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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO 

UM FUTURO SUSTENTÁVEL PARA OS TRANSPORTES: RUMO 
A UM SISTEMA INTEGRADO, BASEADO NA TECNOLOGIA E 

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 
 
 

CONTRIBUTOS DA ANTROP 
 
 
COMENTÁRIOS GERAIS 
 
 
O Livro Branco dos Transportes, publicado pela Comissão em 2001 e 
revisto posteriormente em 2006, estabelecia o programa da política 
europeia de transportes até 2010. A publicação da nova Comunicação 
pressupõe uma mudança na visão estratégica da Comissão sobre os 
transportes, já que em vez de dar prioridade à transferência modal da 
rodovia para a ferrovia, a Comissão propõe agora concentrar esforços na 
integração dos diferentes modos e o desenvolvimento das novas 
tecnologias. 
 
Consideramos positiva esta mudança de orientação da Comissão. 
 
Por outro lado, nesta Comunicação colocam-se os grandes desafios que o 
sector dos transportes irá enfrentar nas próximas décadas: envelhecimento 
da população europeia, migração e mobilidade interna, desafios ambientais, 
escassez crescente de combustíveis fósseis, urbanização e tendências 
mundiais que afectam a política europeia de transportes.  
 
A Comissão propõe sete grandes objectivos políticos para um sistema de 
transportes sustentável: 
 

• Transportes de qualidade e seguros 
• Uma rede devidamente mantida e plenamente integrada 
• Reforço da sustentabilidade ambiental dos transportes 
• Manter a UE na vanguarda dos serviços e das tecnologias de 

transporte 
• Protecção e desenvolvimento do capital humano 

 
• Preços inteligentes que funcionam como os sinais de trânsito 
• Planeamento atento aos transportes: melhoria da acessibilidade 
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A Comissão apresenta ainda sugestões de políticas a favor de um sistema 
de transportes sustentável: 
 

• Infra-estrutura: manutenção, desenvolvimento e integração de redes 
modais 

• Financiamento: encontrar recursos para a garantia de transportes 
sustentáveis 

• Tecnologia: como acelerar a transição para uma sociedade menos 
dependente do carbono e liderara a inovação mundial 

• Quadro legislativo: continuar a promover a abertura do mercado e a 
favorecer a concorrência 

• Comportamento; educar, informar e implicar 
• Governação: acção eficaz e coordenada 
• A dimensão externa: necessidade de a Europa se exprimir em 

uníssono 
 
Assim, de harmonia com o espírito da Comunicação e tendo por base o 
“guião” do 1º Painel da Sessão de Debate promovida pelo IMTT sob o 
título “Um futuro sustentável para os transportes”, em que se procurou 
mostrar de que forma os operadores poderão contribuir para reduzir o 
congestionamento urbano e a poluição urbana pela sua utilização 
criteriosa, planificada, atraente e informada, apresentaremos, a seguir, 
alguns tópicos relativos às quatro áreas abordadas, procurando fazer a 
aproximação entre os objectivos e as políticas acima enunciados: 
 
 
 
 
Tema A - Doutrina de emprego de meios - usar o quê, como, em que 
circunstâncias, com que objectivos; que tipo de unidades empresariais 
seriam as mais indicadas para uma exploração ligeira e rentável, que 
alterações metodológicas de procedimento a actual situação reclama ou 
aconselha; exemplos. 
 
 
 
 
Tópicos: 
 

I. As opções no que se refere à mobilidade dependem do modelo de 
desenvolvimento definido para um determinado território  
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II. Os operadores de transporte devem ser: 

Unidades empresariais privadas (dinamismo, eficiência, eficácia, 
liberdade de acção) 
A iniciativa privada sabe adequar as unidades empresariais às 
circunstâncias 

 
Políticas - Quadro legislativo: continuar a promover a abertura 
do mercado e a favorecer a concorrência 

 
III. Operadores de mobilidade vs. Operadores de Transporte  
 

Objectivos - Uma rede devidamente mantida e plenamente 
integrada 
 
Políticas - Infra-estrutura: manutenção, desenvolvimento e 
integração de redes modais 

 
IV. Competição vs. Co-petition  

Autocarros / Metros ligeiros e pesados / tram-train / Comboios / 
Bicicletas 
Parques de estacionamento – inclusão do TI – captação de clientes 
do TI 
Transportes a pedido/car sharing/táxis 

 
Exemplos: 
Fertagus (integração modal e tarifária incluindo as tarifas dos 
parques). Interfaces/gares intermodais 
Captação de 30% de TI (FTG) e de 20% (MTS) 

 
 
 
 
 
 
 
Tema B - Metodologia do planeamento do transporte urbano - graus de 
intervenção do poder central, do poder local, dos operadores, dos 
utilizadores; como fazer participar a procura num processo que 
tradicionalmente está formatado pela oferta; exemplos. 
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Tópicos: 
 

I. Gestão do Território e Regulação 
Vários modelos – prevalência do poder local – autonomia financeira 
2 níveis de planeamento: 

 
1.º nível (geral) – Autoridade/Poder Local 
Rede geral 
Definição dos modos de transporte 

 
2.º nível (operacional) – Operadores 
Horários/paragens 
Circulações 
Gares 

 
II. Combater a excessiva centralização (Governo) das decisões 

 
III. Politica vs. Técnica 

  
Objectivos - Planeamento atento aos transportes: melhoria da 
acessibilidade 

 
Políticas - Governação: acção eficaz e coordenada 

 
IV. Restrição do uso do TI 

 
 

V. Transparência 
 

VI. Sustentabilidade – contratualização 
 
Política - Financiamento: encontrar recursos para a garantia de 
transportes sustentáveis 

 
VII: Transportes urbanos formatados com o poder local 
 

Parcerias estratégicas com diversas entidades, nomeadamente 
câmaras municipais, forças de segurança e escolas: 
- melhorar a mobilidade dentro das áreas por eles abrangida 
- garantir a acessibilidade a determinados locais, como centros de 
saúde 
- redução de emissões poluentes e dos problemas de 
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congestionamento 
 
 

Vários serviços com frota devidamente adaptada são actualmente 
explorados pelos Associados da ANTROP, registando, alguns desses 
serviços, uma adesão cada vez maior aos transportes públicos em 
alternativa ao transporte próprio, o que se reveste de especial 
importância não só para a poupança de combustível e o que isso 
significa em termos da redução dos gastos das famílias, mas 
fundamentalmente pelo contributo para a melhoria do ambiente, com 
uma redução das emissões de CO2 para atmosfera, e para o 
reordenamento do trânsito nos centros urbanos, um dos grandes 
problemas das cidades nos dias de hoje. 
Exemplos:  

 
Transportes Urbanos explorados pela Rodoviária do Tejo: 

• Abrantes 
• Alcobaça 
• Almeirim 
• Caldas da Rainha 
• Cartaxo 
• Entroncamento 
• Leiria 
• Óbidos  
• Peniche 
• Santarém 
• Tomar  
• Torres Novas 

Transportes Urbanos explorados pela Frota Azul (Algarve): 
• Portimão 

Transportes Urbanos explorados pela Translagos: 
• Lagos 

Transportes Urbanos explorados pela EVA: 
• Albufeira 
• Faro 
• Loulé (entre 2006 e Fevereiro de 2008 houve um aumento na ordem 

dos 74%, sendo que nos últimos nove meses esse crescimento 
acentuou-se em 10 por cento). 

• Olhão 
• Quarteira 
• Tavira 
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Outros Exemplos:  
 
Serviço “RODINHAS” da Rodoviária de Lisboa, que resultou de uma 
parceria estratégica com a Câmara Municipal de Loures. Neste serviço de 
proximidade são utilizadas viaturas de baixa lotação, bem como a “Linha 
Azul”, assinalada no pavimento, que permite a entrada e saída de 
passageiros fora das paragens tradicionais. 
 
SITEE - Sistema Integrado de Transportes e Estacionamento de 
Évora, E.M., Lda. - Rodoviária do Alentejo/Câmara Municipal de Évora  
 
 
 
Tema C - Tornar o transporte atraente para o utilizador - Que medidas 
tomar, como cativar uma mal definida faixa "média" de utilizadores que 
será sensível a uma melhoria de qualidade que lhe permita deixar em casa o 
seu automóvel; como alterar o paradigma actual cristalizado nas enormes 
filas de espera, na dificuldade crescente de parqueamento, no 
acantonamento do transporte público às franjas periféricas do leque da 
procura; exemplos. 
 
 
Tópicos: 
 

I. Modernidade 
 

II. Velocidade 
 

III. Comodidade 
 

IV. Prestígio 
 

V. Segurança 
 
 

VI. Obrigações do Operador: 
 

a. Comunicação ao Cliente – do serviço e das vantagens 
 

Políticas - Comportamento: educar, informar e implicar 
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Aposta na comunicação e acções de promoção do transporte público 
rodoviário de passageiros. 
 
Alguns exemplos: 

 
“Jovem Cidadão Sobre Rodas”, desenvolvido pela Rodoviária de 
Lisboa, 
 
 “Auditório Jovem”, desenvolvido pela Rodoviária do Tejo 
Consistem em “ateliers de história viva, em que os jovens observam as 
coisas ao mesmo tempo que as aprendem. Em ambos os casos foi 
transformado um autocarro por dentro, com soluções para diversas 
situações: placa elevatória para cadeira de rodas, colocação de monitores 
ligados a um computador, bem como criada uma imagem exterior.  
promover a utilização do transporte público junto das crianças e jovens,  

 
Campanha lançada pela Barraqueiro Transportes incentivo à utilização 
dos transportes públicos rodoviários, que se prolongará, com 
distribuição aos automobilistas de folhetos de sensibilização para as 
vantagens do transporte público, com bilhetes gratuitos em anexo. No 
intuito de consolidar este esforço de comunicação, foi igualmente 
veiculada uma campanha nas rádios locais das áreas de actuação da 
empresa. 
o transporte público rodoviário é a forma mais rápida e barata de 
cumprir os trajectos quotidianos na área metropolitana da Grande 
Lisboa”. 

 
Programa sobre Segurança Rodoviária Escolar desenvolvido pela ET 
Gondomarense em todos os concelhos em redor do Porto, 
designadamente Porto, Matosinhos, Valongo, Paredes, Maia, Gondomar 
e Penafiel, abarcou crianças do 4º ano do primeiro ciclo básico e teve 
como objectivo sensibilizar os mais novos para a adopção de 
comportamentos seguros enquanto viajam de autocarro. 

 
As empresas associadas têm também desenvolvido projectos na área da 
segurança a nível da prevenção e segurança rodoviária, através da 
formação inicial e formação contínua dos motoristas e condução 
defensiva, e a nível da segurança dos passageiros, através de sistemas de 
vídeo-vigilância nos autocarros. 
De realçar o projecto pioneiro da Rodoviária de Lisboa, o GISFROT, 
financiado parcialmente pela DGTTF, desenvolvido em parceria com o 
Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico e a 
colaboração da Prevenção Rodoviária Portuguesa, em que um dos 



 

 8 

aspectos mais visíveis é o das Acções de Formação de Condução 
Defensiva, a qual tem implicações muito positivas em termos de 
segurança, energia, ambiente e economia. 

 
 

Têm sido também estabelecidas parcerias estratégicas entre operadores, 
criando serviços de exploração conjunta e integrados quer a nível físico, 
quer a nível tarifário. 
Exemplos: 

 
� Serviço “BUS PLUS” para exploração do eixo Braga-Porto (parceria 

ARRIVA/REDM – Grupo Transdev); 
� Linha “FIRST CLASS” para exploração do eixo S. João da Madeira-

Porto (parceria CAIMA – Grupo Transdev/A.V. SOUTO). 
 

b. Sistema de Apoio ao Cliente  
c. Inquéritos à Qualidade de Serviço,  

 
d. Fiabilidade/Credibilidade – frequência adequada, regularidade, 

pontualidade, rapidez, segurança e comodidade 
 

e. Facilidade – informação, bilhética integrada e fácil de adquirir 
e usar, interfaces 

 
f. Preço adequado e competitivo 

 
Objectivos - Preços inteligentes que funcionam como os sinais 
de trânsito 

 
g. Meio de transporte atraente e moderno 

 
Objectivos - Transportes de qualidade e seguros 

 
 

VII. Elevada idade média da frota de autocarros em Portugal que 
neste momento se cifra em 17 anos, uma das mais altas da Europa! 

 
Apoios financeiros extraordinários por parte do Governo, dada a 
incapacidade das Empresas o poderem fazer sozinhas face à contínua perda 
de receitas. 
 
A ANTROP apresentou ao Governo, em tempo oportuno, um plano 
estratégico para os transportes colectivos de pesados de passageiros, que 
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inclui uma profunda renovação da frota de autocarros nacional, indo ao 
encontro das políticas ambientais defendidas e assumidas 
internacionalmente por este Governo, nomeadamente no âmbito do  
 
PNAC (Plano Nacional para as Alterações Climáticas) e Protocolo de 
Quioto. 
Neste plano avaliaram-se quatro diferentes níveis de intervenção: 
� Estudos de Mobilidade; 
� Optimização de Redes, em sintonia com os planos de mobilidade; 
� Renovação da Frota, tendo em atenção a adaptação da frota ao serviço 
     prestado; 
� Formação de Motoristas. 
Por outro lado, nesse mesmo plano, que foi elaborado com a colaboração 
dos mais reputados especialistas do sector, demonstra-se que os 
investimentos identificados conduzirão também a importantes ganhos 
económicos e sociais para o país. 
Aliás, planos como o proposto pela ANTROP têm sido implementados um 
pouco por toda a Europa, designadamente na nossa vizinha Espanha, com 
resultados muito positivos reflectidos no aumento sustentado de 
utilizadores de transporte público. 
 
 
Tema D - Metodologia da informação do transporte - As boas soluções, 
que encantam o público, e as soluções menos compreensíveis, que 
promovem o seu desinteresse; exemplos. 
 
 
Tópicos: 
 

I. NTI - novas tecnologias de informação 
 

II. Internet/sites 
 

III. Telemóveis (bluetooth e PDA’s) 
 

IV. SAE Informação em tempo real (paragens) – registou-se uma 
diminuição de 20% do stress percebido pelos passageiros. 

 
No caso dos SAE, de referir o projecto inovador, iniciado em 1997 e 
desenvolvido pela Rodoviária de Lisboa, o ICTR – Informação ao Cliente 
em Tempo Real, com equipamento de transmissão de dados, instalado no 
autocarro que utiliza a tecnologia GPRS – Serviço Global de Pacote por 
Rádio, para localização da frota e informação nas paragens. Nestas 
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paragens já foram instalados novos painéis informativos, dado que esta foi 
a primeira empresa do país a dispor deste sistema, o qual face à inovação  
 
 
tecnológica, entretanto verificada, sofreu recentemente uma reestruturação. 
 

V. Inovação 
Bilhética integrada e sem contacto 

 
Neste domínio salienta-se também a integração tarifária que está a ser 
operada na área metropolitana do Porto, através da adesão dos operadores 
privados ao ANDANTE.  
 
Idem Lisboa Viva. 
 
No âmbito da bilhética várias empresas das áreas metropolitanas de Lisboa 
e do Porto já aderiram à bilhética sem contacto, mas são de referir também, 
a título exemplificativo, outras empresas fora destas áreas, como a 
Rodoviária do Tejo e os TUG – Transportes Urbanos de Guimarães. 
 
BUS TV, um novo serviço de informação e entretenimento a bordo dos 
autocarros, com emissões todos os dias da semana, durante todo o dia, cuja 
programação varia todas as semanas e inclui conteúdos diversos e 
apelativos.  
 
Este canal de televisão serve também como um meio privilegiado para as 
empresas comunicarem com os seus clientes, pelo que parte da 
programação é dedicada a fornecer informações sobre a empresa e os 
serviços que presta. 
 
Este sistema já é disponibilizado pela VALPI BUS e pela VIMECA. (RL, 
TST) 
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25 de Setembro de 2009 
 
Luis Cabaço Martins 
Presidente do Conselho Directivo da ANTROP 
 


