente este processo de forma eficiente. 

 

O desenvolvimento recente das tecnologias de informação e comunicação (TIC) permite 

automatizar o agendamento das viagens, que inclui a adopção de tecnologias de programação 
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que permitem automatizar a construção, a correspondência entre os utilizadores e os veículos, 

os condutores e os serviços a realizar, utilizando para esse efeito algoritmos complexos. Por 

outro lado, a telemática relaciona a combinação de computação com a tecnologia de 

comunicação em relação aos veículos e motoristas. Em muitos casos as TIC usadas, envolvem 

software do serviço, não tendo a empresa necessidade de comprar hardware de alta tecnologia. 

Os dados são alojados num outro local e no qual se poderá ter acesso através da internet. 

 

Estes sistemas apresentam as seguintes características de hardware: 

 Central de reservas e agendamento; 

 Tecnologias de comunicação entre os utilizadores e a central (telefone, internet, leitor 

de cartões, etc.); 

 Sistema informatizado de reservas e recursos (veículos, motoristas, etc.); 

 Sistema de reservas de resposta interativa, de forma a reduzir os custos; 

 Uma base de dados para os utilizadores (opcional); 

 Um sistema que permite integrar e analisar as reservas, veículos e motoristas para 

criação de uma rota de uma forma automática, com base nas reservas de cada dia e 

nos parâmetros de serviço definidos à priori (tempo de espera máximo, uso eficiente 

de veículos, etc.); 

 Um sistema interativo com os motoristas (veículos) onde podem ser incorporados e 

fornecidos novos percursos, assim como obter informações sobre as operações de 

serviço através de computadores de bordo, smartphones, etc.; 

 Um sistema de informação que permita a elaboração de relatórios e de prestação de 

contas. 

 

Para que este serviço funcione da melhor forma é necessário que sejam cumpridas algumas 

fases, tais como: a gestão dos pedidos; o planeamento de viagens (procura a melhor rota); a 

atribuição do veículo; o atraso nas paragens; a estimativa de tempo de viagem; a programação e 

planeamento do serviço; e a monitorização do serviço.  

 

É vantajoso que os potenciais clientes dos serviços flexíveis estejam cientes dos serviços 

disponíveis, podendo tirar o melhor partido dos serviços de informação existentes, como por 

exemplo os planeadores de viagens que possam ser disponibilizados na internet. A Figura 20 
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mostra um exemplo de processamento da informação, que pode estar subjacente ao 

funcionamento de um DRT. 

 

 

Figura 20 – Sistema de reserva no serviço DRT (TPM, 2011) 

 

Num sistema de informação associado a um DRT existem algumas variáveis chave, como o 

custo de funcionamento e a flexibilidade. Naturalmente, se o serviço for pouco desenvolvido do 

ponto de vista tecnológico é mais barato e, consequentemente, menos flexível. Neste sentido, se 

o modo de reserva for realizado por telefone e a correspondência dos utilizadores aos veículos 

for realizada manualmente acaba por ser um sistema barato de configurar, mas com uma 

execução meio cara e uma flexibilidade muito baixa. Por outro lado, as respostas por telefone 

que usam software de roteamento, são mais dispendiosas e moderadamente caras no que diz 

respeito à configuração do sistema, mas muito flexíveis. Já os sistemas completamente 

automatizados, são as soluções mais caras mas menos dispendiosos a operar, podendo ser 

justificados para um maior volume de reservas (TPM, 2011) 
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3.3.1.4. Marketing de um Transporte Flexível - STF (DRT) 

 

Para se projetar um DRT é necessário ter em consideração os requisitos base dos intervenientes 

na estrutura, sendo possível destacar quatro possíveis intervenientes: 

a) Utilizadores finais (passageiros); 

b) Operadores (oferecem os veículos e os motoristas); 

c) Autoridade (financiadores e reguladores do serviço); 

d) Destinos (alguns tipos de destinos poderão desempenhar um papel num DRT, como 

as unidades de saúde, equipamentos educativos, centros comerciais, locais de 

trabalho e locais de lazer. 

 

Para além do conhecimento profundo dos intervenientes e da forma como estes interagem, 

também é necessário ter em conta a conceção, comercialização e divulgação do serviço, através 

dos seguintes fatores: 

 exata compreensão do mercado, os utilizadores e as suas necessidades no local de 

implementação; 

 bom local de base, planeamento e ações preparatórias; 

 desenvolvimento do “produto certo”, de acordo com as necessidades dos 

utilizadores; 

 fornecimento de uma imagem adequada e comunicação com o utilizador; 

 consciência e facilidade de utilização da informação sobre os serviços; 

 procedimentos aceitáveis de reserva e notificação para a viagem de volta; 

 apoio/interesse dos operadores de transporte num quadro de cooperação. 

 

É importante que os utilizadores percebam o funcionamento dos DRT, visto que, a maior parte 

dos utilizadores embora compreendem e estejam familiarizados com o funcionamento do serviço 

de Transporte coletivo convencional, a única experiência semelhante a este serviço é o serviço 

de táxi. Assim, é fundamental que o funcionamento deste serviço seja claro. O processo de 

comunicação com o público deve enaltecer os benefícios dos DRT, incluindo nos horários, em 

cartazes publicitários e cartas. Se um plano de viagens for efetuado pela internet, deve indicar 

claramente qual a área coberta pelos DRT, e que essas áreas não têm rotas fixas especificas e 

que este tipo de serviço irá requerer uma reserva prévia por meio de um centro de reservas. 
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Finalmente, a importância da boa publicidade do sistema através do “passa a palavra” por parte 

dos utilizadores satisfeitos não deve ser subestimada, deve ser mesmo estimulada (Brake et al., 

2007. 

 

A existência de um teste ou projeto piloto com os potenciais utilizadores é, fundamental, para 

que se possam determinar as necessidades específicas dos mesmos. Assim, apresentam.se de 

seguida algumas técnicas básicas utilizadas para analisar os dados obtidos e assim tirar 

conclusões sobre as principais necessidades dos utilizadores, que são preponderantes para que 

não se cometam erros básicos no futuro. Assim, devem ser realizadas entrevistas diretas 

(utilizadores finais e organizações), questionários, grupos de discussão, reuniões 

públicas/audições, apresentações aos clubes cívicos, associações de bairro e grupos de igreja, 

fóruns no website e inquéritos, entre outros. 

 

 

3.3.2. Serviço de Táxis Coletivos 

 

O serviço de táxi coletivo é um exemplo de Transportes flexíveis, que permite criar reforço na 

oferta de transporte de uma certa área. Muitas vezes as comunidades rurais sofrem com a falta 

de meios de transporte e de instalações adequadas ao funcionamento dos Transportes públicos, 

para além de um declínio ao nível do desenvolvimento económico, criando muitas dificuldades 

às populações existentes como o acesso às oportunidades de emprego. Deste modo, os táxis 

têm um papel fundamental na oferta de um serviço de transportes alternativo ao automóvel, 

contribuindo para uma maior integração dos STF na rede de transportes, nomeadamente os 

públicos. 

 

Segundo Seabra et al., (2011c), o táxi coletivo é um veículo que pressupõe a partilha da viagem, 

através da possibilidade de ocupação de um táxi por vários passageiros, que não se conhecem e 

com origens e destinos iguais ou distintos. No entanto, o táxi coletivo pode ser considerado uma 

medida de otimização do serviço tradicional de táxis, com vantagens para os operadores, as 

empresas de táxi e para os utilizadores. Quando os táxis assumem o caráter coletivo e 

apresentam o objetivo, contribuir para aumentar a taxa de ocupação dos veículos (táxis) em 
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circulação, reduzir as tarifas praticadas e responder a necessidades da procura, ou seja, um 

sistema mais económico para o utilizador final. 

Desta forma, os táxis podem ser usados para lidar com situações de baixa procura, 

proporcionando um serviço porta-a-porta, numa rede regular que funciona 24 horas por dia. No 

entanto, o custo de uma viagem de táxi é elevada, especialmente se as distâncias forem 

significativas, como é o caso das áreas rurais. Do ponto de vista da sustentabilidade, os táxis 

convencionais não são eficientes, pois fazem quase sempre uma viagem sem utilizadores 

(Ambrosino et al., 2003). 

 

Um excelente exemplo de um serviço de transporte totalmente flexível é o táxi, apesar de 

apresentar um conjunto de desvantagens do ponto de vista financeiro para o utilizador final, mas 

garante-lhe o máximo de flexibilidade possível. Porém, para assumir um cariz social que algumas 

autarquias pretendem oferecer no serviço de transportes, o táxi representa uma opção com 

algumas restrições económicas para a grande maioria destas entidades. Mesmo tendo maior 

facilidade de acesso a alguns locais, até mesmo do ponto de vista físico, a sua capacidade de 

transporte não é totalmente aproveitada, pois não é comum cumprir a funcionalidade de um 

transporte coletivo, com exceção de algumas situações específicas (Meireles, 2009). 

 

Por definição, o serviço de táxi é prestado em veículos muito pequenos e na maioria dos casos 

são operados por condutores proprietários ou pequenas empresas. Geralmente, apresentam 

maior flexibilidade no atendimento das necessidades do utilizador, com menores custos por 

quilómetro. No entanto, em áreas rurais, este tipo de operação é relativamente rara, com a 

procura muito baixa e pontual, reduzindo a viabilidade potencial do serviço de táxi, uma vez que 

é baixa a probabilidade de obter uma série de reservas sucessivas durante o turno de um 

motorista. Por esse motivo, a oferta de táxi é mais rentável em áreas urbanas. Em muitos casos, 

a prestação do serviço de táxi em áreas rurais, está associada a atender a procuras específicas 

(por exemplo, o transporte de crianças em idade escolar, ou viagens relativas ao transporte de 

pessoas com necessidades especiais (White, 2011). 

 

A falta de flexibilidade do serviço de autocarro pode ser combatida através do serviço de táxi ou 

do transporte particular. O serviço de táxi, é um serviço que permite dar resposta aos seus 

utilizadores através de uma recolha e entrega de passageiros porta-a-porta. Deste modo, as 
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viagens em táxi partilhado podem ser espontâneas ou pré-planeadas, permitindo aumentar a 

capacidade de resposta à procura e, sobretudo, o seu custo (Mulley & Nelson, 2009). 

O serviço do táxi coletivo pode atenuar os problemas de trânsito urbano. O conceito de táxi 

coletivo não é novo, no entanto, a sua aplicação sempre encontrou grandes barreiras que ainda 

estão a ser superadas. O táxi coletivo, em geral, gera maior procura por ser um transporte mais 

ágil, tendo vindo a ser implementado nos países ocidentais, com o objetivo de dar resposta a 

algumas necessidades especiais ou para ser usado em algumas áreas limitadas, no que diz 

respeito ao sistema de Transportes públicos. 

 

A ideia do táxi coletivo em grande escala deve ser vista como parte de um esforço para mitigar 

alguns problemas de mobilidade urbana, uma vez que permite encontrar outras formas de 

transporte que permitam substituir as viagens em automóvel privado, de um modo mais 

democrático e amigo do ambiente. O serviço de táxi deve fazer parte de um sistema global de 

transportes, juntamente com outros serviços, como a partilha do automóvel, da bicicleta, entre 

outros. A integração destes serviços deve ser como uma contribuição para promover o transporte 

multimodal compartilhado e mais sustentável (Ciari et al., 2009). 

 

O táxi é considerdo uma solução “alternativa” para áreas ou momentos em que o Transporte 

público convencional não existe ou é economicamente aconselhado, devido à baixa procura. Os 

cenários podem ser altamente variáveis. Segundo Cauwenberghe et al., (2005), podem ser 

distinguidos os seguintes casos: 

 O táxi substitui o Transporte público na zona rural ou periférica, para viagens dentro 

do município, ou para “alimentar” linhas regulares (ligações ao centro da cidade). 

 O táxi efetua viagens centro-periferia, e muitas vezes, com um número bem definido 

de paragens no centro, ligado a grupos de equipamentos comunitários ou à noite 

(após o término do serviço regular do autocarro por linha). 

 O táxi presta serviço dentro de uma cidade, com linhas de alimentação ao Transporte 

público regular. 

 O táxi serve uma vila ou cidade (muitas vezes com base num preço por zonas), 

normalmente à noite. 
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Segundo Enoch et al. (2004), é necessário estabelecer boas relações entre o táxi e a 

comunidade local, os operadores de transporte (particularmente serviços de mini vans rivais e 

empresas de táxi que podem ver um serviço subsidiado como uma ameaça), e os novos 

geradores de viagem locais, tais como empregadores, comércio, etc., podendo incentivar os 

seus funcionários e visitantes a utilizar o serviço, ou potencialmente patrocinar o serviço ou 

contribuir para baixar os custos da prestação do serviço. Por outro lado, os táxis e os operadores 

de transporte coletivo privados devem trabalhar em parceria com as autoridades locais, 

funcionando como um serviço de DRT e não como um serviço convencional. Por último, o 

serviço de táxi é mais variado e mais claro com a definição de canais de comunicação para o 

licenciamento, autoridades reguladoras e de financiamento. 

 

De acordo com Seabra et al., (2011c), o táxi coletivo é um sistema de Transporte público 

partilhado, que possibilita a utilização coletiva de um táxi por vários clientes. Constitui um serviço 

de mobilidade que apresenta diferentes características: 

 ter um ou mais pontos de origem fixos, um ou mais pontos de destino e um horário 

pré-definido ou previamente combinado; 

 ser um serviço aberto, que vai recolhendo os utilizadores ao longo da sua rota. 

 

Relativamente ao serviço aberto, é importante referir que este exige sistemas tecnológicos de 

comunicação (cliente/fornecedor) avançados e de gestão e cobrança e de planeamento de 

itinerários. 

 

O serviço de táxi coletivo destina-se, naturalmente, ao público em geral, que tenha a 

disponibilidade de abdicar da sua privacidade, mas aproveitando muitas das vantagens de um 

transporte individual (ganho de velocidade/tempo), sendo as deslocações realizadas em táxi 

convencional, caracterizadas por serviço porta-a-porta e sem necessidade de estacionamento, 

mas com um preço inferior ao praticado no táxi convencional. 
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3.3.3. Serviço de Carpooling 

 

O carpooling (automóvel partilhado) é um serviço de partilha do transporte individual por pessoas 

que têm origens e destinos semelhantes para uma determinada viagem. 

 

Com 1 bilhão de automóveis no mundo, é essencial que todos tenham acesso ao transporte, 

podendo ser mais barato estar na estrada, de uma forma mais ecológica e divertida. Ao partilhar 

uma viagem, os indivíduos economizam recursos naturais e dinheiro, reduzem as emissões dos 

automóveis e conhecem novos amigos, contribuindo para uma redução da poluição, do trânsito, 

das necessidades de estacionamento e da manutenção de estradas (Barnikel et al., 1998). 

 

Entre as soluções mais promissoras até agora testadas, o carpooling é aquele que apresenta 

potencial para atacar um segmento de pessoas que não se encontra satisfeito com o serviço de 

Transportes públicos. 

 

Segundo Seabra et al., (2011c), o carpooling pressupõe a partilha de veículo sob forma de 

“boleia”, isto é, reúne no mesmo automóvel utilizadores que pretendam fazer a mesma viagem 

e que estejam dispostos a partilhar um automóvel para o fazer. Tem como propósito a 

contribuição para a redução da utilização do veículo privado, geralmente utilizado apenas por um 

só utilizador. 

 

Existem dois sistemas de Carpooling: 

 Sistema “clássico” - indicação da oferta e procura do itinerário a partilhar, efetuada 

de um dia para o outro ou com algumas horas de antecedência;  

 Sistema “dinâmico” - atualização em tempo real da oferta do itinerário a partilhar 

(<30 minutos). 

 

O serviço de automóvel partilhado (carpooling) é um serviço de mobilidade proposta e controlado 

por grandes empresas, que incentivam os indivíduos ou empregados de uma empresa na 

“recolha” dos colegas durante a condução de casa para o trabalho, a fim de minimizar o número 

de automóveis particulares que viajam para um local de destino comum. Os benefícios que 

podem ser obtidos são relevantes, em termos de redução do uso de veículos particulares e do 

espaço de estacionamento requerido (Maniezzo et al., 2004). 
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Segundo Correia (2009), não é assim tão simples, podendo ser referidas algumas situações 

mais comuns: 

 Estes indivíduos podem ou não ser do mesmo agregado familiar; 

 A viagem partilhada pode ser uma viagem pendular (casa-trabalho todos os dias), ou 

uma viagem pontual, por exemplo entre duas cidades; 

 Os destinos e origens podem ser muito próximos, mas também podem ser alinhados 

de modo a que um condutor possa recolher um indivíduo a meio do percurso; 

 Podemos ter também alternativas em que o condutor é sempre o mesmoindivíduo, 

transportando sempre o mesmo utilizador, ou em alternativa, um regime de 

rotatividade em que todos atuam como utilizadores ou condutores.  

 

Algumas empresas adotam a criação de clubes de carpoolers, que muitas vezes assumem a 

designação de vanpooling, caracterizando-se por partilhar carrinhas ou mini-autocarros nas 

deslocações casa-trabalho, podendo ser um complemento ao serviço de Transporte público 

convencional (Correia, 2009). 

 

Para que um sistema de carpooling possa funcionar num regime generalizado, ou seja, tendo 

por base todas as viagens de uma região, é necessário que os indivíduos que não se conheçam, 

partilhem o veículo, ou seja, há a necessidade de interagir com indivíduos que não são familiares 

ou amigos. Neste regime, é necessário que haja uma compatibilidade mínima de origens e 

destinos numa região, assim como de horários. É preciso ter em conta, que o condutor terá de 

recolher os utilizadores, podendo ter de gastar mais tempo do que o habitual para chegar ao 

destino final. Além disso, por vezes as pessoas têm variações de horário e destino que o sistema 

tem dificuldade em responder (Correia, 2009). 

 

Na Figura 21 é representado um esquema que permite conhecer o funcionamento e 

dinamização de um serviço genérico de carpooling, permitindo a combinação entre os vários 

utilizadores, com a realização de um pré-alinhamento entre partida-destino. 
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Figura 21 – Esquema de compatibilidade mínima de origens e destinos do "carpooling" (Correia, 2009) 

 

O serviço de carpooling apresenta alguma falta de independência e rigidez do serviço, 

particularmente no que se refere aos horários, criando no individuo maior stress no 

cumprimento dos mesmos ou de presença. A partilha do veículo privado com outras pessoas 

gera uma perda de intimidade e insegurança relativamente à (s) pessoa (as) à qual se dá boleia 

(desconhecimento das pessoas). 

 

 

3.3.4 Serviço de Carsharing 

 

Segundo Seabra et al. (2011c), o carsharing é um serviço que pressupõe o aluguer de um 

veículo, dando a oportunidade de utilização do automóvel aos indivíduos que não possuem 

viatura própria ou que, utilizando Transportes públicos (por exemplo nas deslocações 

pendulares), necessitam de um veículo para deslocações no período intermédio da viagem. Tem 

como objetivo a contribuição para a redução da utilização abusiva (taxas de ocupação cerca de 

1,0) do veículo privado e assim racionalizar a sua utilização, e é uma excelente solução 

sustentável em particular quando o Transporte público não permite satisfazer as necessidades 

de deslocação dos indivíduos, i.e., funcionando em complementaridade com o Transporte 

público coletivo. 

 

O carsharing é um serviço alternativo de transporte, gerido por uma organização, que tem à sua 

disposição uma frota de veículos, geralmente, com diferentes modelos, partilhando do mesmo 

automóvel em momentos distintos. Os veículos que compõem a frota estão estacionados em 

lugares de estacionamento próximos de locais residenciais ou perto de paragens de Transportes 
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públicos e estações de caminho-de-ferro e dos mais variados tipos de equipamentos, a fim de 

garantir um serviço de fácil acesso. Num ambiente urbano, as áreas de estacionamento podem 

ser, garagens, áreas privadas ou na via pública (estacionamento sinalizado). Para que se 

possam utilizar os veículos de uma organização é necessário estar associado à mesma, podendo 

requerer um veículo em qualquer momento a partir do ponto mais próximo do seu 

estacionamento. Os veículos são normalmente repostos nos locais de onde foram tirados, 

existindo situações onde os estes podem ser deixados noutros estacionamentos devidamente 

sinalizados para a realização de carpooling. 

 

Ao contrário do carpooling, em que os automóveis são usados como um resultado de um acordo 

entre os utilizadores que têm uma via e horário comum, no caso do carsharing, os utilizadores 

podem obter, autonomamente, o veículo em períodos de tempo diferentes (Ambrosino et al., 

2003). 

 

O custo total deste serviço resulta da soma de um custo fixo e outro variável. O custo fixo inclui 

uma taxa de inscrição no regime, o bilhete de época, que pode ser mensal ou anual, não sendo 

reembolsável. A parte variável do custo está relacionada com a utilização do veículo, que inclui 

uma taxa por km e uma taxa de tempo de utilização. Estas podem variar dependendo da classe 

do veículo e da hora do dia que é utilizado. No entanto, são possíveis variações no sistema de 

partilha de vários automóveis, que diferem conforme o grupo alvo, os procedimentos de 

utilização, o tipo de viagem, o tipo de organização, entre outros (Ambrosino et al., 2003). 

 

Um dos exemplos deste serviço em Portugal é o da empresa MobCarsharing, que define o 

serviço de carsharing como um serviço de aluguer de automóveis à hora, que permite aos 

clientes reservar um veículo através da internet ou do telefone e tê-lo disponível no minuto 

seguinte, 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano (Carris, 2008). 

 

O MobCarsharing é um serviço de partilha, constituído por uma frota de automóveis, de várias 

categorias, que pertencem a empresas, entidades ou associações gestoras de frotas de 

automóveis. Neste caso, é o sistema que faculta a utilização de um veículo por um determinado 

período de tempo, através do aluguer de um automóvel à hora, normalmente também 

contabiliza os quilómetros percorridos. No valor do aluguer estão incluídas despesas que são 
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imputadas à utilização do veículo e que devem à amortização do custo de compra, seguro, 

combustível e manutenção. 

 

O princípio do carsharing é que os indivíduos obtêm os benefícios dos automóveis particulares, 

sem os custos e responsabilidades de posse (Shaheen et al., 1998), como necessidade de 

espaço de parqueamento, seguros e manutenção dos veículos. 

 

O carsharing é diferente do aluguer tradicional de automóveis, podendo ser definido através das 

seguintes característica (Shaheen et al., 1998): 

 O Carsharing não é limitado pelo horário de trabalho das empresas de aluguer de 

automóveis; 

  A reserva, recolha e o retorno é, completamente, self-service; 

 Os veículos podem ser alugados por minuto, por hora, bem como por dia; 

 Os utilizadores são membros e foram pré-aprovados para conduzir (provas de 

condução e o mecanismo de pagamento foi estabelecido); 

 A localização dos veículos é distribuída em toda a área de serviço, e, muitas vezes 

são localizados em pontos de acesso próximos de Transportes públicos; 

  Os seguros: abrange o seguro de responsabilidade civil e seguro de colisão. O 

seguro de proteção deve ser assegurado ao abrigo do segurado ou danos pessoais; 

 O custo de combustível está incluído no preço do serviço; 

 Os veículos não são examinados (limpeza, abastecimento) após cada utilização. 

 

De acordo com Seabra et al. (2011c), a reserva, em algumas situações, poderá ser efetuada 

previamente através de telefone ou internet, ou então, pressupõe o levantamento do veículo sem 

necessidade de reserva prévia mas com a utilização de um cartão magnético de débito. 

 

Ultimamente, os desenvolvimentos no serviço de carsharing proporcionam maior flexibilidade, 

como nos mostra a Figura 22, alguns dos atuais sistemas de gestão, permitem que o automóvel 

seja devolvido ao sistema em qualquer posto, que não seja obrigatoriamente o posto de recolha, 

ou podendo também adotar um sistema completamente aberto sem postos definidos, apenas 

possíveis com dispositivos tecnológicos de referenciação/localização do veículo. 

 



 

63 
 

 

 

Figura 22 – Exemplo de funcionamento do serviço de carsharing (Seabra et al., 2011c). 

 

É um serviço que se destina ao público em geral, que pontualmente, tem a necessidade de 

utilização do transporte individual para uma determinada deslocação ou num determinado 

período de tempo, podendo o mesmo aplicar-se às empresas que não têm frota de serviço e 

necessitam de algumas deslocações individuais pontuais ou, por outro lado, que queiram reduzir 

a sua frota racionalizando as deslocações em serviço (Seabra et al., 2011c). 

 

A avaliação da conveniência económica do serviço de carsharing em relação ao veículo privado é 

um elemento importante para que se possa entender, de forma clara e precisa, a 

competitividade do novo serviço e para prosseguir com a identificação do mercado potencial 

(Ambrosino et al., 2003). 

 

 

3.4. A sustentabilidade de um Serviço de Transportes Flexíveis 

 

Neste ponto apresentam-se duas variáveis determinantes na aplicação do STF, nomeadamente a 

inclusão social e a produtividade económica, que representam as vantagens deste tipo de 

serviço. Em termos genéricos a inclusão social tem como principal objetivo melhorar e fomentar 

a mobilidade e acesso a bens e serviços, desempenhando um papel ativo na comunidade. Por 

outro lado, a produtividade económica visa melhorar a eficácia e eficiência do funcionamento da 

rede de transportes através da utilização de um STF. 
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3.4.1. A questão social 

 

Os STF são, muitas das vezes, introduzidos para combater a exclusão, por norma, associada à 

falta de um serviço de Transportes públicos de qualidade, que está associado a uma fraca 

frequência de viagens, que por sua vez está fortemente ligada à pequena utilização do TP para 

outros fins que não sejam o acesso a serviços e instalações de saúde, centros de dia, etc. 

 

Tal como exemplifica Ambrosino et al., (2003), se um indivíduo tem a possibilidade de se 

deslocar até à cidade para visitar amigos, ir ao médico, realiza atividades sociais ou apenas para 

recreação, reunindo-se com outros indivíduos, torna-se mais independente e com menos 

necessidade de serviço de assistência social ao domicílio. 

 

Segundo Ramazzotti & Lois (2009), existem cinco dimensões-chave que estão associadas à 

exclusão social, nomeadamente em relação ao consumo, à economia, à produção, às atividades 

políticas e às atividades sociais. Atualmente, a população idosa e os deficientes constituem uma 

importante parcela da nossa sociedade, podendo ter a capacidade de viajar facilmente e ter 

acesso às principais atrações, atividades e equipamentos de uma área. Por outro lado, há o 

grupo das crianças, que tem de ser considerado na definição de um STF dada a impossibilidade 

de se moverem sozinhas, sendo necessário garantir o acesso à educação, saúde e lazer, que 

são fundamentais para o seu desenvolvimento e participação na sociedade, sobretudo quando 

estas não têm capacidade para utilizar meios de transporte privados. Deste modo, a 

disponibilidade de serviços de Transportes públicos, em particular em áreas de baixa densidade, 

é um fator "vital" para garantir o acesso a equipamentos urbanos e serviços a todos os grupos 

da população. O fornecimento de soluções adaptadas às necessidades de grupos específicos é 

um complemento muito vantajoso à prestação do serviço de Transporte público convencional. 

 

Na Figura 23 é apresentada a dimensão sustentável que um STF acarreta, com ênfase nos 

benefícios que uma sociedade pode alcançar com a implementação de um serviço que vai de 

encontro às necessidades dos seus utilizadores. 
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Figura 23 – Objetivos económicos, sociais e ambientais são considerados em conjunto (Ramazzotti & Lois, 

2009) 

 

Para combater a exclusão social e garantir a coesão social é indispensável desenvolver soluções 

de Transporte flexíveis, tendo em consideração a ausência de um enquadramento legal claro, 

para a implementação de um STF, promovendo soluções variadas e criativas, com competências 

que permitam dar resposta a diversos contextos socioeconómicos. O fator chave no 

desenvolvimento de um serviço inclusivo de STF em zonas rurais é o reconhecimento dos 

decisores políticos da importância da consagração dos direitos de todos os residentes terem 

acesso aos transportes, para que se garanta qualidade de vida a toda a população e sobretudo 

se possibilite uma maior inclusão social. É importante que este compromisso gerado pela 

formulação de políticas no setor dos transportes deva ocorrer, de preferência, a nível nacional, 

não sendo muito influenciados por disparidades inerentes aos locais, tornando a acessibilidade 

aos transportes mais homogénea (Mulley & Nelson, 2009). 

 

É essencial haver uma redução da diferença dos níveis de oferta de serviços de mobilidade, isto 

é, ter em conta os limites dos benefícios sociais, atendendo às necessidades dos indivíduos, que 

por diversas razões, podem não ter acesso ao transporte privado ou ao Transporte público 

convencional. Para as pessoas que se encontram nesta categoria, as normas de acesso ao 

Transporte público indicam que certa percentagem de residentes deverá viver a uma 
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determinada distância de uma paragem de autocarro. Então, as pessoas que se encontram 

nestas condições e que não tenham possibilidade de ter acesso ao Transporte público por 

diversas razões não têm a garantia de acesso que lhes é imputada. Existem iniciativas que 

combatem esta redução na diferença de acesso a serviços de mobilidade, como sejam a 

introdução de autocarros de piso rebaixado, melhor design da rede ou implementação de um 

STF (e.g. um DRT).  

 

As circunstâncias que apontam a necessidade de introduzir o STF atendendo às necessidades 

sociais, envolvem: 

 

 Levantamento de indicadores de qualidade de vida – que definem a satisfação dos 

moradores com o ambiente global em que se inserem; 

 Avaliação da satisfação do cliente - que assinala a satisfação dos utilizadores com os 

serviços de Transporte público; 

 Garantia da igualdade de serviços de Transporte público – indicam a qualidade da 

oferta através de variáveis, como: a distância média à próxima paragem de autocarro; 

o tempo médio de viagem para um determinado equipamento coletivo; o preço 

médio por viagem, etc.; 

 O desempenho do serviço de transportes – necessidade  de estudos quanto, às 

solicitações não atendidas pela operadora local de transporte especial, onde são 

gravadas todas as viagens recusadas, porque é que a viagem foi recusada, a 

frequência de solicitação de viagem, quando e para onde é que o utilizador pretende 

viajar e em que datas.  

 Identificação de áreas com défice de mobilidade – medidas de identificação de áreas 

com baixa concentração de serviços de transportes especiais, reduzida utilização de 

transportes públicos e reduzido número de veículos privados. 
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Na tabela 5 é apresentada uma síntese dos impactos positivos e negativos que estão associados 

a um STF de DRT, quanto aos impactos sociais. 

 

Tabela 5 – Estrutura de custos em projetos DRT - Impactos sociais (Dias et al., 2011) 

Impactos negativos Impactos positivos 

Problemas de saúde devido à 
poluição e resíduos 

Inclusão social 

Tempo de viagem 
Melhorar a mobilidade e 
acessibilidade 

Uso de passageiros 
Chegada mais fácil ao acesso 
médico 

Diversidade de transporte Maior movimento de grupos 

Serviços de tráfego - 

Congestionamento - 

Impactos de colisão - 

Perda de cidades culturais devido à 
infraestruturas rodoviárias 

- 

Aumentar os custos de serviços 
públicos 

- 

Manter o acesso aos recursos - 

 

3.4.2. A questão económica 

 

Primeiramente e para uma melhor análise comparam-se os custos dos STF em relação aos 

serviços convencionais. À primeira vista, os STF poderão ter custos por viagem de utilizador mais 

elevados do que os do transporte convencional, mas se a análise for feita de forma mais 

detalhada, os custos podem ser mais reduzidos se os veículos operarem de forma mais 

adaptada às reais necessidades dos seus utilizadores, i. e., para um número reduzido de 

utilizadores, serão utilizados veículos mais pequenos.  

 

O cálculo de algumas variáveis é fundamental para que se possa definir a implementação de 

determinado serviço, tais como: 

 Custo operacional por viagem por utilizador; 

 Custo operacional por hora por viagem; 

 Custo operacional em quilómetro por viagem; 

 Custo operacional por utilizador por quilómetro. 
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Outras variáveis podem ser implementadas numa análise de rentabilidade económica, como a 

viagem por km/hora, a taxa de acidentes, as reclamações, o tempo de execução e tempo de 

resposta. Ao comparar os STF com os serviços convencionais deve-se ter em mente que 

algumas medidas podem ser mais adequadas do que outras, e, algumas não têm qualquer 

relevância em determinados locais. No entanto, se o STF for usado numa rede de transportes, 

independentemente do operador, pode vir a alcançar um custo de operação mais baixo ou 

equivalente ao do serviço convencional. Em algumas situações, os STF são mais eficazes do que 

os serviços convencionais, minimizando distâncias percorridas, sobretudo quando a densidade 

de procura é baixa e é prestado um mau nível de serviço (TPM, 2011). 

 

Os STF mostram um melhor desempenho numa rede em anel radial. O seu custo por quilómetro 

ou por hora pode não ser menor, mas economicamente pode tornar-se "mais viável" ao efetuar 

menos quilómetros e por períodos mais curtos de tempo (TPM, 2011). 

 

Um fator chave na determinação do custo de um STF, prende-se com a questão de ser um 

serviço dedicado a indivíduos com necessidades de mobilidade específicas ou ao público em 

geral. Se for dedicado aos indivíduos com baixa mobilidade, o custo por viagem será, 

inevitavelmente, mais elevado e terá um número passageiros por hora menor do que os que 

poderia ter se o serviço fosse para o público em geral. Basicamente, se o transporte for para 

pessoas com mobilidade reduzida, uma vez que é necessário um tempo adicional que é 

indispensável na assistência aos utilizadores, no embarque/ desembarque, bem como no tempo 

gasto em operações de elevação e sistemas de retenção como as cadeiras de rodas. 

 

Existe uma melhoria na relação custo-benefício dos serviços de DRT, visto que os STF são uma 

forma mais eficiente de garantir uma cobertura em áreas dispersas e de baixa densidade a um 

custo razoável, em comparação com os serviços de rota fixa. São serviços que têm um conjunto 

de novas tecnologias, que podem garantir o serviço das necessidades dos clientes, com 

encaminhamento eficaz da rota, eliminando quilómetros desnecessários, reduzindo as emissões 

de gases poluentes, logo, fornecendo um serviço mais eficiente. 

 

Na tabela 6 é apresentada uma síntese dos impactos positivos e negativos que estão associados 

a um STF de DRT, quanto aos impactos económicos. 



 

69 
 

Tabela 6 – Estrutura de custos em projetos DRT - Impactos económicos (Dias et al., 2011) 

Impactos negativos Impactos positivos 

Aquisição e registo do veículo Produtividade económica 

Licença de serviço Desenvolvimento 

Seguro anual Capacidade de suporte de serviços 
em rotas de baixa procura 

Parqueamento Taxa de ocupação do veículo 

Motoristas, operadores de TDC e 
ganhos dos operadores de software 

- 

Custos do TDC - 

Manutenção e limpeza do veículo - 

Manutenção do software - 

Custos de atualizações - 

Custos de telemática - 

Taxas de combustíveis - 

Portagens - 

Operações de veículos - 

Colisão - 

Uso do veículo - 

Flexibilidade de rota - 

Subsídios de operação - 

Instalação de estradas - 

Desperdício não recuperado - 

Recursos importantes - 

 

 

3.4.3. A questão ambiental 

 

Os STF, nomeadamente os DRT, podem ajudar a reduzir a emissão de poluentes atmosféricos 

provenientes da operação dos veículos de Transporte público, em alguns casos, tornam-se mais 

eficazes do que os serviços convencionais ao minimizar essas, sobretudo quando a procura não 
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é excessiva. Tendencialmente, este serviço efetua menos quilómetros e com veículos mais 

pequenos do que os utilizados numa rede de serviços de autocarro de rota e horário fixos, uma 

vez que estas operam independentemente da existência de passageiros. 

 

A possibilidade de utilizar veículos com motores híbridos, a gás ou mesmo a hidrogéneo, em 

veículos de menores dimensões, terá um custo muito inferior ao de um autocarro com as 

mesmas características, logo este serviço poderá ser muito rapidamente adotado a versões de 

transporte mais ecológicas e amigas do ambiente. 

 

Tabela 7 – Estrutura de custos em projetos DRT - Impactos ambientais (Dias et al., 2011) 

Impactos negativos Impactos positivos 

Danos rodoviários (veículos 
maiores) 

Menos poluente que o Transporte 
convencional (autocarro) 

Poluição do ar e mudanças 
climáticas 

Aumentar a adesão, reduzir o 
congestionamento e o risco de 
acidentes 

Ruído 
- 

Extração de recursos, 
processamento e transporte - 

Efeitos de barreira 
- 

Poluição da água 
- 

Desperdício 
- 

Degradação estética 
- 

Privação de recursos para as 
gerações futuras - 

 

Em suma, verifica-se que um STF tem custos operacionais que não se apuram num sistema de 

transporte convencional, devido à característica intrínseca do serviço. Por outro lado, o sucesso 

de um sistema DRT envolve o uso de ITS (sistema inteligente de transportes) e, eventualmente, 

um TDC (reserva de viagem), o que implica custos adicionais relacionados com a sua aquisição 

(ex: instalações, hardware e software), manutenção e operação (Dias et al., 2011). 
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3.5. Problemas associados à implementação de um STF (DRT) 

 

Segundo o TPM (2011), estão associados à aplicação de um STF, como é o caso de um DRT, 

quatro tipos de problemas, mais especificamente os problemas de alcance rentável do serviço, 

de escala e dimensão, de coordenação dos recursos e da questão da agregação de reserva e 

propagação do serviço. 

 

 

3.5.1. Problemas de alcance 

 

Muitas das vezes os operadores de DRT limitam quem pode ter acesso aos serviços, i. e., uma 

vez que o serviço está muito associado a pessoas idosas, com deficiência e os seus 

acompanhantes. 

 

Vulgarmente, o DRT é oferecido em áreas onde a população é idosa ou onde há uma grande 

dispersão da população, i. e., em zonas onde se verifica uma maior carência de transporte, 

sendo este, em determinados locais, mais escasso. Por outro lado, este facto pode estar 

associado a uma subutilização de recursos, provocando um elevado custo da viagem por 

utilizador. 

 

Há limites territoriais exclusivos da área de serviço, que afetam a operação a determinados 

prestadores do serviço. Se a área de operação é pequena ou uma área rural, existe uma forte 

probabilidade que as solicitações sejam para fora dessa área, nomeadamente equipamentos 

coletivos, como hospitais ou zonas comerciais. O motorista, por norma, não está autorizado a 

aceitar pedidos fora da área de serviço ou quando presta serviços de agência. No caso de este 

estar a prestar um serviço de agência terá de aguardar no local, para que o utilizador termine o 

negócio ou, caso contrário, terá de voltar vazio, sem qualquer outro cliente o poder utilizar. 

Existindo, neste sentido, uma ineficiência do uso dos recursos, gerando problemas de alcance do 

serviço. 

 

Na eventualidade de existir um financiamento específico, para atender a determinada categoria 

de indivíduos, surgem restrições no que diz respeito às viagens e áreas de prestação do serviço. 
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Para que este tipo de restrições sejam ultrapassadas, é essencial que sejam aceites outras 

fontes de financiamentos. Deste modo, acabaria por surgir uma maior abertura natural do 

serviço a mais clientes, permitindo que este serviço se torne viável, reduzindo os custos por 

viagem. 

 

 

3.5.2. Problemas de escala 

 

Devido às pequenas frotas apresentadas por alguns operadores, i. e., um número reduzido de 

veículos colocados ao dispor deste serviço, torna-se difícil dar resposta a todos os pedidos dos 

utilizadores devido à questão da escala e dimensão do serviço de DRT, e do tipo de operadores. 

Não podendo os veículos estar em dois locais ao mesmo tempo, deste modo, podem gerar-se 

conflitos entre dois pedidos, tendo como consequência o incumprimento de um dos horários 

solicitados. 

 

É, indispensável, que se tenha em conta que o DRT tem a necessidade de utilização de veículos 

adaptados para transporte de utilizadores idosos ou com mobilidade reduzida, através de 

veículos modificados e que são implementados por regulamentos de financiamento ou normas 

de invalidez, podendo limitar a utilização do serviço. Se todos os veículos e lugares se 

encontrarem reservados, e surjam indivíduos que apresentem algum tipo de invalidez, e 

necessitem de um veículo adaptado, ganham prioridade perante os restantes utilizadores. Assim, 

um utilizador comum perderá a sua reserva, uma vez que em muitos casos este tipo de serviço 

é financiado para o transporte de pessoas com condições especiais. Esta situação acaba por 

aumentar o custo global do serviço, devido às questões de definição de prioridades, podendo 

obrigar à utilização de novas tipologias de veículos. 
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3.5.3. Coordenação dos recursos nos transportes 

 

Por outro lado, existe alguma falta de coordenação dos recursos do serviço, que poderão ter 

como resultado (TPM, 2011): 

 

 Multiplicidade de operadores e cada um com a sua missão, quanto aos 

equipamentos, fontes de financiamento, elegibilidade dos requisitos e os objetivos 

institucionais; 

 Ausência de um mecanismo formal de cooperação ou de comunicação entre os 

operadores; 

 Nível total do serviço bem abaixo do nível total de necessidade; 

 Uso ineficiente de veículos; 

 Variações significativas nos serviços disponíveis, durante determinados momentos do 

dia ou dias da semana e para grupos específicos de pessoas, gerando duplicação dos 

serviços em alguns locais, lacunas substanciais onde não existe serviço disponível 

para outras áreas; 

 Variações na qualidade do serviço, incluindo as normas de segurança, de operador 

para operador; 

 Falta de informação confiável para consumidores, planeadores e operadores do 

serviço, com a descrição dos serviços que estão a ser prestados e os seus custos; 

 Ausência de um guia geral do serviço disponível, por outro lado, a informação sobre o 

fornecimento de fundos atribuídos a determinado serviço e os seus princípios; 

 Ausência de um mecanismo confiável para quantificar as necessidades de serviço 

global e criar um plano abrangente para lidar com esses problemas. 

 

 

3.5.4. Agregação da reserva e programação 

 

Normalmente, a reserva e programação de viagens de um seviço de DRT são realizadas 

manualmente por um operador, com uma capacidade de receber cerca de 100 reservas diárias, 

levando a que o serviço tenha uma perda notória de eficiência. Deste modo, não é utilizado o 

potencial que a tecnologia poderia trazer, permitindo integrar uma grande variedade de 
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operadores de transporte, para além de aumentar a capacidade da atribuição de veículos e 

passageiros ao serviço de uma forma mais automatizada. 

 

Os operadores acabam por dar prioridade às suas necessidades e são, comummente, muito 

inflexíveis quanto à alteração dos seus serviços regulares, oferecendo pouca capacidade de 

resposta às necessidades dos utilizadores. 

 

Se houver uma agregação de veículos à procura com disponibilização total do uso das 

tecnologias de programação, seria maximizada a eficiência do serviço prestado. Deste modo, 

poder-se-ia efetuar o controlo dos veículos, registar os movimentos dos utilizadores e realizar a 

gestão das tarifas, através de software existente. Pode ser proporcionado aos utilizadores, 

viagens para as diferentes categorias destes, usufruindo do uso da capacidade disponível, 

aumentando os lucros e a viabilidade dos serviços. 

 

 

3.6. Exemplos de aplicação de STF na Europa 

 

3.6.1. The Agency for Flexible Mobility Services - FAMS 

 

A FAMS (The Agency for Flexible Mobility Services) surgiu no seguimento de dois projetos, o 

SAMPO (Sistemas de Gestão Avançada de Operações de Transportes Públicos), que decorreu 

entre 1996 e 1997 e o SAMPLUS (Sistemas de Gestão Avançada de Operações de Transportes 

Públicos Mais), no ano de 1998 com a duração de 19 meses. Ambos testaram e demonstraram 

aplicações do serviço de DRT independentes. O projeto SAMPO consistiu na prestação de 

serviços de Transporte flexível em áreas rurais e urbanas. Este pretendia criar meios mais 

eficazes para proporcionar uma melhor oferta de transporte em diferentes segmentos, 

considerando que estes não são bem fornecidos pelos serviços convencionais de transporte. 

Neste sentido, o projeto SAMPO pretendeu trabalhar sobre as seguintes questões fundamentais: 

 

 A oferta de transporte coletivo para os utilizadores de transporte privado; 

 Organização e gestão de viagens intermodais; 
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 Melhoria na qualidade de Transporte público para alcançar uma mudança de 

mentalidades; 

 Retenção da população e do emprego nas zonas rurais, através de melhorias nas 

infraestruturas; 

 Prestação de uma melhor mobilidade/acessibilidade para os grupos discriminados; 

 Geração de mercados sustentáveis para os operadores de transporte. 

 

Para isso, o serviço foi integrado em 7 cidades de 5 Estados-Membros da UE. São estas 

Seinajoki e Tuusula (Finlândia), Hasselt (Bélgica), Kilkenny (Irlanda), Florença e Campi (Itália) e 

Gotemburgo (Suécia).  

 

O projeto SAMPLUS surge na sequência do SAMPO, financiado pela Comunidade Europeira (CE) 

(Brake et al., 2004). O objetivo global do SAMPLUS consistiu em demonstrar e avaliar a 

utilização de serviços DRT, utilizando tecnologias de telemática na organização do serviço. Tal 

como no Projeto SAMPO, desenvolveu-se em cinco locais de teste em quatro Estados-Membros 

da (União Europeia) UE (Bélgica, Finlândia, Itália e Suécia), e foram realizados quatro estudos de 

viabilidade, dois no Reino Unido, um na Irlanda e outro na Finlândia. O projeto SAMPLUS parte 

do mesmo princípio do projeto que o antecedeu, pretendendo aumentar o número de funções 

que um sistema DRT poderia oferecer em locais de teste, anteriormente utilizadas no projeto 

SAMPO (Transport & Travel Research Ltd, 1999).  

 

Mais recentemente, a FAMS ensaiou entre abril e outubro de 2003 a implementação de dois 

projetos-piloto, um na região de Florença, que inclui a área metropolitana de Florença e a área 

envolvente de Fiorentina Piana, em Itália, e outro na região de Angus, na Escócia. 

 

Segundo Ambrosino et al. (2004), os locais de implementação tinham características muito 

diferentes, no que se refere, às suas áreas territoriais, padrões de mobilidade e serviços de 

transportes coletivos, incluindo a procura de soluções tendo por base sistemas de mobolidade 

flexíveis, que atendam às necessidades das populações. Por conseguinte, deram origem a 

diferentes desenvolvimentos de soluções e utilização dos sistemas DRT, para as duas áreas em 

estudo. 
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Com estes projetos, a FAMS apresentou um ambiente de teste desafiador e completo na 

demonstração, avaliação e no potencial desenvolvimento do conceito de negócios e respetivas 

soluções, que servem de exemplo para futuras aplicações DRT noutros locais. 

 

 

3.6.1.1. Campi Bisenzio, Itália 

 

A cidade de Campi Bisenzio, situada a noroeste de Florença, apresenta uma área de 28,62 km² 

e mais de 36000 habitantes, introduziu o serviço de DRT - PERSONALBUS, em 1997. Este 

serviço cobre toda a área de Campi, tendo um número total de 171 pontos de encontro. Campi 

Bisenzio foi a primeira cidade europeia com cobertura total de serviço a pedido (on-demand). O 

serviço encontrava-se ativo de segunda-feira a sábado, das 6:30h às 20:00h e utiliza 4 vias, com 

piso rebaixado.  

 

Através da promoção e informação aos utilizadores do sistema DRT foi possível avaliar o número 

de utilizadores, a satisfação dos utilizadores, a confiabilidade do sistema, a situação económica, 

tanto para o prestador do serviço como para os utilizadores, assim como, os seus impactos 

ambientais e energéticos. Para além disso, foram recolhidos dados, através de um conjunto de 

entrevistas a bordo, sobre os utilizadores, bem como uma recolha de dados operacionais, 

fornecidos pelo software de gestão. Na fase experimental, constatou-se que o serviço superou as 

expectativas com a recolha de resultados obtidos, tanto em termos de utilizadores transportados, 

como na satisfação dos mesmos. O sucesso deste serviço DRT possibilitou perceber que seria 

vantajoso o alargamento deste serviço para outras zonas da área metropolitana de Florença. 

Logo, a PERSONALBUS foi alvo de um maior desenvolvimento para funcionar como ferramenta 

de apoio a todos os serviços flexíveis, de modo a satisfazer as diferentes necessidades de 

mobilidade das pessoas (serviço de pessoas com mobilidade reduzida, etc.). Antes da introdução 

do serviço, foi realizado um levantamento completo origem/destino para toda a área de Campi 

Bisenzio, a fim de identificar os atuais e os potenciais utilizadores do serviço, juntamente com 

outras informações sobre as necessidades de mobilidade das diferentes categorias-alvo. A fim de 

criar uma “ótima” rede de Transportes públicos, em conjunto com as análises dos utilizadores, 

foi realizado um reconhecimento completo das características da rede de estradas de Campi 
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Bisenzio, identificando a tipologia mais adequada de autocarros para cada área da rede 

(Ambrosino et al., 2004). 

 

O serviço prestado a deficientes e idosos, na área urbana de Florença, é assegurado pela ATAF 

(operadora local) e pela Assistência Pública, sendo que a Autoridade de Saúde Local (ASL) é 

responsável pela gestão e receção dos serviços dos operadores. 

É representado na Figura 24 a região Metropolitana de Florença, verificando-se os vários pontos 

em que o serviço DRT está implementado, assim como os operadores que prestam esse serviço. 

 

 

Figura 24 – Localização dos serviços DRT na Região Metropolitana de Florença (Ambrosino et al., 2004) 

 

Para garantir uma maior capacidade global do serviço e para satisfazer a procura, de forma a 

garantir um serviço de maior qualidade, a agência FAMS deu a oportunidade de desenvolvimento 

e racionalização do serviço prestado a deficientes e idosos na área metropolitana de Florença. 

Deste modo, houve uma colaboração com a empresa local (ATAF), garantindo as necessidade 

dos utilizadores. 

 

Na nova versão PERSONALBUS, o planeamento é efetuado tendo em conta duas componentes 

principais, o desenvolvimento das infraestruturas e uma nova página web, devendo, assim, 

incluir todos os serviços web necessários para a gestão de operações de reserva e de 

informação aos utilizadores com as informações necessárias à utilização do serviço, que 

incluem: 
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 Serviços de reserva específicos, que se destinaram às diferentes categorias de 

consumidores individuais (associações, grupos de utilizadores, etc.); 

 Serviços web, usados para obter informações de acesso do utilizador (reservas 

anteriores, viagens programadas, etc.); 

 Serviços de resposta, relacionados com a confirmação de reservas e serviços 

solicitados através de vários canais (emails, sms, telefone); 

 

A FAMS tem desenvolvido melhorias significativas no aumento de acessibilidade do serviço aos 

utilizadores, demonstrando um nível de sucesso importante, tanto para os utilizadores como 

para os operadores. Na tabela 8 é apresentada a evolução obtida, confrontando-se, o antes e o 

depois da entrada do serviço da agência FAMS na zona de Campi Bisenzio. 

 

Tabela 8 – Melhoria na área de Campi Bisenzio no serviço DRT na acessibilidade ao serviço através da FAMS 

(Ambrosino et al., 2004) 

Reservas Antes da FAMS Depois da FAMS 

Telefone 30 

60 

Dois novos operadores ativos 

através de um centro de controlo de 

viagens (TDC) 

Internet - 300 

Total de possíveis conexões 30 360 

 

A tabela 9 apresenta as tendências no serviço DRT em Campi Bisenzio entre 1996-2003, (FAMS 

começou em meados de 2003), em relação aos quilómetros percorridos, passageiros 

transportados e às chamadas não atendidas. Em termos práticos, os resultados obtidos 

significam que a qualidade/utilização do serviço após a entrada da FAMS aumentou. 

 

Tabela 9 – Tendência em Campi Bisenzio do serviço DRT entre 1997-2003 (Ambrosino et al., 2004) 

Ano Km Passageiros 
Modalidades 

de reserva 

Utilizados do 

serviço FMS 

na web 

% de 

chamadas não 

atendidas 

1996 50.728 7.889 - - - 

1997 70.789 29.573 Telefone - 10,0 

1998 120.576 69.565 Telefone - 19,4 

1999 229.778 94.547 Telefone - 27,9 

2000 286.869 108.062 Telefone - 32,5 

2001 321.883 116.305 Telefone - 33,3 

2002 310.099 116.544 Telefone - 35,2 

2003 321.569 117.058 Telefone/Web 26 33,1 
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Na Figura 25 são apresentados os seguintes quatro cenários possíveis de soluções de 

Transporte público coletivo para a área de Campi Bisenzio: 

 

 Rota fixa e horários fixos; 

 Rota fixa com desvios e horários fixos; 

 Serviço DRT, muitos-para-muitos com rotas e horários flexíveis; 

 Serviço DRT porta-a-porta. 
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Figura 25 – Estado geral do serviço DRT em Florença (Ambrosino et al., 2004) 
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Analisando a Figura 25, percebe-se que tanto o serviço de rota fixa e horários fixos como o 

serviço de rota fixa com desvios e horários fixos são satisfatórios, devido ao seu planeamento e 

reserva serem imediatos e com características muito semelhantes às de um serviço 

convencional. Quanto ao serviço DRT com rotas e horários flexíveis já existem alguns obstáculos, 

como se verifica nos casos de Scandicci e Hotel-Aeroporto. Em Scandicci, verificou-se a 

necessidade de se alterar para o serviço convencional e na viagem Hotel-Aeroporto ainda não 

estava ativo devido a problemas com as associações de táxi. Por último, é analisado um serviço 

totalmente flexível, que proporciona uma satisfação global aos utilizadores do DRT e apresenta 

uma grande relevância em locais onde o Transporte público é mais escasso e de menor 

qualidade.  

 

 

3.6.1.2. Angus, Escócia 

 

A região de Angus situa-se na parte Nordeste da Escócia, encontrando-se a Norte de Edimburgo 

no Estuário de Tay. Apresenta uma área com 2.200 km² onde montanhas, vales, rios, falésias 

escarpadas, cidades do litoral, castelos com torres e relíquias antigas, se encontram lado a lado. 

A faixa costeira encontra-se bem servida por Transportes públicos de e para Dundee, Arbroath, 

Forfar (a cidade de condado) e Montrose, a Norte de Aberdeen e a Sudoeste de Edimburgo. O 

limite Norte da faixa costeira é marcado pelos assentamentos de Alyth (que é no condado de 

Perth e Kinross a Oeste de Angus), Kirriemuir e Brechin. Esses assentamentos têm boas 

ligações de transportes no lado costeiro terrestre, mas para as faixas de rochas basálticas o 

serviço de Transportes públicos é inadequado, principalmente, para indivíduos com carências 

financeiras e, por vezes, é até mesmo inexistente, particularmente nas cabeças dos vales. 

 

O local de ensaio em Angus representa uma novidade, no que se refere às aplicações DRT, 

embora existissem planos locais para a introdução de um serviço DRT e uma Agência local para 

o Transporte flexível. Como se pode ver na Figura 26, este local abrange a área rural circundante 

a Angus Alyth, Kirriemuir e Brechin e vai permitir a avaliação de questões de transição, tanto a 

nível técnico como organizacional. O operador principal do local é o Angus Transport Forum 

(ATF). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
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Figura 26 – Local de implementação da FAMS em Angus (Ambrosino et al., 2004) 

 

Os serviços DRT que a seguir se apresentam na Região de Angus foram, de um modo geral, 

coordenados pela Agência FAMS, sendo possível destacar o: 

 projeto-piloto DRT que permite relacionar GlenEsk e GlenLethnot com a rede de 

autocarros existente em Edzell e Brechin; 

 projeto-piloto DRT que permite o acesso de/para GlenClova e MemusProsen à rede 

de autocarros em Kirriemuir; 

 projeto-piloto DRT em Glen Isla, Lintrathen, Alyth. 

 

Segundo Ambrosino et al. (2004), o motivo impulsionador destes projetos-pilotos foi a criação de 

um centro de coordenação, a Agência de serviços flexíveis, para administrar um sistema DRT 

rural, que era inexistente até àquele momento. O centro gere e coordena todas as reservas dos 

utilizadores do serviço, tendo como objetivo a maximização dos recursos existentes, tal como 

proporcionar aos moradores da área piloto igualdade de acesso às atividades do emprego, 

formação, acompanhamento de crianças, cuidados de saúde e lazer. As cidades de Brechin, 

Kirriemuir e Alythagem foram definidas como polos para o projeto FAMS. Os serviços FAMS 

operam entre as 7 e as 19 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e podiam ser utilizados por 

todos os residentes e visitantes da área-piloto. 

 

Por outro lado, foi criado um clube de viagens para que se estabelecesse um certo interesse em 

algumas atividades, realizado através um TDC (centro de controlo de viagens), permitindo o 

planeamento de viagens de grupo à noite e ao fim de semana. Este serviço possibilita a 

realização de serviços porta-a-porta, não operando um serviço regular, tendo em conta, que 

Angus 
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sempre que um serviço convencional não seja realizado na sua totalidade ou parte do percurso, 

é complementado pelo serviço flexível. Os clientes são orientados sobre as opções disponíveis, 

no momento da sua reserva. Logo, se o táxi for a solução em determinada situação, o custo da 

viagem será sempre conhecido antes da mesma se realizar. 

 

Em Angus, tal como em Florença são representados 4 cenários possíveis, tal como é possível 

observar na Figura 27, com as seguintes designações: 

 Rota semifixa e aluguer individual; 

 Hub alimentado pelo serviço flexível; 

 Rotas flexíveis para indivíduos ou grupos, onde é possível a contratação se o serviço 

fixo não for acessível; 

 Contratação por grupos: selecionam as suas próprias rotas. 

 

 

Figura 27 – Estado geral do serviço DRT em Angus (Ambrosino et al., 2004) 

 

Apesar dos 4 cenários terem características distintas, a forma como se reserva e como são 

planeados são iguais, exceto a notificação final, sendo que esta não é de resposta imediata. 
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3.6.2. FLIPPER (Flexible Transport Services and ICT platform for Eco-Mobility in 

urban and rural European areas) 

 

O FLIPPER foi um projeto Europeu de Cooperação Territorial financiado no âmbito do Programa 

Interreg IVC UE, pelo Fundo da União Europeia para o Desenvolvimento Regional, apoiando 

regiões da Europa num trabalho conjunto, no que diz respeito, à busca de experiências de boas 

práticas na área da inovação, na economia do conhecimento, no meio ambiente e prevenção de 

riscos. 

 

Segundo Wright & Masson (2011), o projeto FLIPPER tem como objetivo a transferência de 

conhecimento, experiência e boas práticas sobre serviços de Transporte flexíveis (STF) entre as 

diferentes regiões europeias com o objetivo de aumentar a inclusão social de grupos de cidadãos 

e/ou áreas desfavorecidas, reduzindo o consumo de energia e os impactos ambientais, 

incentivando a sustentabilidade e o crescimento socioeconómico. O projeto é composto por um 

consórcio com 11 parceiros (autarquias, empresas, operador de transportes e universidades) de 

9 regiões da União Europeia (UE) que representam o transporte em diferentes ambientes de 

mobilidade. Isso proporciona um contexto ideal para a troca de experiências e boas práticas em 

matéria de acessibilidade/mobilidade, serviços de transporte amigos do ambiente e redução da 

exclusão social de grupos de indivíduos mais vulneráveis. 

 

Neste sentido, no âmbito do projeto FLIPPER, os STF têm como objetivo alcançar algumas metas 

essenciais: 

 Um aumento da mobilidade; 

 A diminuição do uso e necessidade do veículo particular; 

 A existência de um operador local para assegurar o Transporte público coletivo 

convencional; 

 Uma mobilidade eficaz e rentável para a população em geral. 

 

No âmbito do projeto, foram implementados alguns projetos piloto em algumas cidades 

europeias que proporcionam uma ideia mais conclusiva sobre as características mais relevantes 

dos STF, podendo-se tirar algumas conclusões sobre cada um dos locais-piloto, 
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vantagens/desvantagens do projeto, o seu impacto perante os utilizadores, os custos de 

implementação, entre outras questões, conforme é possível observar na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Características dos Projetos-Piloto FLIPPER (Wright & Masson, 2011) 

Cidades Área População Características Reserva Preço Horário 

Borgo 

Panigali, 

Itália 

26.166 km² 24 935 

Alimentador da linha 

de Transporte público 

principal; táxi 

partilhado; totalmente 

flexível. 

Telefone; 

SMS; WEB 

Diário: 5€ 

4 dias 

consecuti-

vos: 12€ 

Seg. a sex. 

(7 - 20:30) 

sáb. 

(7 - 13:30) 

Purbach, 

Áustria 
45.84 km² 2 701 

Serviço de minibus 

contratado; baixa 

tecnologia; totalmente 

flexível. 

Telefone Diário: 2€ 

Seg. a sex. 

(5 - 21:00) 

sáb. 

(8 - 12:00) 

Kastoria, 

Grécia 
57.3 km² 16 218 

Táxi partilhado; 

totalmente flexível. 
Telefone 

Varia 

entre os 

2€ e os 

6€ 

Todos os 

dias 

(7 - 20:00) 

Volos, Grécia 27.678 km² 113 657 

Serviço especializado 

para a mobilidade 

reduzida; veículo de 

alta tecnologia; 

totalmente flexível. 

Telefone - 
Seg. a sex. 

(8 - 15:00) 

Formentera, 

Espanha 
84.55 km² 7 131 

Rota fixa; operara sob 

procura; táxi 

contratado. 

Intercomuni-

cadores de 

voz no 

autocarro 

Gratuito 

para 

residentes 

idosos; 

Seg. a sex. 

(7:35 -

20:15) 

sáb. 

(8:50 -

14:15) 

South 

Tipperary, 

Irlanda 

2.257 km² 88 433 

Restrito a utilizadores; 

alta tecnologia; 

totalmente flexível 

apenas nas viagens 

para o hospital. 

Telefone 

Adultos: 

3€ 

Crianças 

(5-16 

anos): 2€ 

Seg. a sex. 

(7:30 - 

18:30) 

sáb. 

(9 - 13:00) 

Almada, 

Portugal 
70.2 km² 174 030 

Conexão da cidade 

velha ao centro e 

intercâmbio para os 

Transportes públicos; 

rota fixa com desvios 

restritos; recurso à 

reserva partilhada. 

Sem reserva 

na rota fixa ou 

reserva por 

telefone 

quando há 

pedidos de 

desvio na rota  

Séniores e 

juniores 

(até 21 

anos): 

0.50€ 

Adultos: 

1€ 

Seg. a sex. 

(7 -19:00) 

sáb. 

(8 - 13:00) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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No projeto FLIPPER foram utilizados 7 indicadores chave para avaliar o desempenho das 

diferentes soluções de STF utilizados nas cidades do projeto, tais como: 

 Subsídio por viagem de passageiros (€); 

 Subsídio por veículo-hora (€); 

 Subsídio por veículo-km (€); 

 Subsídio por passageiro-km (€); 

 Rácio da receita da tarifa em relação ao custo operacional; 

 Viagem de passageiros por veículo-hora; 

 Kg CO2 por passageiro-km. 

 

Apresenta-se na tabela 11 um resumo dos resultados dos indicadores referidos anteriormente, 

permitindo-nos perceber que há investimentos que poderão vir a beneficiar mais que outros, 

através de subsídios gerados pelo projeto FLIPPER, tendo em conta, o local de aplicação e o 

serviço que é implementado nos diversos locais-piloto. 

 

Tabela 11 – Resumo dos resultados indicadores de desempenho dos Projetos-Piloto (Wright & Masson, 2011) 

Cidades 

Densidade 

(pessoas/ 

km²) 

Subsídio 

por 

viagens 

por 

passeiro 

(€) 

Subsídio 

por 

veículo 

hora (€) 

Subsídio 

por 

veiculo 

km (€) 

Subsídio 

por pass. 

Km (€) 

Rácio entre 

receitas e 

tarifas do 

custo 

operacional 

Viagens de 

passageiros 

por veículo 

hora 

Kg 

CO2 

por 

pass.

Km 

Volos 3.1 12.86 31.23 2.90 2.87 0.13 2.43 0.18 

South 

Tipperary 
4.1 15.22 17.66 0.60 1.01 0.13 1.16 0.41 

Borgo 

Panigale 
104.6 8.41 9.10 1.68 1.68 0.09 1.08 0.15 

Formentera 204.1 4.42 10.55 0.49 0.59 0.27 2.38 0.19 

Purbach 271.7 3.66 18.50 1.15 1.15 0.18 5.05 0.33 

Kastoria 298.2 2.22 9.53 0.96 0.89 0.51 4.29 0.14 

Almada 1475.2 0.95 15.63 0.95 0.47 0.22 16.51 0.14 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
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Os indicadores que foram apresentados na tabela 11, referidos neste projeto, foram avaliados 

para se verificar a viabilidade de cada um dos projetos-piloto e, assim, permitir obter conclusões 

acerca das vantagens/desvantagens para os utilizadores e operadores de um STF.   

 

O subsídio requerido por passageiros e por viagem é uma medida de extrema importância para o 

funcionamento serviços de autocarro. Na Figura 28 pode-se verificar que quando a densidade da 

população aumenta o subsídio por viagem de passageiro diminui. O serviço apresenta uma 

performance mais vantajosa, nas zonas em que a densidade populacional é mais elevada, no 

que diz respeito à necessidade do subsídio. Os operadores retêm as tarifas pagas pelos 

subsídios, mas quando há pouca procura, ou nenhuma, eles não conseguem receber os 

respetivos honorários das tarifas.  

 

 

 

Figura 28 – Parcela de subsídio por viagem de passageiros vs. Densidade populacional nas áreas piloto (Wright 

& Masson, 2011) 

 

Dando como exemplo o serviço de Almada, que cobra em média 0,26 € por viagem, é o que 

apresenta tarifas mais baixas. Tal significa que este serviço está a cobrar um valor muito baixo, 

mesmo que sejam distâncias relativamente curtas, que para o caso em média são de 2.2Km, 

como é possível constatar na tabela 11, este é o serviço que recebe menor subsídio por 

passageiro-Km, devido às suas características citadinas, ou seja, um serviço que leva os 

utilizadores da parte velha da cidade para o centro urbano. 

 

No caso do serviço de South Tipperary, devido à maioria do transporte de passageiros ter um 

destino hospitalar, e estar integrado num programa governamental "rural travel programme", é o 

Densidade populacional (hab./ km² 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
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que recebe o maior valor de subsídio por viagem de passageiro (2,30 € por viagem). A distância 

de viagem é relativamente longa (em média 15Km), mas apresenta um serviço porta-a-porta. No 

caso do serviço de Borgo Penigale, apesar de usar os táxis tipo limusine, para prestar o serviço 

de STF, as tarifas médias cobradas são muito baixas, 0,76 € por viagem (0,15 € por km), como 

seria de esperar, as viagens de táxi têm um custo mais elevado, quando comparadas com outros 

meios de transporte, nomeadamente o autocarro. Por exemplo, a tarifa média para uma viagem 

em Kastoria são 2,33 €, enquanto uma viagem de distância equivalente à que viajou, em Borgo 

Panigale, seria em torno dos 4 €. 

 

Na tabela 12 são apresentados e comparados os valores dos subsídios atribuídos para os 

diferentes casos de estudo do projeto FLIPPER. 

 

Tabela 12 – Subsídios baseados na distância e rácio de passageiro-km para veículo-km (Wright & Masson, 

2011) 

Cidades Densidade 
Subsídio por 

veículo-km 

Subsídio por 

passageiro-km 

Rácio entre 

passageiro-km e 

veículo-km 

Volos 3.1 2.90 2.87 1.01 

SouthTipperary 4.1 0.60 1.01 0.59 

BorgoPanigale 104.6 1.68 1.68 1.00 

Formentera 204.1 0.49 0.59 0.83 

Purbach 271.7 1.15 1.15 1.00 

Kastoria 298.2 0.96 0.89 1.08 

Almada 1475 0.95 0.47 2.0 

 

Segundo Wright & Masson (2011), nenhuma das características do serviço são economicamente 

sustentáveis sem financiamento através de subsídios. A relação entre as receitas e os custos de 

operação é apresentada na tabela 13, mostrando uma tendência de simetrias crescentes, que 

em geral, são representadas pelo aumento da densidade populacional. É de notar que, mesmo 

nos projetos piloto com mais sucesso, houve necessidade de financiamento na ordem dos 50% 

dos custos de funcionamento através de subsídios externos. 
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Tabela 13 – Rácio da tarifa nos custos operacionais - com ou sem custos de aquisição de veículos incluídos 

(Wright & Masson, 2011) 

Cidades 

Rácio entre as 
receitas e tarifas 

no custo 
operacional 

Tipo de veículo 

Custo do veículo 
em % em relação 

ao custo de 
operação 

Rácio entre as 
receitas e tarifas 

no custo 
operacional 

(custos do veiculo 
não incluídos) 

Volos 0.13 
Miniautocarro novo 

especialista 
20% 0.16 

SouthTipperary 0.13 
Miniautocarro em 

segunda mão 
7% 0.14 

BorgoPanigale 0.09 Táxis 0% 0.09 
Formentera 0.27 Táxis 0% 0.27 

Purbach 0.18 
Miniautocarro de 
baixo piso e porta 

dupla 
16% 0.21 

Kastoria 0.51 Táxis 0% 0.51 

Almada 0.22 
2 Miniautocarros 

elétricos 
37% 0.34 

 

A implementação do projeto FLIPPER em 2011, careceu de uma prévia recolha de dados através 

da aplicação de um inquérito (questionário). Para averiguar a viabilidade do projeto FLIPPER, 

tendo sido imposta uma condição para validar os resultados dos inquéritos, que foi a obtenção 

de 50% de respostas sobre o total de utilizadores ou de, pelo menos, uma resposta com uma 

amostra de 50 inquéritos por projeto. 

 

Na tabela 14 apresenta-se o número de respostas aos questionários em cada um dos locais-

piloto. 

 

Tabela 14 – Resposta dos utilizadores ao questionário nos locais-piloto (Wright & Masson, 2011) 

Local Número de respostas 

Almada 120 

BorgoPanigale 20 (49% dos utilizadores) 

Formentera 50 

Kastoria 52 

Purbach 114 

SouthTipperary 55 

Volos 51 

 

Cada local apresenta um conjunto de características e necessidades específicas para a 

implementação do projeto FLIPPER. Todavia, o objetivo principal é partilhado por todos, sendo 

este a disponibilização do serviço de Transportes Públicos a todos os indivíduos, garantindo bons 
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níveis de satisfação global para com este serviço. Na Figura 29 apresenta-se a distribuição das 

viagens de acordo com o propósito de cada uma, para cada local-piloto. 

 

 

Figura 29 – Objetivo das viagens nos locais-piloto obtido através de inquéritos aos utilizadores (Wright & 

Masson, 2011) 

 

A Figura 29 reflete bem as necessidades dos utilizadores em cada um dos locais-piloto, 

verificando-se que em Almada a maior fatia das viagens destina-se ao centro comercial e à 

saúde, com uma percentagem muito baixa das viagens para o trabalho e escolas. Por outro lado, 

tem como principais utilizadores indivíduos com idades compreendidas entre 60-70 anos, sendo 

que 85% destes são idosos, 5% são desempregados e apenas 5% empregados. Contrariamente a 

Almada, os utilizadores de Borgo Panigale apresentam uma distribuição das idades bastante 

equilibrada, sendo que 45% se encontram empregados, 30% a estudar ou em formação e 25% 

reformados. Isto explica uma maior cota de viagens para o acesso ao trabalho e à educação 

(Wright & Masson, 2011). 

 

É interessante notar que os serviços baseados em deslocação através de táxi (Borgo Panigale, 

Kastoria, Formentera) apresentam a percentagem mais elevada de viagens para o trabalho e 

com fins educativos em comparação com os serviços efetuados por autocarro. Estes últimos, por 

sua vez, proporcionam viagens mais orientadas para outro tipo de destinos como, por exemplo, 

centros comerciais em Almada, lazer e turismo em Purbach e saúde em South Tipperary. 

 

Os serviços implementados pelo projeto FLIPPER são, regra geral, porta-a-porta e podem ajustar-

se às necessidades específicas de alguns utilizadores como as de pessoas idosas ou de 

passageiros com mobilidade reduzida. Contudo, o conceito de “satisfação” é subjetivo, sendo 
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que a taxa de satisfação dos utilizadores em Portugal pode ser medida de forma diferente da 

Irlanda ou da Grécia. Veja-se que é difícil atender a todas as exigências e expectativas dos 

utilizadores quando estas são complexas e diversas (por exemplo, South Tipperary tem uma 

procura espacial muito dispersa, Formentera apresenta utilizadores com necessidades bastante 

distintas e Volos tem serviços especializados de acordo com as necessidades dos seus 

utilizadores). Posto isto, realça-se a necessidade em criar serviços simples e ajustados a cada 

realidade, desde que seja salvaguardada a qualidade do serviço. Na Figura 30, são apresentados 

os principais resultados do inquérito aos utilizadores acerca do nível geral de satisfação com o 

serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Satisfação geral com o STF em locais-piloto através de inquéritos aos utilizadores (Wright & 

Masson, 2011) 

 

É importante perceber quais as reais vantagens que utilizadores e operadores percecionam da 

implementação destes serviços, sendo possível depreender que há serviços que garantem 

melhores níveis de satisfação, e consequentemente maior taxa de sucesso que outros. 

Efetivamente, este aspeto é importante para futuras intervenções em novos locais, 

nomeadamente através da eliminação de falhas e promoção dos sucessos da sua 

implementação. Deste modo, apresentam-se de seguida dois exemplos onde foram delineadas 

as melhores soluções que foram adaptadas às necessidades locais. 

 Em Borgo Panigale o serviço de Transporte público Flexível através de miniautocarro 

já funcionava há alguns anos. No entretanto, os custos foram-se tornando excessivos 

e novas soluções foram exigidas para atender às necessidades dos utilizadores. Na 

avaliação de desempenho do serviço foi revelado que apenas 20% do tempo de 

serviço diário do miniautocarro era produtivo, enquanto os restantes 80% eram 

passados à espera de pedidos de viagem. Devido a esta situação, introduziu-se um 
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Serviço de Transporte Flexível através da utilização de táxis para substituir o serviço 

de miniautocarro, o que reduziu para menos de metade os custos operacionais. 

 Em Volos o táxi apresenta-se como a opção mais eficaz em termos de custos, no 

entanto, as características dos utilizadores revelou a necessidade de ter uma frota 

com veículos adaptados para utilizadores de cadeira de rodas, particularidade que 

não estava disponível nos táxis. 

 

Segundo Wright & Masson (2011), os objetivos políticos desempenham um papel importante no 

processo de tomada de decisão, havendo uma crescente consciencialização de que os custos 

precisam ser controlados. O uso compartilhado de recursos deve ser maximizado de modo a 

alcançar-se uma redução no número de viagens e respetivos custos. este fator desempenhou um 

papel significativo nas conceções de projetos-piloto no âmbito do FLIPPER. Por exemplo, em 

Formentera, Borgo Panigale e Kastoria, uma abordagem multi-agência foi adotada para testar o 

uso de táxis em soluções de STF, sem que seja necessário criar ou configurar novos centros de 

controlo de reserva, adquirir sistemas inteligentes de transporte, veículos adicionais ou contratar 

mais pessoal. 

 

A atual crise económica está a forçar os governos a desenvolver novas formas de planear o 

serviço público, logo a reduzir custos. O projeto FLIPPER analisa os locais-alvo tendo por base os 

resultados dos projetos-piloto já implementados, averiguando, assim, a viabilidade para 

implementar o serviço nesses locais. Desta forma, perspetiva-se que essas análises sejam uma 

mais-valia para apoiar a decisão sobre a adoção de soluções de baixo custo que sejam as mais 

adequadas para os STF em ambientes rurais e urbanos, em toda a Europa. 
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3.6.3. Transporte a la Demanda (Castilha e Leão) 

 

Tendo por base Sanz (2012), Castilha e Leão, territorialmente, apresentam-se com 94226 km², 

com uma orografia acidentada e com 2563521 habitantes, dividida em 9 províncias, 2248 

Municípios e 6161 núcleos populacionais. Apresentam uma grande dispersão da população, 

onde 80% dos habitantes se encontram em 12% dos Municípios – valor consideravelmente 

abaixo da média espanhola. A densidade populacional em Castilha e Leão é de 27 hab/km², que 

comparativamente com os valores médios de Espanha, de 78 hab/km², são valores bastante 

mais baixos, i. e., menos de metade do valor médio. 

 

O Transporte a la Demanda é um sistema que foi registado pela Junta de Castilha e Leão desde 

2004, que consiste num serviço de Transporte público regular de passageiros e que apresenta a 

obrigatoriedade de solicitação prévia deste serviço.  

 

O "Transporte a la Demanda" tem como finalidade, a promoção do turismo, da educação, de 

excursões, do comércio, das práticas religiosas, deslocações aos centros de dia e centros 

hospitalares. 

 

O serviço foi implementado para satisfazer as necessidades básicas de mobilidade nos núcleos 

rurais ou em zonas de baixa densidade populacional e em zonas onde o transporte convencional 

se revelava pouco eficiente., através da utilização de novas tecnologias. Este serviço encontra-se 

integrado no sistema de concessão existente, complementando o serviço de transporte 

convencional regular, de forma a satisfazer as necessidades dos utilizadores com dificuldades de 

mobilidade ou necessidades específicas, promovendo a redução dos custos e sucessivamente a 

otimização dos recursos existentes. 

 

Este serviço tem como destino os Municípios da região, em localidades que concentram apenas 

serviços básicos, com a finalidade de colmatar as necessidades quotidianas do meio rural 

através de rotas curtas, pouco tráfego e com uma duração de viagem reduzida (média de 20 a 

30 minutos). Para a operação do serviço foi criado um centro de reservas com chamadas 

gratuitas de segunda a domingo, com o horário entre as 8h00 e as 20h00, com uma oferta do 

serviço entre 2 a 5 dias por semana e com veículos adaptados ao terreno e aos utilizadores. No 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
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caso particular das saídas com destino os serviços de saúde e ligações à capital da província são 

efetuadas entre as 8h00 e as 9h00, com regresso da capital da província entre as 11h30 e as 

13h00. 

 

O funcionamento do serviço é efetuado através de uma plataforma tecnológica, exigindo que o 

utilizador efetue a reserva através da central de reserva, por sua vez, é comunicada à empresa 

concessionária e transferido para um painel informativo. Posteriormente, é comunicada a 

reserva ao veículo, que por sua vez informa à central de reserva o seu posicionamento através 

de GPS (Sistema de Posicionamento Global) via GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral). 

Para que houvesse uma maior promoção e difusão do serviço foram criados folhetos 

informativos com as indicações das linhas, respetivos horários e do número gratuito para 

reserva. Para além disso criadas paragens indicativas do "Transporte a la Demanda" e painéis 

informativos, como se pode verificar nas Figuras 31 e 32. 

 

 

Figura 31 – Indicação de paragem                          Figura 32 – Painel informativo 

 

 

O "Transporte a la Demanda" é um serviço que se encontra em funcionamento desde 2004. Tal 

facto, permite obter um feedback por parte dos utilizadores e do operador do serviço sobre a 

utilização do mesmo, e o que este trouxe ao local de implementação. Assim, foi possível concluir 

que apresenta uma maior eficiência económica, efetua menos 75% de Km percorridos que um 

serviço regular e, consequentemente, um menor consumo de combustível e bem como menos 

emissões de CO2. A tecnologia utilizada veio proporcionar que qualquer possível utilizador efetue 

a sua reserva através de um telefonema (gratuito) e permite uma melhor gestão dos utilizadores, 

assim como o controlo estatístico e conhecimento em tempo real da posição dos veículos. 
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Este serviço é financiado em 95% pelo Governo central, uma vez que é considerada uma 

obrigação de serviço público. Por outro lado, foi estabelecida uma tarifa específica de 1€ por 

viagem/utilizador, existindo uma subvenção anual que supõe uma análise de equilíbrio 

económico-financeiro da concessão do serviço. O investimento total do serviço foi de +/- 

8000000 €, havendo um custo anual (2012) de exploração de +/- 6500000 €. 

 

Após um balanço geral do serviço, verificou-se que 3551 localidades foram atendidas em 105 

zonas onde o serviço opera, com 810 rotas em serviço, 400 veículos em circulação diariamente, 

com um custo por km entre os 0,90 € e 1,20 €. Em 2012, foram atendidas cerca de 300000 

chamadas e com 1007269 habitantes conectados. Neste sentido, acaba por ser um serviço de 

imenso valor e com vantagens para os habitantes, com 6500000 € financiados pelo Governo em 

2012 (Sanz, 2012). 

 

Após uma avaliação do serviço de Transporte a la Demanda e dos seus diferentes aspetos, foi 

possível concluir que os utilizadores se sentem, de uma forma geral, satisfeitos com o serviço e 

92% dos utilizadores consideram o serviço “bom ou muito bom”. Para além disso, avaliam 

positivamente outros aspetos, como o condutor, o conforto do autocarro e o tempo 

disponibilizado no destino, conforme os gráficos da Figura 33. 

 

 

Figura 33 – Índices de satisfação do serviço de Transporte a la Demanda (Sanz, 2012) 
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3.6.4. Transporte a Pedido no Médio Tejo 

 

Neste ponto apresenta-se um caso português de implementação de um DRT, que se designa por 

Transporte a Pedido no Médio Tejo. Este projeto-piloto foi apoiado pelo POVT (Ações Inovadoras 

para o Desenvolvimento Urbano), financiado em 70% pelo FEDER (Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional) e contou com o acompanhamento do Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes. 

 

O concelho de Mação foi alvo de um projeto-piloto do Transporte a Pedido, implementado 

durante 6 meses, com início a 21 de janeiro de 2013. Este concelho apresenta valores de 

densidade populacional muito baixos e com uma distribuição dispersa da população. 

Consequentemente, carece de um serviço regular de Transporte público coletivo regular com 

rotas e horários fixos, pelo facto de ser economicamente pouco viável. 

 

O projeto-piloto de Mação surgiu como uma forma de combate à exclusão social e devido à falta 

de mobilidade da população que reside nesse espaço. Assim,  procurou-se promover um novo 

meio de transporte com maior cobertura territorial, mais adaptado às necessidades dos 

utilizadores e com custos adequados, que foi o serviço do Transporte a Pedido - DRT. 

 

Tendo em conta que o concelho apresenta 11 freguesias, foram selecionadas cinco para a 

implementação do projeto-piloto, tendo por base a carência de Transportes públicos, dispersão 

populacional e a densidade populacional escassa. Deste modo, para além da Vila de Mação, 

também Aboboreira, Amêndoa, Cardigos e Penhascoso foram incluídas no projeto. Este 

projeto-piloto contemplou, assim, a realização de 5 circuitos de ligação à Vila de Mação, como se 

apresenta na Figura 34. 
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Figura 34 – Circuitos de ligação à Vila de Mação (http://transporteapedido.mediotejo.pt/?page=mapa) 

 

 

O serviço de Transporte a Pedido deste projeto-piloto apresentou algumas variáveis agora 

destacadas: 

 Maior flexibilização da oferta adaptando-se à procura existente, através da otimização 

das condições do serviço e redução dos custos de exploração. Este serviço funcionou, 

em termos de flexibilidade, como um serviço de táxi mas com custos mais baixos, o 

que, tendencialmente, se associa a um serviço de autocarro; 

 Foi criada uma central de reserva para efeitos de contacto com o público e de 

solicitação da reserva das viagens e, posteriormente, procedia-se à afetação do meio 

de transporte consoante as reservas efetuadas. 

 

“A designação "Transporte a Pedido" não comporta apenas uma solução. Pelo contrário, 

contempla uma grande diversidade de soluções (quer quanto aos seus objetivos; tipo de 

frota utilizada; graus de liberdade definidos para o percurso e paragens; níveis de 

tecnologia, etc.) o que permite que este possa ser aplicado numa grande amplitude de 

situações. O seu desenvolvimento tem registado um grande incremento nos últimos anos, 
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tornando-se cada vez mais flexível, devido à banalização das tecnologias de 

telecomunicação, como os telemóveis e a internet, de GPS, bem como dos softwares de 

seleção e escolha de percursos específicos para estes casos” (Médio Tejo, 2013). 

 

Para efeitos de planeamento das viagens, as reservas teriam de ser efetuadas até às 15h00 do 

dia útil anterior ao dia da viagem, disponibilizando-se aos clientes um número de telefone 

gratuito, assegurado pela Comunidade Internacional do Médio Tejo. Após as 15h de cada dia 

ainda poderiam ser aceites reservas, caso já existissem reservas para a paragem solicitada. O 

registo das reservas efetuadas era fornecido ao operador de transporte, assim como o plano de 

rotas/horários e o número de passageiros a recolher no dia seguinte. 

 

Este projeto-piloto dispôs de dois tipos de transporte distintos. Um autocarro com 16 lugares 

sentados e 7 lugares em pé, e de quatro táxis, com dois de 8 lugares e mais dois de apenas 4 

lugares. A cobrança dos bilhetes de cada viagem era efetivada a bordo, pelo motorista. Neste 

projeto foram definidas apenas 4 tarifas em função da distância percorrida (1,60€; 2,80€; 4,00€ 

e 5,10€). Estes preços são relativamente mais caros quando comparados com os valores 

praticados nas linhas interurbanas, mas mais acessíveis do que os cobrados no serviço 

convencional de táxi, conforme é possível constatar no exemplo da Figura 35. 
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Figura 35 – Exemplo de tarifário praticado no projeto-piloto (Transporte a Pedido no Médio Tejo) 

(http://transporteapedido.mediotejo.pt/?page=horario) 

 

Atualmente, este projeto do serviço de Transporte a Pedido está incluído noutro projeto, de seu 

nome, “Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque”. Por sua vez, é cofinanciado pelo POVT 

em 70%, através do regulamento “Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano”. 

Saliente-se que os moldes de funcionamento deste projeto se mantiveram, à exceção do tipo de 

veículos utilizados, sendo que o uso do autocarro foi excluído, e dispõem agora apenas dos táxis 

de 8 e 4 lugares. 

 

 

 

 

 

http://transporteapedido.mediotejo.pt/?page=horario
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3.7. Síntese conclusiva 

 

Um novo serviço nos Transportes Públicos coletivos está a afirmar-se através de um vasto leque 

de vantagens para a sociedade e para os indivíduos que habitam em zonas onde a população é 

mais dispersa ou a procura de Transporte público é mais escassa, que é o serviço de Tranporte 

Flexível - DRT. 

 

A mudança nos regulamentos das organizações torna-se importante, tal como uma maior 

informação e educação dos operadores e utilizadores, de modo a mostrar como os serviços de 

Transporte flexíveis podem ser fornecidos dentro do atual quadro institucional para taxas de 

eficiência e eficácia mais elevadas (Mulley & Daniels, 2010). 

 

Basicamente, os Serviços de Transporte Flexível vêm trazer uma nova dinâmica aos Transportes 

públicos, através rotas e horários flexíveis e com veículos adaptados, seguindo as preferências 

dos utilizadores de uma forma mais sustentada. Estes serviços permitem operar a custos mais 

reduzidos nas áreas de baixa densidade, servir períodos de baixa procura, reduzir ou eliminar 

despesas com indivíduos com necessidades especiais, como são as de mobilidade reduzida. 

 

Segundo a TCRP (2003), existe uma ordem de frequência no papel dos serviços flexíveis, que se 

caracteriza por: 

1. Fornecer o serviço em áreas limitadas que são considerados difíceis de servir por 

razões demográficas, perfil das ruas, ou preferências da população; 

2. Fornecer o serviço em períodos de baixa procura. Em cidades com serviço de rota 

fixa, esta pode ser substituída por rotas flexíveis em áreas limitadas, em algumas 

cidades com serviços limitados de rota fixa, a operação flexível pode substituir toda a 

rede de rota fixa em determinados momentos. 

3. Fornecer o serviço de transporte na sua totalidade, numa cidade pequena de baixa 

densidade populacional, em área rural ou suburbana. Nestes casos, a coordenação 

ou consolidação com serviço de rotas e horários flexíveis é uma característica chave 

do serviço flexível. 
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Dando alguma ênfase ao serviço de DRT, este poderá ser o futuro dos Transportes públicos, tal 

como foi referido por alguns autores. Muitos acreditam que é nas zonas periféricas das áreas 

urbanas e nas áreas rurais que este serviço terá maior viabilidade e sucesso, devendo evoluir 

para um serviço sem grandes limitações, i. e., sem rotas e horários fixos, com possibilidade de 

pré-reserva e onde os locais de paragem não são limitados. 

 

 

  



 

102 
 

 

 

 

 

 
  



 

103 
 

 

 

 

 

 

Metodologia 
 

4. Síntese dos principais aspetos metodológicos do trabalho no caso de 

estudo 

 

O início desta investigação partiu de uma recolha de informação junto da organização sobre a 

qual a mesma se desenvolveu. Inicialmente, tiveram lugar um conjunto de reuniões nas quais se 

discutiu a temática da investigação. Entre outros assuntos, analisaram-se as linhas do serviço da 

empresa de Transportes Urbanos de Braga (TUB), de modo a selecionar-se as que necessitavam 

de uma reestruturação. Neste conjunto de reuniões foram identificadas as freguesias com maior 

necessidade de intervenção, sendo que as linhas da zona sudeste do concelho ainda não tinham 

sofrido qualquer reestruração, sendo que, a TUB achou pertinente a análise nesta zona do 

concelho. Neste sentido, foram escolhidas as 10 linhas da zona Sudeste do concelho que 

contemplam 25 freguesias em análise, isto é, a seleção das freguesias foi efetuada segundo a 

sua baixa densidade populacional na zona sul da área em estudo e a sua baixa procura de 

passageiros nas linhas em análise. 

 

A partir deste ponto, procedeu-se à recolha de dados propriamente dita. Não obstante à 

informação verbal recolhida nas reuniões, a TUB facultou um conjunto de documentos em 

formato digital que possibilitaram o início dos trabalhos de diagnóstico. Os mesmos permititram 

conhecer as linhas a estudar e perceber como convergem e caracterizar a oferta e a procura dos 

serviços da TUB. 

 

Complementarmente, recorreu-se à página da internet da TUB (www.tub.pt), onde se obteve 

informação que permitiu, essencialmente, desenvolver uma caracterização  da organização, tal 

como conhecer a sua história, quais os serviços que presta e perceber o que dá a conhecer aos 

seus utilizadores. 
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Para a caracterização da área de estudo recorreu-se à página da internet do Instituto Nacional de 

Estatística (INE). O desenvolvimento metodológico baseia-se em dinâmicas territoriais e 

populacionais, adequando o serviço à procura e às características de cada linha, permitindo, 

deste modo, verificar quais os percursos mais rentáveis e os que ostentam maior 

sustentabilidade financeira. 

 

Neste estudo, foi indispensável a utilização dos sistemas de informação geográfica (SIG) para a 

análise das linhas e do território em estudo. A utilização da CAOP (Carta Administrativa Oficial de 

Portugal) permitiu definir a seleção das freguesias em causa resultando a definição da área de 

estudo. 

 

Para a caracterização da área de estudo foram utilizados dados do INE, como vários indicadores 

económicos e sociais, tendo sido efetuada e adaptada a simbologia de cada um dos indicadores. 

 

Posteriormente, selecionaram-se as linhas da TUB a contemplar no estudo. Note-se que os 

dados remontam ao ano de 2012, tendo sido facultada informação sobre a entrada de 

passageiros nas diversas paragens ao longo do ano, horários de entrada por paragem, a 

localização de paragens e a informação georeferenciada sobre as linhas (anexo IV). A 

organização e validação da informação pressupunha a verificação dos atributos associados às 

linhas da TUB, existindo a necessidade de criar um campo correspondente à extensão em 

quilómetros de cada linha. 

 

Os TUB já apresentam os dados das suas linhas de forma separada, facultando a informação 

individual de cada linha, tanto das características da linha como as paragens existentes na 

mesma, efetuando-se a junção dos dados dos passageiros. Este método de trabalho permitiu 

obter-se o número de passageiros anuais e os passageiros anuais por paragem, inicialmente 

feita através de tabelas dinâmicas em excel e posteriormente em SIG. A informação geográfica 

das linhas dos TUB apresenta-se no sistema de coordenadas 

“WGS_1984_Complex_UTM_Zone_29N”. 

 



 

105 
 

No entanto, o tratamento desta informação exigiu a junção de todas linhas, de modo a percebe-

se a área de influência do serviço e a extensão total das linhas em estudo. Assim, realizou-se um 

“buffer” e definiu-se uma área de influência das paragens até um raio de 250 m (anexo III), 

sendo que é a distância aceitável que os passageiros devem percorrer para se deslocarem a um 

ponto de paragem. Logo, permitiu estimar o número de habitantes que se encontra dentro do 

limite determinado, ou seja, que é potencialmente servida por Transporte público. 

 

Uma vez que o sistema tarifário dos TUB é realizado por coroas e o município de Braga foi 

dividido em 3 coroas, a análise do caso de estudo foi efetuada por coroa. Deste modo, foram 

utilizadas as ferramentas de SIG para afetar as coroas às linhas de autocarro. Através de todo 

este trabalho foi, finalmente, analisada e exposta a caracterização do serviço da TUB - oferta e 

procura.  

 

A oferta do serviço permitiu calcular alguns indicadores importantes para a definição da proposta 

final. A área de cobertura foi calculada, tedo em conta, a extensão total de cada uma das linhas 

em estudo. A área de influência obteve-se através do cálcula da área de influência de 250m de 

cada uma da paragens, que permitiu definir o número de passageiros que cada uma das linhas 

pode obter. Por fim, a taxa de cobertura é calculada através do quociente entre a área total das 

freguesias e a área de influência de cada linha, que permite verificar a influência de cada uma 

das linhas na área de estudo. 

 

Na análise da procura foram utilizados, igualmente, alguns indicadores relevantes para o estudo 

da proposta final. Esta análise revelou ser a mais importante neste estudo, isto é, através dos 

dados fornecidos pelos TUB, relativamente, à procura de passageiros por paragem, permitiu 

identicar as linhas e paragens com menos volume de passageiros. Deste modo, para a 

implementação de um DRT, este é um fator de elevada importância. 

 

Com toda a informação recolhida, organizada e analisada teve lugar uma reunião formal na TUB 

onde foram expostas as carências/limitações do serviço e, após uma discussão sobre todas as 

questões levantadas, delineou-se, então, o melhor trajeto para a linha DRT - objetivo primordial 

no presente trabalho. Posteriormente, para a efetivação da reestruturação da linha fez-se uso de 

um programa de SIG onde se editaram e transformaram as linhas que sofreram reestruturação e 
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foi definida uma nova linha - a linha DRT que tem como critério base uma procura menor que 

1000 passageiros/ano. 
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Caso de Estudo 
 

 

5. Análise do Serviço de Transporte público na área de estudo 

 

A pertinência da análise do serviço de transporte vigente é de salientar, visto que, para que se 

possa obter informação detalhada da área de estudo é necessário que se conheça a mesma. 

Logo, primeiramente faz-se uma análise socio-económica à área de estudo e só após se 

conhecer toda a área em análise se poderá efetuar a caracterização da oferta/procura do serviço 

da TUB.  

 

5.1.  Equadramento Geográfico 

 

O concelho de Braga situa-se a Noroeste do território continental Português, é também capital de 

Distrito, pertencendo à NUT II (Norte) e à NUT III (Cávado). O Distrito de Braga, por sua vez, 

estende-se por 2706 km² e divide-se em duas sub-regiões, sendo a região do Ave e a região do 

Cávado. A região do Ave constituída por 7 concelhos (Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 

Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, e Vizela), 

enquanto a região do Cávado se compõe em 6 municípios (Amares, Barcelos, Braga, 

Esposende, Terras de Bouro, e Vila Verde) (Amorim, 2005). Caracterizado por uma área total de 

184km² consideravelmente povoada, com 181494 habitantes, o concelho de Braga faz fronteira 

a Norte, com os concelhos de Vila Verde e Amares, a Nordeste e Este, com a Póvoa de Lanhoso, 

a Sul e Sudoeste com Vila Nova de Famalicão e Guimarães e a Oeste com Barcelos (BRAGA, 

2008), como se ilustra no mapa da Figura 36. 
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Figura 36 – Distrito de Braga 

 

Das 62 freguesias que o concelho de Braga acolhe, 25 pertencem à área deste caso de estudo, 

concentradas na zona centro e sul do concelho, limitam a área de estudo. A Norte, com a 

freguesia de Braga (São Vicente) e a Sul, com a freguesia de Escudeiros, de acordo com o mapa 

apresentado na Figura 37 e a tabela 15. 
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Figura 37 – Área de estudo 

 

 

Tabela 15 – Freguesias da área de estudo 

Freguesia 
População 
residente 

Área 
 

Freguesia 
População 
residente 

Área 

Arcos 764 878,12  Priscos 1341 3649,13 

Celeirós 3289 2802,93 
 Penso (Santo 

Estêvão) 
435 2240,40 

Escudeiros 1115 4218,70 
 Braga (São João do 

Souto) 
725 256,81 

Esporões 1709 4740,67 
 Braga (São José de 

São Lázaro) 
13576 2174,90 

Braga (Cividade) 1422 303,88  Oliveira (São Pedro) 515 2243,40 

Ferreiros 7707 2579,10  Braga (São Vicente) 13236 2550,43 

Figueiredo 1198 2026,70  Penso (São Vicente) 314 1577,50 

Guisande 538 2466,00  Braga (São Vítor) 29642 4083,80 

Lamas 842 1253,50  Braga (Sé) 3358 367,33 

Lomar 6041 3134,60  Tebosa 1129 2586,24 

Braga (Maximinos) 9792 1895,70  Trandeiras 700 940,20 

Morreira 747 3602,70  Vimieiro 1233 2873,50 

Nogueira 5924 5220,32     
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Exposto isto, apresentam-se alguns indicadores socioeconómicos das freguesias em causa para 

uma melhor caracterização da área de estudo. Esta análise abarca o total de população 

residente por freguesia; a densidade populacional; a taxa de variação da população; o nível de 

ensino; a taxa de analfabetismo; a taxa de desemprego; o total de população economicamente 

ativa; e a população empregada por setor de atividade. 

 

Sendo a área de estudo caracterizada por uma população dispersa apenas na zona sudeste, as 

25 freguesias apresentadas albergam 107292 habitantes numa área de 60,7 km² (cerca de 59% 

da população do concelho de Braga). Na Figura 38 expõe-se a distribuição da população pelas 

respetivas freguesias, sendo de notar que as freguesias que apresentam maior número de 

habitantes são as freguesias de Braga (São Vítor), de Braga (São Vicente) e de Braga (São José 

de São Lázaro), sendo também as que se localizam mais a norte na área de estudo e mais 

próximas do centro da cidade (Anexo I). A análise da densidade populacional espelha, 

igualmente, uma maior concentração de habitantes por km² nas freguesias mais a Norte da área 

de estudo, excetuando-se as freguesias de Braga (São João do Souto) e Braga (Cividade) que, 

embora situadas a Norte da área de estudo, apresentam valores reduzidos (Anexo I), como se 

pode verificar na Figura 39. 

 

 

Figura 38 – População residente da área em estudo (dados: censos 2011) 
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Figura 39 – Densidade populacional da área em estudo (dados: censos 2011) 

 

Uma vez que o caso de estudo se prende com o estudo de uma solução de Transportes públicos 

flexíveis para uma área considerável do município de Braga, importa conhecer a evolução 

demográfica das freguesias afetas ao caso de estudo. Na Figura 40 apresenta-se a evolução da 

população entre 2001 e 2011, tendo por base os dados dos censos. Assim, é de notar que a 

população tem vindo a crescer na maior parte das freguesias. No que concerne às freguesias 

que apresentam uma redução da população, estas situam-se mais na zona do centro da cidade 

e em 5 freguesias da zona sul da área de estudo, como o exemplo na tabela 16 (Anexo I). 
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Figura 40 – Variação da população (2001-2011) nas freguesias em estudo 

 

Tabela 16 – Taxa de variação da população na área em estudo (2001-2011) 

Freguesia Tx. Variação  Freguesia Tx. Variação 

Arcos 4,51  Priscos 3,07 

Celeirós 9,71 
 Penso (Santo 

Estêvão) 
8,75 

Escudeiros 6,19 
 Braga (São João do 

Souto) 
-22,21 

Esporões -7,37 
 Braga (São José de 

São Lázaro) 
-8,46 

Braga (Cividade) -24,52 
 Oliveira (São 

Pedro) 
-9,33 

Ferreiros 12,4 
 Braga (São 

Vicente) 
8,83 

Figueiredo -1,64 
 Penso (São 

Vicente) 
-14,21 

Guisande 18,76  Braga (São Vítor) 16,67 

Lamas 18,93  Braga (Sé) -6,38 

Lomar 8,93  Tebosa 3,01 

Braga (Maximinos) -2,37  Trandeiras 0,43 

Morreira -6,16  Vimieiro 9,02 

Nogueira 23,03    
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Relativamente ao nível de ensino, ilustrado na Figura 41, de entre as freguesias em análise, a 

que apresenta maiores valores é a freguesia de Braga (São Vítor), com 8622 habitantes com 

habilitações ao nível do ensino superior, seguindo-se Braga (São José de São Lázaro) com 3219 

indivíduos com o mesmo grau de ensino. Em contrapartida, estas duas freguesias são 

igualmente as que apresentam maior taxa de indivíduos sem nível de escolaridade, atingindo 

1798 habitantes em Braga (São Vítor) e 790 em Braga (São José de São Lázaro). Note-se, que 

estas freguesias são as que apresentam maior densidade populacional, o que as faz sobressair 

em relação a estes indicadores. Com menores taxas sobressaem as freguesias de Penso (S. 

Vicente), Penso (S. Estêvão) e Oliveira (São Pedro). 

 

 

Figura 41 – Nível de escolaridade da área de estudo (dados: censos 2011) 

 

Porém, em relação à taxa de analfabetismo, representada na Figura 42, as freguesias de Braga 

(São vítor) e Braga (São Vicente) apresentam os valores mais baixos, realçando-se as freguesias 

de Escudeiros, Guisande, Morreira, Penso (Stº Estêvão) e Braga (São João do Souto), que 

alcançam valores superiores a 7% da população (Anexo I). 
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Figura 42 – Taxa de analfabetismo da área em estudo (dados: censos 2011) 

 

De seguida, expõem-se os níveis de população economicamente ativa e as taxas de desemprego 

nas diferentes freguesias. 

 

Como se pode observar na Figura 43, as freguesias de Braga (São Vítor), de Braga (São Vicente) 

e de Braga (São José de São Lázaro) voltam a realçar-se com os valores mais elevados no que 

concerne ao total de população economicamente ativa, sendo 13487, 5943 e 5499 habitantes, 

respetivamente. Em oposição, as freguesias a apresentar menores valores são Penso (S. 

Vicente), Penso (Stº Estêvão) e Braga (São João do Souto), a não ultrapassar os 200 habitantes 

(Anexo I). 
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Figura 43 – População economicamente ativa da área em estudo (dados: censos 2011) 

 

A taxa de desemprego, por sua vez, é um indicador liderado pelas freguesias de Penso (São 

Vicente), Braga (Maximinos) e Braga (São José de São Lázaro) com taxas superiores a 16%. Com 

menor taxa de desemprego realçam-se Lamas, Nogueira e Tebosa, a não alcançar os 11%, 

embora uma grande parte das freguesias não ultrapasse os 13% na taxa de desemprego. Tais 

dados tornam equitativa a taxa de desemprego nas freguesias em análise. Para uma apreciação 

mais pormenorizada, observe-se a Figura 44 (Anexo I), contendo informação mais detalhada no 

que respeita a esta temática. 
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Figura 44 – Taxa de desemprego da área em estudo (dados: censos 2011) 

 

Por fim, efectua-se uma análise aos setores de atividade, podendo observar-se na Figura 45 que 

o setor secundário e terciário são aqueles que apresentam maior relevância nas freguesias em 

análise. Neste sentido, pode-se verificar que o setor terciário se destaca nas freguesias mais 

próximas do centro da cidade de Braga e que o setor secundário apresenta maior importância 

nas freguesias mais periféricas. O setor primário é o que apresenta valores mais baixos, sendo 

apenas de considerar nas freguesias de Penso (São Vicente) e Penso (São Estevão) (Anexo I). 
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Figura 45 – População empregada por setor de atividade na área em estudo (censos 2011) 

 

 

Como foi possível observar durante a análise socioeconómica efetuada à área em estudo, a zona 

Sul (coroa 3) é a que apresenta a população mais dispersa e condições menos favoráveis em 

relação aos indicadores analisados. Deste modo importa ter em atenção tais indicadores para 

melhor se adaptar um sistema de DRT. 
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5.2. Caracterização do Serviço de Transportes Públicos Coletivos 

Rodoviários 

 

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) têm um historial que remonta ao ano de 1882, 

começando, desde cedo, a ser definida como uma empresa inovadora e com sólidos alicerces 

na política que tem vindo a seguir de democratização e maior acesso a um serviço público de 

qualidade. 

 

A TUB é, actualmente, uma empresa municipal que se dedica ao transporte colectivo de 

passageiros no concelho de Braga, abrangendo as 62 freguesias. Possui uma frota composta 

por 120 viaturas, que percorrem 70 linhas regulares na tentativa de servir toda a população 

bracarense. Quanto à inovação, a TUB foi a primeira empresa a nível nacional a usar 

biodiesel/gás natural e em Fevereiro de 2013 desenvolveu um aplicativo, cujo nome é “TUB 

mobile”, que disponibiliza toda a informação essencial aos seus passageiros, tal como as rotas, 

paragens, direções, horários, notícias e “aqui perto”. A camada que estabelece o contacto mais 

directo com o público é composta pelos agentes únicos, sendo este, o maior grupo de 

funcionários a integrar a organização. O seu principal objectivo é a prestação de um serviço 

social em parceria com a Câmara Municipal de Braga que assegura parte das verbas 

necessárias à manutenção desse serviço (TUB, 2013). 

 

Realça-se o facto de os TUB serem a empresa alvo para o caso de estudo, empresa de 

Transportes públicos que serve a população que se encontra dentro dos limites concelhios de 

Braga. Nesta fase é oportuno observar e, consequentemente, analisar a caracterização da oferta 

e da procura, podendo, deste modo, avaliar-se o nível de serviço prestado aos clientes e a 

frequência da utilização deste serviço. As linhas que serão alvo de análise encontram-se 

distribuídas entre a zona centro e sudeste de Braga, contemplando uma zona mais urbana e 

outra mais suburbana (periférica). 

 

A TUB vai de encontro ao que foi exposto no ponto 2, i. e., caracteriza-se como um sistema de 

Transporte público convencional. A empresa adopta as normas que estão patentes ao sistema 

de Transporte público convencional, adaptando-se às necessidades dos seus utilizadores. 

Segundo resultados de uma análise comparativa entre o ano de 2010 e o ano de 2011, é 



 

119 
 

percetível uma evolução nos serviços da TUB, conforme é possível averiguar nos indicadores da 

tabela 17. 

 

Tabela 17 – Indicadores TUB (TUB, 2013) 

 
2010 2011 

Quilómetros de rede 243.15 250.73 

Área servida (freguesias) 62 62 

Paragens 1789 1807 

Nº de linhas 75 83 

Nº de viaturas 117 121 

Quilómetros percorridos (milhões) 5.557 5.439 

Passageiros transportados (milhões) 10.275 10.781 

Funcionários 330 319 

Capital social (milhares de €) 6.250 6.250 

 

A área servida pelos TUB encontra-se dividida em 3 coroas, onde prestam serviço público de 

transportes  em 70 linhas pertencentes à sua rede. Apresenta-se na Figura 46 o mapa da rede 

global dos TUB, onde é possível observar a dimensão do território coberto, das coroas e 

respectivas linhas do serviço de Transporte público da TUB, constatando-se que cobre todo o 

município prestando um serviço urbano e rural, simultaneamente. 

 

 

Figura 46 – Mapa de rede 
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5.2.1. Caracterização da oferta 

 

A caracterização da oferta da área de estudo vai de encontro ao já exposto no ponto 2.3. 

Conforme Costa (2008), as linhas devem ser classificadas mediante o tipo de percurso que é 

efetuado. Recorrendo aos dados que foram fornecidos pelos TUB, podem ser classificadas as 

linhas em observação, a partir do auxílio dos sistemas de informação geográfica. Na Figura 47 

podem ser apreciadas todas as linhas em análise que correspondem à área de estudo que, por 

sua vez, se afiguram como linhas radiais, limitando-se a efetuar o seu percurso do centro da 

cidade até à periferia e vice-versa. 

 

Figura 47 – Mapa da rede em estudo 
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5.2.1.1. Caracterização de uma linha Tipo (exemplo da linha 18) 

 

Importa referir, neste ponto, que o processo de caracterização foi repetido para todas as linhas, 

no entanto, apresenta-se a título de exemplo, o caso da linha 18 (restantes linhas em anexo, 

consultar anexo II). 

 

A linha 18 – representada na Figura 48 – vai ser analisada consoante os indicadores de 

cobertura espacial e temporal. A cobertura espacial incidirá no levantamento do número de 

paragens, distância média (km) entre paragens, a extensão da linha (km) e a área coberta (km²). 

Enquanto a cobertura temporal atenderá aos indicadores de frequência média (minutos) e à 

amplitude horária (início/fim de horário). Com estes indicadores, é possível obter-se a 

informação da oferta da linha. Nas tabelas 19 e 20 apresentam-se os indicadores de oferta para 

a linha 18, i. e., a informação que o utilizador dispõe relativamente à linha que pretende utilizar. 

Tal análise permite perceber a abrangência de cada uma das linhas relativamente ao seu espaço 

de cobertura e ao tempo de funcionamento. 

 

Para que se possa efetuar uma análise da cobertura espacial é proeminente obter a área total 

das freguesias em estudo. Assim, atente-se à tabela 18 onde se apresenta a área abrangida por 

coroa (Anexo III). 

 

Tabela 18 – Área total por coroa (dados: censos 2011) 

Coroa População Área (km) 

1 91423 12,66 km² 

2 86682 7,59 km² 

3 35541 40,40 km² 

Total ------------------------- 60,66 km² 
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Figura 48 – Linha 18 

 

Tabela 19 – Cobertura espacial (linha 18) 

Linha 18  

Origem-destino Rua do Raio - Pinheiro do Bicho via Esporões  

Extensão 12,75 

Nº paragens total 40 

Nº paragens/km 3,14 

Distância média entre paragens 0,32 

Tempo médio entre paragens 00:01:02 

Velocidade média 18,59 

Área de cobertura 11 857 

 

Tabela 20 – Cobertura temporal (linha 18) 

Linha 18  

Origem-destino Rua do Raio - Pinheiro do Bicho via Esporões  

Amplitude horária 14:00 

Frequência média 25 

Ínicio/fim do horário 7:00/21:00 

http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=197:18-rua-do-raio-pinheiro-do-bicho-via-esporoes&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=197:18-rua-do-raio-pinheiro-do-bicho-via-esporoes&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
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5.2.1.2. Resumo dos indicadores de cobertura espacial e temporal da área de 

estudo 

 

As tabelas 21 e 22 apresentam os vários indicadores da cobertura espacial e temporal, 

respetivamente. Assim, é possível observar as linhas que apresentam um serviço mais débil e as 

que se destacam como mais fortes no que se refere a estes dois tipos de cobertura. 

 

Tabela 21 – Cobertura espacial (linhas em análise) 

 
Linhas 

Indicadores de 
cobertura espacial 

18 20 34 35 38 39 58 59 60 70 

Extensão 12,75 22,62 26,52 32,33 18,56 18,01 12,69 22,45 18,54 17,47 

Nº paragens total 40 67 99 88 61 62 40 67 59 63 

Nº paragens/Km 3,14 2,96 3,73 2,72 3,29 3,44 3,15 2,98 3,18 3,61 

Distância média 
entre paragens 

0,32 0,34 0,27 0,37 0,30 0,29 0,32 0,34 0,31 0,28 

Tempo médio entre 
paragens 

00:01
:02 

00:00:
54 

00:00:
33 

00:00:
55 

00:00:
59 

00:01:
00 

00:01:
00 

00:00:
54 

00:01:
00 

00:00:
57 

Velocidade média 18,59 22,42 28,93 24,24 18,56 17,39 19,08 22,45 18,73 17,47 

Área de cobertura 
(km) 

11857 17147 16912 20352 13396 19823 11071 30998 14802 25130 

Área de influência 
(m²) 

5102 8525 5097 6836 4792 5113 5160 8440 4475 5142 

Taxa de cobertura 8% 14% 8% 11% 8% 8% 9% 14% 7% 8% 

 

Tabela 22 – Cobertura temporal (linhas em análise) 

 
Linhas 

Indicadores de 
cobertura temporal 

18 20 34 35 38 39 58 59 60 70 

Amplitude horária 14:00 14:18 12:45 14:00 12:25 12:45 14:15 14:00 13:30 11:25 

Frequência média 1,8 0,7 0,2 0,8 0,5 0,4 1,8 0,5 0,3 0,4 

Ínicio/fim do horário 
7:00/
21:00 

6:42/
21:00 

6:35/
19:20 

6:30/
20:30 

7:10/
19:35 

6:45/
19:15 

7:05/
21:20 

6:30/
20:30 

6:50/
19:20 

8:20/
19:45 
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De acordo com os dados das tabelas 21 e 22, são as linhas 20, 34 e 35 que têm a maior 

extensão e, consequentemente, maior número de paragens. A linha 34 é aquela que apresenta o 

tempo médio entre paragens mais reduzido, uma vez que a linha apresenta a velocidade média 

mais elevada. Quanto à área coberta, as linhas 59 e 70 são as que exibem maior abrangência 

de território. 

 

 

5.2.1.3. Análise comparativa da cobertura espacial das linhas na área de estudo 

 

No seguimento do ponto anterior, exibe-se nas tabelas 18, 19 e 20 uma análise comparativa dos 

valores da área de influência das linhas, ou seja, a cobertura espacial por coroa. Deste modo, 

será possível constatar qual a coroa com maior/menor capacidade de resposta aos seus 

utilizadores.  

 

Na Tabela 23 é apresentada a área de cobertura espacial da rede dos TUB na área de estudo, 

sendo a área total a área das freguesias do caso de estudo e a área de influência corresponde 

ao somatório das áreas dos círculos de raio 250m em torno das paragens de autocarro 

considerando todas as linhas que prestam serviço nessa área (anexo III), verificando-se que 

cerca de 32% do território tem serviço de Transporte público. Importa destacar que será 

importante ligar as áreas dos buffer de 250m às paragens com as áreas urbanizadas podendo o 

valor de 32% ser mais relevante do que aquilo que parece numa análise objetiva deste território. 

 

Tabela 23 – Cobertura espacial da área de estudo 

 
Total 

Área total do caso de estudo (km²) 60,66 

Área de influência (km²) 19,57 

Taxa de cobertura 32% 

 

 

Na tabela 24 é apresentada a taxa de cobertura  espacial por coroas, mantendo as 

considerações em relação à área do caso de estudo e das áreas de influência das diversas 

linhas, mas considerando apenas as interseções com as áreas das coroas. 
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Tabela 24 – Cobertura espacial por coroa 

 
Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 

Área total do caso de estudo (km²) 12,66 7,59 40,40 

Área de influência (km²) 3,68 2,60 13,29 

Taxa de cobertura 29% 34% 33% 

 

 

Através da tabela 23 depreende-se que o total da área de influência é inferior a 50% da área total 

das freguesias em estudo. Quanto à cobertura espacial por coroa (tabela 24), verifica-se que a 

coroa 3 é a que abrange uma maior área de cobertura espacial e maior área de influência. 

Todavia, a coroa que apresenta maior taxa de cobertura espacial é a coroa 2, em contrapartida, 

é a que que apresenta menor área de cobertura espacial e a menor área de influência em 

termos absolutos. 

 

 

5.2.1.4. Indicadores de oferta da rede TUB na área de estudo 

 

Para maior aprofundamento da caracterização da oferta segue-se uma análise global à cobertura 

espacial da rede TUB na área em estudo. Para isso, serão tidos em conta os indicadores 

referidos no capítulo de Transportes Públicos do Manual de Planeamento das Acessibilidades e 

da Gestão Viária (Costa, 2008). 

  

a) Comprimento da linha; 

 

O comprimento das linhas pode ser medido tendo em conta dois indicadores distintos. Por um 

lado é calculada a extensão das linhas em cada coroa num único sentido ao longo da linha, por 

outro, é calculada a extensão total através do somatório da extensão das linhas das três coroas, 

como é apresentado na tabela 25. 

 

Tabela 25 – Extensão total por coroa (km) 

Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 Total 

10,84 6,71 38,40 55,96 
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b) Comprimento total das linhas; 

 

A extensão total das linhas que inclui os troços comuns tantas vezes quantas Linhas lá passam 

apresenta 201,92 km – valor obtido considerando as 10 linhas que prestam serviço nesta área. 

 

c) Extensão total da rede axial (ou extensão da rede); 

 

A extensão axial das linhas em análise é apresentada pelo comprimento total da rede em estudo, 

calculando-se o somatório da extensão das linhas nas três coroas, de onde resulta um total de 

55,96 km de extensão. Na tabela 25, verifica-se que a coroa 3 detem maior extensão de rede de 

Transportes públicos. 

 

d) Comprimento médio das linhas; 

 

O comprimento médio das linhas é calculado tendo em conta a extensão total das linhas e o 

número total de linhas. Na tabela 26 apresenta-se a extensão média das linhas por coroa. 

 

Tabela 26 – Extensão média das linhas (extensão total (km)/nº de linhas) 

Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 Total 

1,08 0,67 3,84 5,59 

 

 

Está patente que é a coroa 3 que apresenta o valor mais elevado de extensão média das linhas 

comparativamente com as restantes coroas. A coroa 3 tem mais de 50% de extensão de rede e 

mais de metade do total da extensão média das linhas. 

 

e) Taxa de cobertura espacial (km/ km²); 

 

A taxa de cobertura espacial é calculada tendo em conta as freguesias da área em estudo e 

respectivas coroas que as dividem. Para o cálculo desta taxa é necessário conhecer a extensão 

total da rede por coroa e a área de cada coroa, sendo obtido pelo quociente respetivo entre as 

duas variáveis. 
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Tabela 27 – Taxa de cobertura espacial 

 Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 Total 

Extensão total (km) 10,84 6,71 38,40 55,96 

Área da coroa (km²) 12,66 7,59 40,40 60,66 

Extensão/área da coroa (km/km²) 0,09 (km/km²) 0,09 (km/km²) 0,10 (km/km²) 0,09 (km/km²) 

 

Os valores da taxa de cobertura espacial nas três coroas são homogéneos, sendo que as três 

coroas apresentam baixa abrangência espacial. 

 

f) Índice de cobertura longitudinal; 

 

O cálculo do índice de cobertura longitudinal permite identificar a abrangência da rede de 

Transportes públicos em relação à rede viária afeta à área em estudo, ou seja, é um indicador 

linear. A tabela 28 mostra a extensão de rede viária em cada uma das coroas e a soma das 

mesmas. Enquanto na tabela 29 é efetuado o cálculo entre o comprimento das duas redes. 

 

Tabela 28 – Extensão da rede viária (km) 

Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 Total 

214,19 83,68 329,60 627,48 

 

 

Examina-se na tabela 29 que o índice de cobertura longitudinal apresenta uma percentagem 

bastante reduzida. Existe uma diferença considerável entre o comprimento da rede axial e da 

rede viária. 

 

Tabela 29 – Índice de cobertura longitudinal 

Rede viária da área de estudo (km) 627,48 

Extensão axial da rede (km) 55,96 

Índice de cobertura longitudinal 8,92% 
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g) Índice de cobertura espacial; 

 

Neste ponto é efetuado o cálculo entre a área em estudo e a área de influência das linhas. 

Conforme foi apresentado na tabela 23, o índice de cobertura espacial das linhas em estudo é 

de 32%. 

 

h) Taxa de cobertura populacional; 

 

Com um total de 107292 habitantes e uma área de influência de 19,580 km², tem-se uma taxa 

de cobertura populacional de 18,25%. A distribuição homogénea da população no território 

carece de fiabilidade à medida que nos afastamos dos centros urbanos, nomeadamente para a 

coroa 3. 

 

A apresentação dos indicadores de oferta apresentados anteriormente são muito importantes 

para perceber o nível de oferta nas 3 coroas para a área de estudo. No entanto, a mesma 

análise poderá ser realizada para outras áreas do município de modo a definir políticas de 

transportes mais adequadas às diversas realidades territoriais do município. 

 

 

5.2.2. Caracterização da procura 

 

A caracterização da procura é um elemento fundamental para avaliar o serviço dos TUB na área 

de estudo, tendo como base os dados fornecidos pelos TUB para o ano de 2012.  É de realçar 

que este estudo se centra na área centro e Sul do concelho. Ss freguesias da zona Sul 

apresentam uma população mais dispersa e menor densidade populacional, onde a oferta do 

serviço é bastante diminuta e pouco dinâmica em relação às áreas mais centrais. 

 

Através dos dados fornecidos foi possível efetuar uma análise detalhada da procura, tendo por 

base o número de passageiros que circulam por dia durante um ano completo, em cada uma 

das coroas (Anexo I), e por horário das linhas (Anexo I). Importa destacar que as linhas 18, 20, 

35, 58 e 59 apresentam horários em dias úteis e fins-de-semana e as linhas 34, 38, 39, 60 e 70 

apenas circulam em dias úteis. As tabelas 30 e 31 apresentam a informação relativa aos 
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passageiros transportados em 2011 e 2012 e a respetiva variação entre 2011 e 2012, sendo 

possível verificar que no ano de 2012 houve uma reestruturação dos horários, tendo sido 

retirados em algumas linhas os horários de fim-de-semana e feriados. Apesar disso, em 

determinadas linhas, durante os dias úteis o “saldo” foi negativo, exceto nas linhas 35 e 60, que 

apresentaram um “volume” positivo de passageiros. As restantes linhas apresentam menos 

passageiros em relação a 2011, com uma consequente implicação na sustentabilidade do 

sistema para a área de estudo, dando a entender que possa ser necessária uma estratégia de 

reestruturação das linhas em análise. 

 

Tabela 30 – Nº de passageiros 2011/2012 

 
Nome da linha 

2012 2011 

Dias 
Úteis 

Sábados Dom/Fer TOTAL 
Dias 
uteis 

Sábados Dom/Fer TOTAL 

18 
Rua do raio - 
pinheiro do bicho 
via esporões 

213764 15567 13684 243015 226165 20794 14901 261860 

20 

Avenida da 
liberdade - 
escudeiros via 
ponte nova 

106110 7762 5405 119277 108329 6541 10059 124929 

34 
Avenida da 
liberdade – 
guisande 

19250 0 0 19262 19890 2109 2039 24038 

35 
Praça conde de 
agrolongo - 
tebosa/guisande 

74713 3095 2315 80123 72997 2939 2255 78191 

38 
Rua do raio - 
morreira 

35533 0 0 35533 39839 706 0 40545 

39 
Rua do raio - 
trandeiras via 
esporões 

33337 0 0 33337 36598 0 0 36598 

58 
Rua do raio - 
pinheiro do bicho 
via ponte nova 

169526 16898 15317 201741 179780 18800 14318 212898 

59 

Avenida da 
liberdade - 
escudeiros via 
esporões 

52903 7633 6885 67421 56629 7245 4627 68501 

60 

Avenida da 
liberdade - 
figueiredo 
(sobrado) 

24834 0 0 24834 24759 0 0 24759 

70 
Rua do raio - 
trandeiras via 
pinheiro do bicho 

25594 0 0 25594 27666 0 0 27666 
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Tabela 31 – Variação de passageiros 2011/2012 

 
Dias uteis Sábados Dom/Fer TOTAL 

18 -5,48% -25,14% -8,17% -7,20% 

20 -2,05% 18,67% -46,27% -4,52% 

34 -3,22% -100,00% -99,41% -19,87% 

35 2,35% 5,31% 2,66% 2,47% 

38 -10,81% -100,00% -100,00% -10,81% 

39 -8,91% 0 0 -8,91% 

58 -5,70% -10,12% 6,98% -5,24% 

59 -6,58% 5,36% 48,80% -1,58% 

60 0,30% 0 0 0,30% 

70 -7,49% 0 0 -7,49% 

 

 

Destaca-se, neste contexto, a importância das coroas para estas análises, sendo que, cada linha 

pode ser analisada para as 3 coroas. A coroa 1 é a que se encontra mais próxima do centro e a 

que, regra geral, apresenta um volume de entrada de passageiros mais elevado. A coroa 2 

afecta um menor número de paragens por linha que a corora 1, embora a população abrangida 

seja bastante concentrada. A coroa 3 é aquela que nos transmite uma hipotética maior 

necessidade de inserção de um serviço de Transporte a Pedido, pois apresenta uma área total 

maior que as restantes coroas e envolve zonas onde a população se encontra mais dispersa, 

para além das condições de mobilidade serem mais fracas. 

 

Nas Figuras 49, 50, 51, 52, 53 e 54, apresenta-se a evolução da frequência de passageiros ao 

longo dos dias do mês pela respetiva coroa, permitindo saber qual o dia do mês em que as 

diferentes linhas são mais utilizadas. 
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Figura 49 – Passageiros por dia ao longo do ano 2012 (coroa 1) - Dias úteis, fins de semana e feriados 

 

 

 

 

Figura 50 – Passageiros por dia ao longo do ano 2012 (coroa 1) - Dias úteis 

 

 

 

 

Figura 51 – Passageiros por dia ao longo do ano 2012 (coroa 2) - Dias úteis, fins de semana e feriados 
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Figura 52 – Passageiros por dia ao longo do ano 2012 (coroa 2) - Dias úteis 

 

 

 

 

Figura 53 – Passageiros por dia ao longo do ano 2012 (coroa 3) - Dias úteis, fins de semana e feriados 

 

 

 

 

Figura 54 – Passageiros por dia ao longo do ano 2012 (coroa 3) - Dias úteis 

 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

P
as

sa
ge

ir
o

s/
an

o
 

Dias do mês 

34 

38 

39 

60 

70 

0 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

P
as

sa
ge

ir
o

s/
an

o
 

Dias do mês 

18 

20 

35 

58 

59 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

P
as

sa
ge

ir
o

s/
an

o
 

Dias do mês 

34 

38 

39 

60 

70 

Linhas 

Linhas 

Linhas 



 

133 
 

Como é percetível nas figuras apresentadas, as várias linhas assumem comportamentos 

homogéneos nas três coroas, apresentando picos de utilização em alguns dias como 12 e 14, 

19 e 20 e 23 na coroa 3 e dia 27 em todas as coroas. 

 

Por outro lado, é possível destacar as linhas 18, 20, 35, 58 e 59 como as que apresentam 

maior volume de passageiros por dia, apesar das mesmas circularem ao fim-de-semana, este 

facto não será justificação para uma procura tão reduzida nas restantes linhas. No entanto, se a 

análise for efetuada por coroa, pode dizer-se que apenas a coroa 1 apresenta um volume 

aceitável de passageiros por dia, quanto às restantes, têm menos de 5 passageiros por dia. 

 

O número de passageiros no ano de 2012 representa a amostra da procura na área de estudo, 

sendo necessário realizar uma contabilização dos passageiros por coroa, de modo a estabelecer 

uma comparação dos níveis de procura no espaço. Esta análise permite verificar uma maior ou 

menor viabilidade do serviço, visto que é calculado o quociente entre o passageiro por coroa e a 

extensão da linha, como é possível observar nas tabelas 32 e 33 e na Figura 55. 

 

Tabela 32 – Passageiros por coroa                                              Tabela 33 – Passageiros por coroa/extensão 

Passageiros por coroa 
 

Passageiros por coroa (pess/km) 

Linha Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 
 

Linha Coroa 1 Coroa 2 Coroa 3 

18 165681 39730 37613 
 

18 12,99459 7,365591 4,275176 

20 74911 6643 37725 
 

20 13 1,888826 1,412339 

34 10791 1740 6731 
 

34 1,93214 0,532599 0,265806 

35 37280 8343 34500 
 

35 5,928753 2,707887 0,757143 

38 24287 3132 8114 
 

38 4,127634 0,958678 0,431504 

39 20551 4887 7899 
 

39 3,130388 1,309837 0,512722 

58 131576 30736 39433 
 

58 14,43036 5,80034 3,657299 

59 32541 6933 27950 
 

59 5,371575 1,974651 1,060681 

60 10748 3381 10705 
 

60 1,92444 1,034894 0,553287 

70 14985 4897 5712 
 

70 2,412655 1,313573 0,379737 

Total 523351 110422 216382 
 

Total 65,25254 24,88688 13,30569 
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Figura 55 – Passageiros por coroa 

 

Da análise da tabela 32 do gráfico da Figura 55 é possível observar que, de um modo geral, as 

linhas em estudo têm uma procura bastante reduzida. a procura anual, tanto na coroa 2 como 

na coroa 3, apresenta um valor abaixo dos 50000 passageiros/ano em todas as linhas. Este 

número de passageiros anual será certamente pouco rentável para o operador, uma vez que 

quando este é dividido pelos 365 dias do ano, apresenta apenas com um volume de 137 

passageiros/dia.  

  

Se a análise for efetuada isoladamente, isto é, se apenas forem contabilizados os passageiros 

que utilizaram o serviço no ano de 2012 nas três coroas, na área de estudo verifica-se que a 

coroa 1 é a que alberga um maior número de passageiros, principalmente, nas linhas 18, 20 e 

58. Por outro lado, a coroa 3 apresenta um maior número de passageiros por ano que a coroa 2 

quando os valores são determinados de forma isolada, i. e., não existindo qualquer variável de 

normalização (e. g. área, extensão), e deste modo a coroa 3 como tem maior área, com um 

consequente maior número de passageiros, apresenta um volume global de passageiros maior. 

No entanto, quando a variável do número de passageiros é dividida pela extensão da linha, como 

está representado na Figura 56, a situação inverte-se. 
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Figura 56 – Passageiros por coroa/extensão (Passageiros/km) 

 

Na Figura 56 volta-se a constatar que as linhas 18, 20 e 58 são as mais frequentadas nas 

coroas 1 e 3. Já na coroa 2 verifica-se que a linha 20 é substituída pela 35, que juntammente 

com a 18 e a 58 são as que apresentam maior número de passageiros. Por outro lado, no 

gráfico 56 é possível observar que o número de passageiros/ano na coroa 3 é bastante 

insignificante, com uma média global inferior a 1,5 passageiros. 

 

A contabilização dos passageiros ao longo de um dia é o melhor meio para se obter as horas 

com picos de maior utilização do serviço, isto é, possibilita verificar quais os horários em que os 

utilizadores mais utilizam o Transporte público, sendo uma informação extremamente relevante 

para o operador, dado que poderá adaptar a frequência e a sua frota às variações da procura. 

Nas Figuras 57 e 58 apresenta-se o número de utilizadores diários do serviço por hora, sendo 

que a Figura 57 apresenta as linhas com horário de fim-de-semana e a Figura 58 as linhas com 

serviço apenas nos dias úteis. 

 

 

Figura 57 – Passageiros/hora (linhas com horário de fim-de-semana) 
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Figura 58 – Passageiros por horário (linhas sem horário de fim-de-semana) 

 

No que concerne às linhas que também circulam ao fim-de-semana, estas apresentam um 

volume mais elevado de passageiros, tendo-se verificado quatro picos horários. Os picos que se 

evidenciam são muito idênticos para os dois tipos de serviço, sendo estes das 7:00 às 9:00 da 

parte da manhã, e entre as 13:00 e as 15:00 da parte da tarde. Quanto aos horários do serviço 

noturno os picos refletem-se entre as 17:00 e as 19:00 e apenas a linha 70 apresenta um pico 

noturno entre as 19:00 e as 20:00. 

 

Na Figura 59, é possível apurar que os picos horários nela representados são muito idênticos 

aos anteriormente referidos. Esta figura apenas vem reforçar o facto de que os picos da manhã, 

tarde e noite são relativamente coincidentes considerando as entradas de todas as linhas em 

estudo. 

 

Figura 59 – Total de passageiros/hora 
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A tabela 34 apresenta algumas variáveis de elevada importância para a validação da viabilidade 

do serviço convencional das linhas em estudo, i. e., é apresentada uma síntese da performance 

e contrastes das linhas de Transporte público da área de estudo. 

 

Tabela 34 – Análise às linhas em estudo (Extensão, Km percorridos) 

 

 

Efetuada a análise relativamente à procura, quilómetros percorridos e custo por passageiro, 

destacam-se as linhas 18, 34, 35, 58, 60 e 70. As linhas 18 e 58 apresentam uma frequência 

diária de veículos bastante elevada comparativamente com as restantes. No que se refere aos 

quilómetros percorridos é a linha 35 que apresenta o maior número de quilómetros percorridos. 

Se for efetuada uma análise por coroa, verifica-se que as linhas 18 e 58 são as que apresentam 

maior número de passageiros na coroa 1 e 2, na coroa 3 verifica-se que o maior número de 

passageiros ocorre nas linhas 18, 20 e 58. Por outro lado, as linhas 34 e 70 apresentam o 

menor número de passageiros em todas as coroas. Assim como, a linha 60, (exceto na coroa 3), 

onde o número de passageiros é considerável quando comparado com as restantes linhas de 

baixa procura. 

 

No que se refere aos quilómetros percorridos por ano (por coroa), destacam-se as linhas 18 e 58 

como as que percorrem mais quilómetros nas três coroas e as linhas 34, 60 e 70 são as que 

apresentam o menor número de km percorridos por ano. 

 

Linha 
Total de passageiros por 

coroa 
Frequência Extensão 

Km 
percorridos/dia 

Km 
percorridos/ano 

 
Coroa 

1 
Coroa 

2 
Coroa 

3 
Minutos Km 

  

18 165681 39730 37613 25 12,75 318,725 80956,15 

20 74911 6643 37725 10 22,62 226,18 57449,72 

34 10791 1740 6731 3 26,52 79,551 20205,95 

35 37280 8343 34500 11 32,33 355,586 90318,84 

38 24287 3132 8114 6 18,56 111,378 28290,01 

39 20551 4887 7899 5 18,01 90,03 22867,62 

58 131576 30736 39433 25 12,70 317,225 80575,15 

59 32541 6933 27950 7 22,45 157,136 39912,54 

60 10748 3381 10705 4 18,54 74,14 18831,56 

70 14985 4897 5712 4 17,47 69,86 17744,44 
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Por último, é efetuada uma análise aos custos, por passageiros, por coroa. Na coroa 1 e 2 as 

linhas que apresentam menor custo por passageiros são a linha 18, 58 e 70, quanto à coroa 3 

as linhas 20, 35 e 59 são as que apresentam menor custo por passageiro. O custo mais elevado 

por passageiro verifica-se nas linhas 34, 35 e 60 na coroa 1, seguindo-se na coroa 2 as linhas 

20, 34 e 35 e, por fim, na coroa 3 as linhas 18, 58 e 70. Neste sentido, verifica-se que a coroa 

2, para a área de estudo, é a mais onerosa em quase todas as linhas devido ao baixo número de 

passageiros anuais.  

 

Para maior detalhe sobre estas questões, aprecie-se a tabela 35, onde se apresentam as 

variáveis divididas por coroas, o que possibilita realizar uma análise de custo por passageiro por 

coroa. 

 

Tabela 35 – Análise às linhas em estudo por coroa (Extensão, km percorridos, custo/passageiro) 

 Extensão (km) Km percorridos (dia) Km percorridos (ano) Custo/passageiro 

 
Coroa 

1 
Coroa 

2 
Coroa 

3 
Coroa 

1 
Coroa 

2 
Coroa 

3 
Coroa 

1 
Coroa 

2 
Coroa 

3 
Coroa 

1 
Coroa 

2 
Coroa 

3 

18 9,07 5,38 4,44 2,76 4,64 5,63 700,03 1179,64 1429,86 0,05 € 0,38 € 0,48 € 

20 5,74 3,51 13,37 1,74 2,85 0,75 442,51 723,23 190,02 0,13 € 2,46 € 0,11 € 

34 5,59 3,26 12,68 0,54 0,92 0,24 136,44 233,53 60,12 0,34 € 3,56 € 0,24 € 

35 6,29 3,08 22,93 1,75 3,57 0,48 444,34 908,03 121,84 0,39 € 3,52 € 0,11 € 

38 5,88 3,26 9,42 1,02 1,84 0,64 259,01 467,05 161,87 0,20 € 2,77 € 0,37 € 

39 6,57 3,73 7,72 0,76 1,34 0,65 193,45 340,85 164,55 0,17 € 1,26 € 0,38 € 

58 9,12 5,29 5,41 2,74 4,72 4,62 696,42 1199,92 1174,19 0,10 € 0,77 € 0,59 € 

59 6,06 3,51 13,19 1,16 2,00 0,53 293,50 507,13 134,83 0,20 € 1,64 € 0,11 € 

60 5,59 3,26 9,69 0,72 1,23 0,41 181,92 311,37 104,88 0,31 € 1,71 € 0,18 € 

70 6,21 3,72 7,54 0,64 1,07 0,53 163,58 272,90 134,82 0,19 € 0,97 € 0,41 € 
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Análise e Proposta de Transporte a 

Pedido para a Área de Estudo 

 

 

6. Análise Introdutiva 

 

Após a análise dos serviços prestados pela TUB na área de estudo, segue-se, agora, a definição 

de uma proposta de intervenção na rede TUB com o objetivo principal de reestruturar a oferta do 

serviço e a estudar a introdução de um serviço de Transporte a Pedido ajustada às necessidades 

das populações locais. 

 

Para o desenvolvimento desta proposta teve-se em consideração, fundamentalmente, as linhas 

que servem a zona Sudeste do concelho, que em termos de síntese apresentam indicadores 

fracos no que diz respeito à frequência dos transportes, quilómetros percorridos, extensão da 

linha, área de influência, número de passageiros e custo por passageiro. 

 

Da análise da rede TUB na área de estudo advêm duas premissas base para a implementação 

do hipotético serviço de Transporte a Pedido, que são: a total supressão de determinadas linhas 

ou, por outro lado, a supressão de determinados horários, podendo o serviço de Transporte a 

Pedido ser considerado um substituto ou um complemento para determinadas linhas da rede 

local da TUB. 
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Se o DRT for introduzido como substituto do serviço convencional, este prender-se-á com, 

essencialmente, o facto de existirem linhas sobrepostas e com baixa procura, logo a presença de 

dois serviços pode não ser economicamente justificável. 

 

Assim, foi possível observar-se através da análise da oferta/procura, que o serviço de Transporte 

público convencional da TUB apresenta algumas debilidades estruturais o que eleva a 

importância de se implementar um sistema alternativo, como seja o DRT. 

 

Deste modo, a reestruturação da rede deverá ter em linha de conta duas premissas, tais como: 

 sobreposição das linhas; 

 pouca otimização da rede. 

 

 

6.1. Proposta de intervenção de rede da área de estudo 

 

Em termos gerais, as principais alterações assentam em duas premissas, algumas linhas 

manter-se-ão sem qualquer alteração, outras serão eliminadas e outras sofrerão ajustes 

pontuais. 

 

A caracterização da oferta e da procura foi essencial para o processo de tomada de decisão da 

proposta que será apresentada, ficando demonstrado nas diversas análises efetuadas, que 

durante um ano existe um conjunto de linhas de baixa procura e que apresentam em 

praticamente toda a sua extensão sobreposição com outras linhas. Graficamente na 

caracterização do serviço, é efetuada a análise da procura por linha nas diferentes coroas. 

 

Na Figura 60 estão representadas todas as atuais linhas que prestam serviço na área de estudo, 

juntamente com a procura nas paragens, sendo possível constatar que a procura, tal como já se 

tinha constatado anteriormente, na coroa 3 é muito baixa em comparação com a coroa 1 e 2. 

Por outro lado, é possível destacar um eixo circular que abrange algumas freguesias da coroa 1, 

Lomar, Arcos e Nogueira da coroa 2 e Esporões e Figueiredo da coroa 3, que apresenta o maior 

volume de procura de toda a área de estudo, e que em termos gerais é servida pelas linhas 18 e 

58. Não obstante, é ainda possível destacar três ou quatro locais da coroa 3 de procura 
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significativa, como sejam Esporões, Figueiredo, Lamas, Escudeiros e com menor expressão mas 

com níveis de procura satisfatórios Tebosa e Oliveira (São Pedro). 

 

 

Figura 60 – Passageiros anuais por paragem na área de estudo 

 

Deste modo, as linhas 18 e 58 não deverão sofrer quaisquer alterações, dado as suas 

características e o volume considerável de passageiros, que as torna indispensáveis para o 

serviço de Transporte público na área como um todo. Estas linhas efectuam um percurso 

circular entre o centro da cidade de Braga e o início da coroa 3. Por outro lado, é determinante 

que estas linhas se mantenham devido ao elevado número de passageiros que transportam, na 
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coroa 2, na zona de Nogueira, sendo de notar que esta é uma zona industrial e, por esse motivo, 

o serviço das linhas ganha realce devido aos movimentos paralelos de passageiros. Nesta 

temática deve referir-se, de igual modo, a linha 60, que se deverá mater sem qualquer alteração, 

dado ser uma linha radial, e apresentar um troço que não é abrangido por nenhuma das linhas 

que servem esta área. A linha 60 realça-se pois ser um dos locias de maior procura da coroa 3 

de Figueiredo/Lomar, sem que haja possibilidade de apresentar uma alternativa simples para 

esse serviço. 

 

Importa realçar que a procura nas linhas tem diferentes níveis de exigência de serviço, i. e., 

maior procura influencia maior oferta, logo maior frequência e consequentemente maior número 

de veículos a operar nas linhas. Mais uma vez é possível destacar os eixos onde circulam as 

linhas 18 e 58, para além da importância dada pelos TUB ao eixo radial centro, Tebosa e 

Guisande. Na Figura 61 apresenta-se o mapa com o número de veículos por hora em cada um 

dos troços, i. e., a frequência do serviço por eixo, onde se pode verificar, assim, a importância 

relativa dos diferentes eixos da área de estudo. 
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Figura 61 – Mapa de frequências na nova rede proposta 

 

Deste modo, no contexto da reestruturação da rede e possível supressão de determinados 

pontos de paragem encontram-se oito das dez linhas em serviço. Importa realçar que a linha 14 

não foi contemplada no caso de estudo, porque não presta serviço na área de estudo mas 

entrou na configuração final da rede proposta para articular com a linha 35 que liga Tebosa e 

Guisande ao centro. 

 

As linhas 20 e 59 efetuam o mesmo percurso,  propôe-se alterações entre as zonas de Lomar, 

Arcos, Esporões. A zona de Lomar já se encontra servida pelas linhas 18 e 58, e não apresenta 
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qualquer necessidade da linha servir o mesmo troço. É proposta uma alteração ao seu traçado 

incial, reajustando o seu percuso mais para Oeste, que abrange um serviço para além da 

freguesia de Lomar, nas freguesias de Arcos e Esporões, voltando à sua rota normal na freguesia 

de Figueiredo, conforme se pode ver na Figura 63. Deste modo, reduz o número de quilómetros 

percorridos, assim como, custos com combustível e recursos ambientais. 

 

A linha 35 sofrerá algumas alterações, visto que é a linha que serve a área mais a Este do caso 

de estudo. Esta linha não intersecta, nem se sobrepões às restantes linhas que se deslocam até 

ao centro, com excepção da linha 34 na freguesia de Guisande. A primeira proposta de alteração 

diz respeito ao troço em "anel" que efectua na freguesia de Tebosa que será eliminado, uma vez 

que este pode ser servido pela linha 14. Esta linha, apesar de não integrar o caso de estudo, 

merece especial realce neste contexto visto a sua interferência ser relevante. A linha 14 efetua 

percurso até à freguesia de Priscos, assim, a mesma terá de ser alargada até à freguesia de 

Tebosa de forma a servir os passageiros desta zona. Em relação ao que era apresentado na 

linha 35, a diferença é o desvio realizado para Sudoeste na zona de Celeirós voltando a 

sobrepôr-se à linha 35 na freguesia de Tebosa efetuando o "anel" final nesta mesma freguesia. 

Em segundo lugar, propoem-se o alargamento da linha 35 até à freguesia de Penso (São 

Vicente), troço pretencente à linha 34, evitando que os passageiros desta freguesia se sintam 

lesados pela supressão deste troço, conforme se pode observar na Figura 63. 

 

Por último, faz-se menção às linhas que se propõe suprimir na totalidade, onde se incluem as 

linhas 34, 38, 39 e 70. A supressão total destas linhas prende-se com o facto de apresentarem 

um serviço que se sobrepõe às linhas supramencionadas, além de não exibirem um volume de 

passageiros significativo que justifique o seu funcionamento. O troço de Nogueira, pertencente à 

linha 38, funcionará com o serviço de Transporte a Pedido, tal como o troço de 

Lamas/Trandeiras que pertence às linhas 39 e 70, como se indica na Figura 62. 

 

Na Figura 62 apresenta-se a rede TUB para a área de estudo, com a identificação de alguns 

pontos que foram alvo de análise na proposta de reestruturação, nomeadamente a introdução do 

serviço de Transporte a Pedido, mantendo a rota fixa de algumas linhas e a eliminação de alguns 

troços de algumas linhas. 
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Figura 62 – Rede em funcionamento 

 

 

Na Figura 63 apresenta-se o resultado final das principais alterações propostas para a 

reestruturação da rede dos TUB na área de estudo. 

 

Serviço DRT 

Eliminação e 

integração na 

linha 14 
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Figura 63 – Proposta de nova rede (linhas em estudo) 

 

 

Por último, na Figura 64 apresenta-se o mapa com a versão final da proposta de reestruturação 

da rede TUB com a respetiva indicação das linhas e paragens do serviço convencional de 

transporte coletivo de passageiros. 
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Figura 64 – Proposta de nova rede (mantendo as paragens) 
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6.2. Linha do serviço de Transporte a Pedido na TUB  

 

Ao ser introduzido como serviço complementar, o Transporte a Pedido deve ser inserido nos 

horários com menor procura do serviço convencional de Transportes públicos coletivos. De notar 

que este preceito advém do facto de algumas linhas apresentarem, em determinados horários, 

uma forte procura e a sua supressão total não se afigura uma aposta rentável, uma vez que essa 

substituição poderia sobrecarregar o serviço de Transporte a Pedido, tornando-o insustentável do 

ponto de vista funcional e económico, na medida em que este se tornaria mais dispendioso quer 

para o operador, quer para os utilizadores. Por outro lado, como consequência de tal situação, 

poderia resultar um descontentamento dos utilizadores para com o serviço em causa e, 

concludentemente, uma redução da procura. Importa relembrar, neste ponto, que o serviço de 

Transporte a Pedido é o mais adequado quando a procura é baixa. Neste contexto, o serviço de 

Transporte a Pedido deverá obedecer ao seguinte conjunto de características: 

 

a) O serviço deve ser solicitado até às 17 horas do dia anterior; 

b) Os horários disponíveis são pré-definidos; 

c) O tipo de transporte (táxi, minibus ou autocarro) está dependente do número 

esperado de reservas; 

d) O serviço de Transporte a Pedido faz uso da rede da TUB já existente para a definição 

das rotas. Porém, não existe a obrigatoriedade de efectuar paragem em todos os 

pontos de paragem desses percursos de rede, limitando-se a servir os pedidos 

pré-efectuados; 

 

O Transporte a Pedido carece da definição de algumas regras de funcionamente, salientando-se 

o facto deste serviço dar destaque às necessidades dos seus utilizadores e de um ajuste do 

modo de funcionamento do operador, isto é, tem de obdecer a determinadas normas inerentes 

ao Transporte a Pedido, expostos nos seguintes pontos. 

 

Este ponto é reservado à completa definição da linha de Transporte a Pedido que se propôs 

delinear no início deste trabalho. Para uma melhor compreensão apela-se à recordação dos 

princípios mencionados anteriormente para o bom funcionamento do DRT. 
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Tendo em consideração todas as linhas analisadas e as zonas da cidade de Braga contempladas 

ao longo deste estudo, importa dizer que a linha de Transporte a Pedido terá início no centro da 

cidade e fará uso das linhas já existentes nos serviços da TUB. Partindo de Braga (Cividade), a 

linha deverá percorrer, na vertical (Norte-Sul), a zona mais Oeste de Braga (São José de São 

Lázaro) até Lomar (centro) descendo até ao ponto mais Oeste da freguesia de Esporões. Nesta 

freguesia inicia um circuito mais horizontal e, em forma de "L" atravessa Esporões até ao centro 

e desce novamente para a zona Este de Trandeiras. Neste ponto, estende-se horizontalmente até 

Nordeste de Morreira, onde inverte o sentido e se dirige para Trandeiras, subindo até ao Norte 

da freguesia de Lamas. Aqui a linha desenha-se novamente na vertical e desce pela zona Este de 

Penso (São Vicente) até ao ponto mais a Sudoeste de Penso (Santo Estêvão), onde efetua 

percurso até ao centro de Escudeiros e segue para Este de Guisande voltando a encontrar-se em 

Penso (São Vicente).  

 

Seria pertinente a inserção de uma linha DRT na linha 60, visto que a mesma abarca ao longo 

do ano de 2012 um baixo volume de passageiros. No entanto, a linha encontra-se numa zona 

onde a existência de transporte público convencional é bastante escassa, isto é, optei por manter 

a mesma devido à escassez de linhas na freguesia de Figueiredo. Podendo, esta zona, ter 

viabilidade para a inserção de um DRT, colocada no mapa como uma possível extensão ddo 

DRT. 

   

É importante salientar que a linha de Transporte a Pedido abarca algumas zonas onde foi 

retirado o transporte convencional, dado que o volume de passageiros não é significativo para 

que permanecessem ou se considerassem rentáveis. No que diz respeiro às paragens neste 

serviço, são apenas utilizadas as que já se encontravam no serviço convencional, isto é, as 

paragens das linhas que foram suprimidas e onde não existe qualquer linha que efetue serviço 

na zona. Como são exemplo as paragens do serviço convencional existente atualmente, o troço 

de Morreira (linha 38), de Lomar/Esporões (linha 20 reestruturada) e de Lamas/Trandeiras 

(linha 39). No restante percurso não há qualquer necessidade de se afetar paragens ao serviço 

do Transporte a Pedido, visto que são servidas pelo transporte convencional e com uma 

frequência média de transporte significativa. Atente-se à figura para uma melhor compreensão 

da rede proposta para o serviço de Transporte a Pedido. 

 



 

150 
 

 

Figura 65 – Proposta de linha Transporte a Pedido 
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6.3. Concepção do serviço de Transporte a Pedido 

 

A gestão do serviço de Transporte a Pedido poderá ser realizada pela empresa de Transportes 

Públicos local (TUB). Porém, este serviço de transporte de passageiros pode ser realizado por 

várias empresas de transporte, como táxis, outros operadores, etc., dependendo do número de 

passageiros a transportar e da sua distribuição espacial. 

 

Nos pontos seguintes serão apresentados os principais aspetos que estão subjacentes à 

conceção do serviço de Transporte a Pedido, como seja a conceção e identificação das 

principais funções de uma central de reservas, o equipamento de bordo para operar o sistema, 

os terminais de informação, o ciclo de operação da plataforma tecnológica e a divulgação ao 

público do serviço. 

 

 

6.3.1 Funções da central de reserva 

 

A central de reservas é infraestrutura responsável pela informação dos pedidos de reserva, isto 

é, faz a coleta de reservas (via telefone ou via web), com a possibilidade de integração de alguns 

pontos  como intermediários na reserva dos utilizadores com maiores dificuldades ou sem meios 

para comunicação, como sejam, juntas de freguesia, associações, entre outros. Neste sentido, a 

partir da informação de reservas serão geradas as viagens tendo em conta o preenchimento dos 

lugares do veículo, que por sua vez, implicam um sistema de gestão de viagens e veículos. 

 

Cabe à central de reservas a gestão das comunições entre a central de controlo de serviço, o 

equipamento instalado nas viaturas e os terminais de informação (caso sejam disponibilizados 

aos utilizadores), assim como, a recolha de comentários e sugestões dos utilizadores.  

 

Qualquer problema que possa surgir aos utilizadores, condutores ou operadores do serviço de 

Transportes a pedido durante a realização da viagem terá de ser recolhido, investigado e 

solucionado a partir da central. Logo, a central de reservas apresenta um papel fundamental 

para o bom funcionamento do serviço, tendo assim, a obrigatoriedade de responder a qualquer 

dúvida e consulta que os utilizadores possam colocar sobre o funcionamento deste serviço de 

transporte. 



 

152 
 

6.3.2 Equipamento de bordo e consola do condutor 

 

O equipamento instalado nas viaturas permite ao condutor enviar várias informações à central e 

vice-versa, essenciais para que a central e o condutor possam fornecer a informação mais 

rigorosa e atual aos passageiros, que é importante para que haja uma uma maior fiabilidade e 

credibilidade no serviço. Deste modo, os equipamentos devem permitir: 

 

- Envio à central da sua posição, sempre que chega a uma paragem da rota; 

- Envio de mensagens à central, por parte do condutor: avisos e consultas; 

- Envio de mensagens da central para o condutor: reservas de última hora e constrangimentos. 

 

 

6.3.3 Terminais de informação aos utilizadores (opcional) 

 

Os terminais (paragens com equipamento informativo) permitirão ao utilizador validar várias 

informações que lhe poderão ser utéis, isto é, permite validar as chegadas dos veículos às 

paragens da rota, os lugares disponíveis (sem reserva até ao final da rota), consultar as reservas 

existentes para os próximos dias e se há constrangimentos na rota (texto enviado do centro de 

controlo). 

 

 

6.3.4 Ciclo de operações da plataforma tecnológica 

 

O utilizador deve comunicar a sua viagem por telefone, via web ou pelo intermediário (e. g., junta 

de freguesia), ao centro de reservas. Por sua vez, a central de reserva recebe todas as 

chamadas dos utilizadores do serviço, e transmite o pedido ao operador de transporte, a fim 

deste confirmar o serviço e associar o veículo que melhor se adapte ao serviço em questão. Por 

sua vez, é permitido ao cliente a confirmação e o operador deverá passar na hora e local 

solicitado pelo utilizador.  

 

A comunicação ao operador pode ser efetuada de várias formas: 
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Mensagem SMS – será enviada automaticamente uma mensagem pelo sistema aos operadores 

ou condutores cuja configuração esteja na central, a mensagem será recepcionada apenas para 

os que desejam receber dessa forma. Por norma, a comunicação aos operadores será feita por 

mensagem, para todas as reservas. 

 

Internet – será atribuído a cada operador um nome de utilizador e palavra-chave de acesso à 

rede interna da central de reservas, possibilita ao operador a consulta das reservas e rotas que 

se encontram configuradas. 

  

Consolas e equipamentos de bordo –os equipamentos que se encontrem instalados nos veículos 

permitirão a realização de consultas de reservas que forem executadas para o próprio dia ou 

para o dia seguinte. Deste modo, o condutor conhece a informação das reservas e ainda permite 

a realização do descarregamento do trabalho do operador.   

 

Chamada telefónica – a realização de uma chamada telefónica pode ser efetuada por parte do 

operador para consultar as reservas. No entanto, este mecanismo devido ao horário limitado da 

central é menos eficiente do que as outras possibilidades apresentadas anteriormente.  

 

Os painéis informativos, por outro lado, serão alojados em alguns locais estratégicos e estarão 

conectados com a central, dando aos utilizadores a informação do local onde se encontra o 

veículo e as anomalias que poderão ocorrer ao longo do seu percurso, como atrasos. Esta 

transmissão de informação é feita pelo equipamento instalado no veículo, que permitirá a 

notitificação para a central dos tempos de chegada a cada paragem. 

 

 

6.3.5 Divulgação ao público do serviço 

 

A difusão do serviço deve ser efetuada antecipadamente, nas várias zonas onde o Transporte a 

Pedido poderá ser implementado. É essencial a distribuição de avisos nas caixas de correio e em 

pontos-chave das localidades, como sejam as juntas de freguesia e associações locais, que 

deverão ser informadas de forma a puderem divulgar e promover o serviço através de um 

esclarecimento de dúvidas presencial. É igualmente importante a distribuição de folhetos e 
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cartas informativas com as rotas, horários e funcionamento do serviço. Se for possível, devem 

ser usados painéis informativos, devidamente colocados em locais estratégicos, locais de 

referência das localidades. Observe-se a Figura 66, que apresenta alguns exemplos de folhetos 

informativos do Transporte a Pedido em Castilha e Leão. 

 

 

Figura 66 – Exemplos de folhetos informativos (rotas, horários e funcionamento do serviço) (Sanz, 2012) 

 

 

Basicamente, a divulgação do serviço poderá partir do mesmo método que foi utilizado no 

serviço implementado em Castilha e Leão, com uma apresentação breve do serviço, horários, 

rotas e número telefónico para reserva. 

 

A forma como a informação chega aos utilizadores é extramente importante, para que estes se 

sintam seguros e confiantes no novo serviço. Obviamente que o ser humano cria hábitos e por 

vezes pode resistir à mudança, mas se a novidade for apresentada de forma clara e com as 

potenciais vantagens para os utilizadores, estes vão aceitar o serviço de um modo natural. 
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Deste modo, a página web do serviço deve contemplar para consulta rotas e horários. Para além 

disso, deve estar assente numa plataforma interativa que possibilite a marcação de viagens ou 

em ultimo caso apenas disponibilize aos seus utilizadores o download de alguma informação.  

 

Uma boa estruturação de uma página web acaba por ser primordial, permitindo ao utilizador a 

busca por localidade e orientando as suas preferências horárias à rota que o veículo vai realizar. 

A informação da central deve ser transmitida de forma automática para a página, 

proporcionando ao utilizador obter informação em tempo real. 
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Conclusões 

 

 

A questão que originou o referente trabalho prendeu-se com o estudo de soluções de Transporte 

público flexível, vulgarmente designado por DRT, tendo em consideração as vantagens deste tipo 

de serviços em relação aos serviços convencionais Transportes públicos rodoviários. A revisão 

bibliográfica realizada permitiu verificar que existe o serviço de Transportes públicos, sobretudo 

em meio urbano, assim como a sua importância enquanto meio de transporte regular nas 

viagens do quotidiano das sociedades. Se por um lado estes serviços facilitam a mobilidade da 

população, por outro, outras questões de elevada relevância se levantam, como a redução do 

tráfego rodoviário e, não menos importante, a redução dos impactos ambientais, ou seja, a 

contribuição deste serviço para a sustentabilidade do sistema global transportes. É neste 

seguimento que surgem os STF, mais propriamente o DRT, uma vez que apresenta uma 

tentativa de fomentar as consequências positivas do uso de Transportes públicos e, 

fundamentalmente, colmatar as lacunas que o serviço de Transporte público convencional 

apresenta, sobretudo, ao nível do aproveitamento dos recursos existentes para uma maior 

viabilidade económica do serviço de Transporte público. 

 

No que concerne especificamente ao DRT, a bibliografia estudada, mostrou que este serviço é 

ainda pouco explorada e utilizado, porém, os seus pontos fortes são bastantes marcados. Em 

termos gerais e resumidos, o DRT parte da tentativa em melhorar a oferta de transportes, atrair 

utilizadores de transportes privados, melhorar a mobilidade de grupos mais vulneráveis (pessoas 

com deficiências, idosos...), para além de gerar mercados sustentáveis para os operadores dos 

transportes. Em termos de resultados, o sucesso deste tipo de serviço tem sido uma validade 

em alguns casos de estudo de projetos piloto. A título exemplificativo, o serviço PERSONALBUS, 
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em Itália, revela um aumento da satisfação dos seus utilizadores, tal como as vantagens em 

alargar o mesmo para outras zonas da área metropolitana de Florença. Com o projeto FAMS, 

verificou-se um aumento significativo da acessibilidade dos utilizadores em geral. Quanto ao 

projeto FLIPPER, implementou alguns projetos piloto em algumas cidades europeias, 

proporcionando uma ideia mais conclusiva sobre as características mais relevantes dos STF, 

onde se tiraram algumas conclusões após a implementação nos locais-piloto, 

vantagens/desvantagens do projeto, o seu impacto perante os utilizadores, os custos de 

implementação, entre outras questões. O serviço de Transporte a la Demanda  implementado 

em Castilha e Leão veio proporcionar aos seus habitantes uma melhoria na qualidade de 

mobilidade, onde foi possível concluir que os utilizadores se sentem, de uma forma geral, 

satisfeitos com o serviço e 92% dos utilizadores consideram o serviço “bom ou muito bom”. Por 

último, expoem-se o serviço de Transporte a Pedido no Médio Tejo, que teve um período 

experimental e neste momento ainda se encontra em funcionamento através de financiamento 

europeu. No entanto, este ainda se encontra bastante frágil devido às suas características mais 

limitadas. Serve uma zona com população bastante dispersa e ainda não apresenta valores 

significativos para uma melhor avaliação de resultados, sendo que o número diário de 

passageiros é bastante reduzido. 

 

Tal como inicialmente citado, uma análise ao serviços da TUB foi desenvolvida de modo a 

apurar-se a viabilidade da implementação de um serviço de DRT numa determinada zona da 

cidade de Braga. Neste seguimento, e após uma análise da oferta e da procura dos serviços da 

TUB, pode afirmar-se que este operador tem condições para operar um DRT em várias áreas 

onde a densidade populacional é baixa. 

 

A área em estudo encontra-se situada na zona Sudeste do cooncelho de Braga, onde a sua 

população é mais dispersa, nomeadamente, na coroa 3. Neste sentido, foram estudadas 10 

linhas de autocarro que prestam serviço e cobrem as 25 freguesias da área de estudo. 

 

Da análise da procura dos serviços da TUB, pode dizer-se que esta não tem grande relevância 

em todas as linhas. De um modo geral, a procura mostra-se até relativamente reduzida, 

excetuando-se em paragens das zonas mais centrais, referindo-se às linhas 18/58 (Rua do Raio 

- Pinheiro do Bicho via Esporões/ Rua do Raio - Pinheiro do Bicho via Ponte Nova) e 20/59 

http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=197:18-rua-do-raio-pinheiro-do-bicho-via-esporoes&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=197:18-rua-do-raio-pinheiro-do-bicho-via-esporoes&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=158:58-rua-do-raio-pinheiro-do-bicho-via-ponte-nova&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
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(Avenida da Liberdade - Escudeiros via Ponte Nova/Avenida da Liberdade - Escudeiros via 

Esporões). Contudo, as outras linhas também podem justificar a sua existência sobretudo nos 

picos da procura, que correspondem às "horas de ponta", sendo estas nos horários da manhã 

entre as 7h e as 9h, da tarde entre as 12h e as 14h e da noite entre as 17h e as 19h. 

 

No que concerne à oferta dos serviços por parte da TUB, pode assim deduzir-se que em termos 

globais corresponde às necessidades dos utilizadores, proporcinando transportes em todo o 

município e em áreas e zonas onde a procura não é consideravelmente relevante. Todavia, em 

áreas onde a procura é baixa, é importante ajustar os serviços à mesma, mas procurando 

estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos utilizadores, a viabilidade económica e a 

sustentabilidade do serviço prestado pelo operador. É, assim, com base nestes aspetos que o 

DRT assume alguma importância com o corte, a substituição e/ou a supressão total de 

determinadas linhas/horário, devem servir para colmatar as lacunas dos serviços em vigor. De 

realçar que a linha de DRT proposta faz uso de linhas já existentes nos TUB, o que não a torna 

"completamente nova" para os utilizadores, mas o serviço prestado é de um âmbito 

completamente diferente. Esta apresenta uma rota, horários e pontos de paragem fixos o que, 

segundo conclusões de outros projetos piloto de DRT estudados na revisão bibliográfica, acarreta 

maiores níveis de satisfação por parte dos utilizadores. 

 

Mais especificamente, para a TUB, as alterações apresentadas visam reduzir os custos com 

linhas e horários facilmente dispensáveis e maximizar a rentabilidade dos recursos existentes. 

Para os utilizadores, este serviço procura oferecer respostas mais personalizadas às suas 

necessidades e também captar outro público, como os utilizadores de transporte privado. Em 

termos globais, a utilização do DRT permite a redução dos impactos ambientais, dos custos com 

deslocações (fazendo-se uso do Transporte público) e a diminuição dos volumes de tráfego 

rodoviário, mas sobretudo permite melhorar significativamente a acessibilidade ao serviço a 

todos os grupos da população, garantindo assim maior equidade social e um sistema de 

transportes mais sustentável. 

 

Importa realçar, que o sucesso do DRT não está apenas dependente da linha e horários 

definidos. Neste contexto, não se pode descurar a divulgação do serviço, os métodos de 

http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=195:20-avenida-da-liberdade-escudeiros-via-ponte-nova&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=157:59-avenida-da-liberdade-escudeiros-via-esporoes&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
http://www.tub.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=157:59-avenida-da-liberdade-escudeiros-via-esporoes&catid=36:horarios-percursos-a-mapas&Itemid=40
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funcionamento e, fundamentalmente, os meios de acesso ao mesmo. A divulgação das suas 

vantagens junto dos utilizadores é igualmente um elemento a tomar em linha de consideração. 

 

Seria pertinente, para um melhor ajustamento do DRT às necessidades dos utilizadores, 

proceder-se a um levantamento de necessidades junto dos mesmos. Tal possibilitaria 

percecionar os pontos de paragem supostamente mais solicitados, tal como os horários que 

melhor serviriam as suas necessidades, ou seja, seria necessário que o estudo da procura 

contemplasse a realização de inquéritos aos utilizadores. 

 

A reestruturação da rede poderia estender-se a outras linhas, nomeadamente, às linhas 18/58 e 

20/59. Estas efetuam o mesmo percurso e têm as mesmas paragens, com exepção da 

paragem do Fujacal, que tem sentido único. No entanto, segundo informações dos TUB, estas 4 

linhas, se fossem reduzidas a 2 linhas os seus passageiros sairiam prejudicados. Isto é, como 

elas efetuam o percurso inverso alguns passageiros teriam de efetuar quase toda a linha para 

sairem no seu ponto de paragem. Assim, ao efetuarem o percurso inverso os passageiros podem 

optar pela linha mais adequada. De qualquer forma, estas linhas apresentam rentabilidade para 

a empresa, não havendo necessidade de redução de linhas e consequente aumento de 

frequência de veículos. 

 

O incremento do serviço de Transporte a Pedido poderá trazer vantagens capazes de 

proporcionar melhorias nas rotas do Transporte público convencional e adequar um serviço de 

transporte às necessidades dos passageiros, principalmente, em zonas onde as linhas forem 

suprimidas. Porém, como citado, este trabalho revelou que o serviço apresenta algumas 

fraquezas que devem ser vistas como um ponto de partida para que se desenvolva este novo 

serviço de Transporte a Pedido, facultando uma maior sustentabilidade do serviço dos TUB. 

 

No que concerne ao objeto de estudo, às linhas contempladas no presente caso, foram 

selecionadas de acordo com a área de estudo do município de Braga, tendo sido que as linhas 

selecionadas pudessem ser reestruturadas e dar origem a um STF tipo DRT. Todavia, a 

aplicação prática permitiu verificar que a rede da TUB no município de Braga se encontra 

estruturada como um todo, na medida em que as linhas se cruzam, se sobrepõem e se 

complementam. Por este motivo, foi necessário incluir no presente trabalho uma linha que não 
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estava, à priori, selecionada. Ora, partindo deste preceito, e sabendo-se que a estrutura da rede 

permite conjugar as diferentes linhas, a impossibilidade de se realizar uma análise mais alargada 

pode limitar o resultado que se poderia obter com a implementação do DRT. 

 

Não obstante, a proposta final apresentada ainda carece a recolha e análise de informação e de 

um trabalho mais minucioso, principalmente, quanto à rentabilidade das linhas, i.e, um estudo 

económico. A avaliação da rentabilidade de uma linha depende de um conjunto de trabalhos, 

não sendo possível apenas ter em conta o número de passageiros e a frequência do serviço. 

Note-se o seguinte exemplo: se uma linha for frequentada maioritariamente por reformados que 

utilizam passe social, a linha pode ter muitos passageiros mas é pouco rentável, mas se der 

como exemplo uma linha que é utilizada maioritariamente por passes normais e bilhetes de 

bordo, sem apresentar um volume significativo de passageiros, esta poderá ser mais rentável 

que o primeiro caso. Assim se denota a influência de um conjunto de variáveis que podem por 

em causa a viabilidade económica e a rentabilidade da linha. No entanto, do ponto de vista 

ambiental, qualquer solução que reduza o número de veículos em circulação sem alterar a 

qualidade do serviço é benéfica. 

 

Contudo, a grande vantagem da introdução de um Transporte a Pedido reside na vertente social, 

onde é possível com menor despesa ou despesas iguais, ter um serviço de melhor qualidade 

para todas as pessoas, independentemente do seu estatuto social. 

 

Desenvolvimentos futuros  

 

O presente trabalho apesar de fazer referência apenas à parte Sudeste do concelho de Braga, 

demonstra uma primeira intervenção do serviço de Transporte a Pedido. Neste sentido, haverá a 

necessidade de se proceder no futuro à realização de estudos de oferta e procura em todo o 

concelho, permitindo verificar-se onde haverá a necessidade de intervenção ou restruturação da 

rede.  

 

No futuro, será apropriado que se efetuem inquéritos à população, para que se possa conhecer 

as reais necessidades e "feedback" dos utilizadores do serviço de Transporte público 

convencional. 
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Por último, seria aconselhável que se dê continuidade à investigação aqui desenvolvida, 

alargando a abordagem às restantes freguesias do concelho de Braga, visando contribuir para 

um maior conhecimento técnico e científico na área, exigindo à empresa um esforço e 

adaptação a este novo sistema de Transporte público, corrigir os problemas de mobilidade nas 

áreas menos servidas e de forma a proporcionar um serviço de qualidade adaptado às 

necessidades dos utilizadores. 
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Anexo I  
 

 Indicadores  

socio-económicos 
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População residente por freguesia 

 

Freguesia População 
residente 

Arcos 764 

Celeirós 3289 

Escudeiros 1115 

Esporões 1709 

Braga (Cividade) 1422 

Ferreiros 7707 

Figueiredo 1198 

Guisande 538 

Lamas 842 

Lomar 6041 

Braga (Maximinos) 9792 

Morreira 747 

Nogueira 5924 

Priscos 1341 

Penso (Santo Estêvão) 435 

Braga (São João do Souto) 725 

Braga (São José de São Lázaro) 13576 

Oliveira (São Pedro) 515 

Braga (São Vicente) 13236 

Penso (São Vicente) 314 

Braga (São Vítor) 29642 

Braga (Sé) 3358 

Tebosa 1129 

Trandeiras 700 

Vimieiro 1233 
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Densidade populacional por freguesia 

 

Freguesia População 
residente 

Área (m²) Densidade 
Populacional 

Arcos 764 878,12 0,8700405 

Celeirós 3289 2802,93 1,173415 

Escudeiros 1115 4218,70 0,2642994 

Esporões 1709 4740,67 0,3604976 

Braga (Cividade) 1422 303,88 4,6794787 

Ferreiros 7707 2579,10 2,9882517 

Figueiredo 1198 2026,70 0,5911087 

Guisande 538 2466,00 0,2181671 

Lamas 842 1253,50 0,6717192 

Lomar 6041 3134,60 1,9271996 

Braga (Maximinos) 9792 1895,70 5,1653743 

Morreira 747 3602,70 0,2073445 

Nogueira 5924 5220,32 1,1347963 

Priscos 1341 3649,13 0,3674849 

Penso (Santo Estêvão) 435 2240,40 0,1941618 

Braga (São João do Souto) 725 256,81 2,8230988 

Braga (São José de São Lázaro) 13576 2174,90 6,2421261 

Oliveira (São Pedro) 515 2243,40 0,2295623 

Braga (São Vicente) 13236 2550,43 5,1897131 

Penso (São Vicente) 314 1577,50 0,1990491 

Braga (São Vítor) 29642 4083,80 7,2584358 

Braga (Sé) 3358 367,33 9,1416438 

Tebosa 1129 2586,24 0,4365411 

Trandeiras 700 940,20 0,7445224 

Vimieiro 1233 2873,50 0,4290934 
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Nível de escolaridade por freguesia 

 

Freguesia Sem 
nível de 
escolari

dade 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
secundário 

Taxa de 
analfabeti

smo 

Ensino 
superior 

Arcos 58 244 85 131 118 4,47% 107 

Celeirós 260 909 485 604 569 3,89% 328 

Escudeiros 120 383 142 170 144 7,24% 105 

Esporões 134 558 222 265 291 5,11% 181 

Ferreiros 529 1889 930 1397 1479 2,27% 1156 

Figueiredo 94 434 210 172 161 5,79% 87 

Guisande 57 171 91 100 62 7,59% 27 

Braga (Cividade) 77 327 134 220 241 2,25% 387 

Lamas 65 257 142 133 133 3,91% 78 

Lomar 421 1595 777 1114 1102 3,31% 807 

Braga (Maximinos) 660 2304 1051 1748 1829 2,47% 1859 

Morreira 78 264 120 115 88 7,48% 49 

Nogueira 390 1207 559 836 1053 2,86% 1652 

Priscos 106 426 173 228 206 5,34% 154 

Penso (Santo Estêvão) 44 132 69 73 61 7,27% 43 

Braga (São João do 
Souto) 

118 223 40 76 77 15,22% 180 

Braga (São José de 
São Lázaro) 

790 2971 1262 2317 2640 2,42% 3219 

Oliveira (São Pedro) 41 146 106 75 76 5,82% 47 

Braga (São Vicente) 834 2611 1309 2144 2645 1,92% 3170 

Penso (São Vicente) 28 121 35 52 52 6,60% 13 

Braga (São Vítor) 1798 5529 2544 4404 5595 1,91% 8622 

Braga (Sé) 246 895 360 569 628 3,35% 558 

Tebosa 84 384 239 188 128 5,79% 71 

Trandeiras 54 203 119 114 108 4,89% 83 

Vimieiro 96 385 164 235 195 4,51% 107 
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População economicamente ativa por freguesia 

 

Freguesia Populção 
Economicamente 

Ativa 

Arcos 364 

Celeirós 1560 

Escudeiros 476 

Esporões 763 

Ferreiros 3659 

Figueiredo 549 

Guisande 245 

Braga (Cividade) 559 

Lamas 385 

Lomar 2817 

Braga (Maximinos) 4117 

Morreira 328 

Nogueira 2898 

Priscos 615 

Penso (Santo Estêvão) 194 

Braga (São João do Souto) 176 

Braga (São José de São Lázaro) 5499 

Oliveira (São Pedro) 212 

Braga (São Vicente) 5943 

Penso (São Vicente) 136 

Braga (São Vítor) 13487 

Braga (Sé) 1431 

Tebosa 507 

Trandeiras 309 

Vimieiro 595 
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Taxa de desemprego por freguesia 

 

Zona Geográfica População desempregada Taxa de desemprego 

Arcos 46 11,22% 

Celeirós 227 12,70% 

Escudeiros 80 14,39% 

Esporões 103 11,89% 

Ferreiros 597 14,03% 

Figueiredo 85 13,41% 

Guisande 32 11,55% 

Braga (Cividade) 90 13,87% 

Lamas 47 10,88% 

Lomar 484 14,66% 

Braga (Maximinos) 815 16,52% 

Morreira 44 11,83% 

Nogueira 353 10,86% 

Priscos 76 11% 

Penso (Santo Estêvão) 25 11,42% 

Braga (São João do Souto) 23 11,56% 

Braga (São José de São Lázaro) 1082 16,44% 

Oliveira (São Pedro) 37 14,86% 

Braga (São Vicente) 992 14,3% 

Penso (São Vicente) 27 16,56% 

Braga (São Vítor) 2243 14,26% 

Braga (Sé) 272 15,97% 

Tebosa 60 10,58% 

Trandeiras 44 12,46% 

Vimieiro 74 11,06% 
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População empregada por setor de atividade e por freguesia 

 

Freguesia Primário Secundário Terciário 

Arcos 3 126 235 

Celeirós 3 809 748 

Braga (Cividade) 1 96 462 

Escudeiros 3 246 227 

Esporões 11 331 421 

Ferreiros 11 1427 2221 

Figueiredo 8 294 247 

Guisande 1 123 121 

Lamas 7 185 193 

Lomar 8 1021 1788 

Braga (Maximinos) 13 1108 2996 

Morreira 8 157 163 

Nogueira 13 769 2116 

Priscos 8 287 320 

Penso (Santo Estêvão) 8 86 100 

Braga (São João do Souto) 2 24 150 

Braga (São José de São Lázaro) 19 1160 4320 

Oliveira (São Pedro) 3 114 95 

Braga (São Vicente) 14 1228 4701 

Penso (São Vicente) 10 60 66 

Braga (São Vítor) 29 2719 10739 

Braga (Sé) 0 344 1087 

Tebosa 3 279 225 

Trandeiras 5 120 184 

Vimieiro 0 331 264 
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Anexo II 
Linhas em Estudo 
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Anexo III 
Avaliação da área de 

estudo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 
 

 

  



 

191 
 

Área das freguesias (por coroa) 

Freguesias 
Área por 

coroa 
Área total 

Coroa 
1       

  Braga (Cividade) 303878,18 303878,18 

  Braga (São José de São Lázaro) 2159003,23 2174880,25 

  Braga (Maximinos) 1831763,13 1895696,46 

  Braga (São João do Souto) 256807,84 256807,84 

  Braga (Sé) 367326,03 367326,03 

  Nogueira 370822,89 5220316,04 

  Lomar 550986,80 3134573,23 

  Ferreiros 447810,61 2579098,28 

  Braga (São Vítor) 4029534,57 4083784,95 

  Braga (São Vicente) 2344735,95 2550427,77 
Coroa 
2       

  Braga (São José de São Lázaro) 15877,03 2174880,25 

  Braga (Maximinos) 63933,31 1895696,46 

  Arcos 619027,31 878119,95 

  Nogueira 3030134,59 5220316,04 

  Lomar 1764353,58 3134573,23 

  Ferreiros 1835360,04 2579098,28 

  Ferreiros 6334,51 2579098,28 

  Braga (São Vítor) 53651,05 4083784,95 

  Braga (São Vicente) 204193,60 2550427,77 
Coroa 
3       

  Escudeiros 4218703,54 4218703,70 

  Oliveira (São Pedro) 2243404,37 2243404,37 

  Guisande 2465992,25 2465992,25 

  Tebosa 2586239,44 2586239,44 

  Penso (São Vicente) 1577504,76 1577504,76 

  Penso (Santo Estevão) 2240375,01 2240375,01 

  Trandeiras 940197,30 940197,30 

  Lamas 1253483,70 1253483,70 

  Priscos 3649126,85 3649126,85 

  Morreira 3602682,08 3602682,08 

  Figueiredo 2026699,76 2026699,76 

  Vimieiro 2873464,32 2873464,32 

  Esporões 4740671,29 4740671,29 

  Celeirós 2802931,67 2802931,67 

  Arcos 259092,60 878119,95 

  Nogueira 1819358,45 5220316,04 

  Lomar 819232,82 3134573,23 

  Ferreiros 289593,04 2579098,28 
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Anexo IV 

Dados base dos TUB 
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Exemplo dos dados fornecidos pelos TUB 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

