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Perda de bem-estar
• A perda de bem-estar pode ocorrer:
• Comportamento monopolista
• Externalidades

Eficiência, pricing e
externalidades
Comportamento monopolista

Perda de bem-estar causada por um
monopólio
• Um monopólio existe quando um único produtor controla todo o mercado para um
determinado produto.
• Os monopólios podem surgir de várias maneiras. Restrições legais, por exemplo, podem dificultar
o acesso ao mercado. Em outros casos, o conhecimento técnico exclusivo, cuidadosamente
protegido, protegido por patentes adicionais, pode impedir o acesso ao mercado por outras
empresas. Outro exemplo é o chamado monopólio natural.

Perda de bem-estar causada por um
monopólio
• Os produtores não podem influenciar os preços em um mercado perfeitamente competitivo.
• Eles são tomadores de preços e precisam tomar o preço de mercado como um dado fato.
• O monopolista pode ser um criador de preços, porque ele é o único fornecedor.
• Ao definir seu preço, ele começa a partir da curva de demanda.
• Ele pode escolher um ponto na curva de demanda caracterizado por um preço alto e um volume
baixo, ou pode decidir por um preço baixo e altas vendas. Lucros máximos determinarão sua
decisão. Lucro W é igual a receita total (ou faturamento) para menos custos totais TK:
• W (q) = TO (q) - TK (q)

Caso do Aeroporto de Lisboa
-

Privatização em 2012
Criação de um monopólio (em Portugal)

-

Aeroporto de Lisboa: hub TAP, congestionado
Aeroporto do Porto: Business e turismo, com capacidade
Aeroporto de Faro: Turismo, com capacidade
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Caso do Aeroporto de Lisboa
Evolução das tarifas passageiros e aeronaves
•

As tarifas aeroportuárias tiveram aumentos muito acentuados desde a privatização (entre 2013 e 2019)

Tanto para passageiros:
• entre 42,0% e 97,3% em Lisboa
• entre 12,8% e 45,7% no Porto
LISBOA
Schengen
Passageiros
Intra-EU
origem destino
Internacional

PORTO
Schengen
Passageiros
Intra-EU
origem destino
Internacional

Como para aeronaves:
• entre 17,1% e 74,5% em Lisboa
• 7,1% no Porto

2013

2019

7,78 €
9,92 €
13,21 €

11,05 €
19,57 €
19,57 €

2013

2019

8,10 €
10,57 €
14,41 €

9,60 €
15,40 €
16,26 €

LISBOA
Aeronaves com mais de 14 toneladas
Preço por
tonelada

Até 24h
acima de 72h

LISBOA
Aeronaves até 14 toneladas
Preço por
Até 24h
24h ou
acima de 72h
fração
PORTO
Todas as aeronaves (preço por tonelada e
por 24h ou fração)

2014

2019

1,64 €
6,55 €

1,92 €
11,43 €

2014

2019

24,36 €

28,58 €

97,44 €

169,93 €

2014

2019

1,54 €

1,65 €
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Caso do Aeroporto de Lisboa
Evolução do tráfego
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Perda de bem-estar
• A perda de bem-estar pode ocorrer:
• Comportamento monopolista
• Externalidades

Eficiência, pricing e
externalidades
Externalidades

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• Existem uma série de razões para que as pessoas viajem.
• Dentro das forças internas que encorajam o excesso de viagens encontram-se a utilidade da
própria viagem, a utilidade derivada de certos estilos de vida que se encontram associados à
mobilidade e ao desejo de conhecer o espaço físico.
• O desenvolvimento econômico e a crescente urbanização das cidades vai aumentar o
congestionamento.

• Na maior parte dos países é fácil imaginar que os próximos anos serão cada vez mais gravosos
em termos dos níveis de congestionamento urbano.
• A razão prende-se directamente com o aumento geral da motorização individual e com o efeito
dessa tendência na procura do transporte privado.

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• A procura de transporte não é constante ao longo do tempo. Esta varia ao longo do dia e ao longo
do ano. Durante o dia registam-se dois períodos críticos que ocorrem ao início da manhã e ao fim
da tarde, relacionados com as deslocações casa – emprego e vice versa; durante o ano existem
as férias, nomeadamente no período coincidente com as férias escolares, em que o número de
deslocações se reduz substancialmente (BUTTON, 1996).

• As infra-estruturas de transporte, embora flexíveis a longo prazo, têm uma capacidade finita
de adaptação num curto espaço de tempo. Nos períodos em que se regista um maior volume
de tráfego estas nem sempre conseguem dar resposta a este aumento assistindo-se então à sua
saturação (quando a capacidade da infra-estrutura é atingida) a partir deste volume a circulação
começa a processar-se em regime forçado. Quando um veículo é adicionado a uma corrente de
tráfego nestas condições o resultado será o abrandamento das velocidades dos veículos que já se
encontram na corrente de tráfego.

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• Dois tipos de custos são associados aos transportes:
• os custos internos que equivalem aos custos que são suportados directamente pelo
utilizador (gasolina, portagens, manutenção, seguros, etc) e
• os custos externos (ou custos sociais marginais) que representam os custos impostos a
terceiros resultantes da actividade de transporte (acidentes, ruído, poluição atmosférica,
congestionamento, etc).
• A valorização dos custos sociais dos transportes, sobretudo, dos custos externos, ou, como
denominado na literatura, Marginal External Cost of Congestion (MECC), foi alvo de extensa
análise e reflexão académica (WALTERS, 1961; GLAISTER, 1981; NEWBERY, 1988; BUTTON,
1996), mas continua a ser um tema recorrente na literatura académica.

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• As externalidades no sector dos transportes referem-se a situações em que o utilizador do
transporte não paga os custos totais da actividade (incluindo custos ambientais, de
congestionamento ou de acidentes). Normalmente estes não se apercebem de todos os
custos envolvidos pois (BUTTON, 1993):
• os custos ou o tempo despendido são tão pequenos que não vale a pena tê-los em
consideração;
• os utentes podem não se aperceber dos custos que determinada acção envolve;
• os hábitos dos viajantes podem impedir que estes se apercebam das mudanças de custos ao
longo do tempo.

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• Não sendo o utilizador dos transportes a pagar os custos externos implica que outros o tenham que
fazer,
• No limite, toda a sociedade suporta os custos associados, por exemplo, à poluição dos automóveis

• Como estimar esta perda de bem estar?

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• No diagrama seguinte, o eixo das abcissas
corresponde ao volume de tráfego e o das
ordenadas ao custo unitário generalizado duma
deslocação. Estão também definidas as curvas da
procura, do custo médio (representando os custos
médios para cada volume de tráfego) e do custo
marginal (representando os custos externos
adicionais de tráfego).

Curvas dos custos e da procura – volume de
tráfego óptimo

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• A curva do custo marginal tem uma inclinação mais
acentuada porque na presença de congestionamento,
o custo social marginal é superior ao custo médio,
aumentando mais rapidamente à medida que o
volume de tráfego aumenta. Igualmente a curva do
custo médio vai ficando mais inclinada por ter de reflectir
o aumento do custo (= tempo) do atraso. A diferença
entre as duas curvas, para cada volume de tráfego,
reflecte os custos do congestionamento para esse
mesmo volume de tráfego, i.e., o custo marginal
(externo), correspondente ao aumento do atraso que um
condutor impõe aos outros, já que cada condutor decide
se deve ou não viajar segundo a curva do custo médio,
ignorando completamente o custo externo do
congestionamento daí resultante e imposto aos
condutores (HAU, 1992).

Curvas dos custos e da procura – volume de
tráfego óptimo

Perda de bem-estar pelas externalidades:
o caso do congestionamento
• O volume de tráfego óptimo é dado pela projecção
vertical do ponto (C) em que a curva da procura
intersecta a curva dos custos marginais (Fo).
• O volume de tráfego correspondente ao ponto em
que a curva da procura intersecta a curva dos custos
médios corresponde ao volume actual (Fa).
• De um ponto de vista social o volume actual, Fa, é
excessivo porque os custos que provoca (FaA) são
superiores custos efectivamente sentidos pelo
utilizador (FaB). Para volumes de tráfego superiores
ao óptimo (superiores a Fo) os custos gerados são
FoCAFa e os benefícios FoCBFa, implicando uma
perda social de ABC. Um volume de tráfego menor
que Fo é sub-óptimo dado que o sistema não está a
ser totalmente aproveitado.

Curvas dos custos e da procura – volume de
tráfego óptimo

Como combater o congestionamento?
• A interpretação económica da política de transportes explicada a partir da curva apresentada
anteriormente aponta para três tipos de soluções: aumento do preço dos bens complementares,
diminuição do preço dos bens substitutos e restrições ao nível da capacidade.
• O aumento do preço de bens complementares traduz-se num agravamento do preço de bens que estão
intimamente ligados à utilização do automóvel, e desta forma, agravam o custo de utilização deste (por
exemplo, automóveis ou combustíveis).
• Por diminuição do preço de bens substitutos entende-se a diminuição do preço de bens que substituem
a utilização do transporte individual e que, ao diminuírem o preço da sua utilização, configuram
soluções mais competitivas, desviando procura do automóvel para essas soluções (transporte público).
• Restringir a capacidade pressupõe que os utilizadores do veículo individual são forçados a alterar o seu
comportamento via alterações ao nível da infra-estrutura, sejam alterações físicas (diminuição no
número de vias, estreitamento na via, etc.), sejam alterações regulamentares (acesso condicionado aos
moradores, redução das velocidades máximas permitidas, etc). A alteração modal não é resultado de
uma opção pessoal, mas, de certa forma, uma imposição.

Como combater o congestionamento?
• Aumento do preço dos bens complementares
• Uma das formas de diminuir o uso do transporte
individual é aumentar os seus custos de utilização.
Esta é uma estratégia que consiste em transferir
para o utilizador imediato, tanto quanto possível,
os custos sociais do acesso. Para Fo, volume de
tráfego óptimo, o utilizador deve pagar o
equivalente à projecção horizontal do ponto em
que a curva do custo marginal intercepta a da
procura. Como o utilizador sente, no seu processo
de decisão o custo médio, isto implica que, para
este número de carros, ele terá de pagar mais RP
do que efectivamente faz, i.e., terá de pagar o
valor das externalidades que provoca.

Custo
custo
marginal
custo
médio

RP

procura

Fo

Volume

Representação gráfica dos efeitos do aumento do preço
dos bens complementares

Como combater o congestionamento?
• Aumento do preço dos bens complementares
• Para que estes objectivos sejam atingidos as
taxas praticadas devem igualar os custos sociais
marginais dos recursos usados para produzir cada
unidade.
• As medidas de natureza fiscal podem-se
classificar segundo 3 parâmetros (COMISSÃO
EUROPEIA, 1995):

Custo
custo
marginal
custo
médio

RP

• propriedade e tipo de veículo, através dos impostos sobre
a compra de veículos, impostos de camionagem, etc.;
• grau de utilização do veículo, englobando os impostos
sobre os combustíveis, de circulação, etc.;
• estacionamento, através de tarifas diferenciadas de
acordo com o lugar e o tempo de uso.

procura

Fo

Volume

Representação gráfica dos efeitos do aumento do preço dos
bens complementares

Como combater o congestionamento?
• Redução do preço dos bens substitutos
• O padrão de procura do transporte individual pode
ser alterado se houver alternativas atractivas ao
uso do automóvel. A redução do preço de bens
substitutos pode implicar uma transformação nos
hábitos de locomoção das pessoas e de
localização das actividades.

Custo
custo
marginal
custo
médio

procura

• Em termos económicos tal traduz-se numa
translação da curva da procura do transporte
público. Supondo que se regista um volume Fo,
os utilizadores deixam de ter um custo igual ao
marginal e passam a pagar o custo médio.

Fo

Volume

Representação gráfica dos efeitos da redução do preço dos
bens substitutos

Como combater o congestionamento?
• Restrição da capacidade

• Restringir a capacidade da rede, seja através de
estrangulamentos físicos da infra-estrutura, seja
através da regulação da sua utilização, reveste-se
da maior sensibilidade. De facto, através desta
política, impõe-se uma escolha aos utilizadores.

Custo
custo
marginal
custo
médio

• Identificado o ponto óptimo, onde a procura iguala
o custo marginal (F0), limita-se a capacidade do
sistema viário, até igualar esse ponto.

procura

Fo

Volume

Representação gráfica dos efeitos de restringir a capacidade

EXERCÍCIO
Como combater o congestionamento no
Rio?
Que medidas seriam mais “aceitáveis”?

Como combater o congestionamento?
Financiamento
•
Subsidiação do transporte público para que o preço dos bilhetes seja acessível a todos, e desta forma, constitua uma alternativa competitiva face às alternativas em
transporte individual.
Integração dos sistemas
•
Garantir uma coordenação eficaz das redes de transporte colectivo, através da integração física (interfaces) ou lógica (sistemas tarifários e bilhéticos comuns);
•
Desenvolvimento de sistemas park-and-ride. A instalação de parques de estacionamento na periferia da cidade com ligação directa ao sistema de transporte público surge
como uma das medidas mais eficientes de redução da circulação de carros dentro das cidades e de aumento do uso do transporte público.
Melhorias na operação
•
A criação / extensão de corredores bus (de autocarros e eléctricos) para aumentar a sua velocidade de circulação. Além da redução dos custos de exploração, quer pelo
menos combustível consumido, quer pela redução da frota necessária para explorar o serviço, permite ainda reduzir os tempos de viagem;
•
Vias de alta ocupação (HOV- high occupancy vehicles). Carros com mais de três passageiros são considerados HOV o que incentiva a prática de carpool ou carshare. A
vantagem para os utilizadores é que podem circular em vias dedicadas, ou partilhadas com Bus, aumentando a velocidade de circulação. Este tipo de vias tem experimentado
grande sucesso nos EUA.
Sistemas tecnológicos
•
Sistemas centralizados de gestão do tráfego automóvel. Estes sistemas permitem sincronizar os sistemas semafóricos da cidade, modificando tempos de espera de modo a
corrigir situações pontuais de congestionamento, dando prioridade de passagem ao transporte público.
•

A implementação de sistemas de assistência à exploração permite também melhorar a fiabilidade do serviço oferecido e reduzir os custos de operação. Estes sistemas de
comunicação - envio de dados entre o autocarro / eléctrico e uma central de gestão centralizada permitem que a qualquer momento se conheça a localização exacta do
veículo o que permite ajustar melhor o serviço às condições de circulação (possibilidade de substituir rapidamente veículos avariados ou alterar o horário). Cerca de 40
companhias de transporte público de vários países já adoptaram este tipo de tecnologia.

Como combater o congestionamento?
Comunicação e Marketing
•
Sistemas de informação ao utente. Novas tecnologias permitem fornecer informações aos utentes em tempo real. Estas informações relativas a horários, tarifas,
itinerários, tempo previsto de espera, atrasos podem ser fornecidas directamente em casa do utente (via Internet), em pontos estratégicos na cidade, nas paragens de
autocarros / eléctricos ou mesmo dentro do próprio veículo. Estes sistemas permitem aos utentes programar melhor as suas deslocações e contribuem para melhorar a
imagem do transporte público no seu conjunto. Numerosos exemplos de aplicação destas tecnologias podem ser vistos em França (como por exemplo em Estrasburgo);
•
Melhoria da imagem do transporte colectivo. Um marketing promovendo a imagem pública e os seus benefícios sociais e ambientais, aliada a uma melhoria efectiva das
paragens e das viaturas poderá aumentar a atractividade do transporte público.
Novas soluções de mobilidade
•
A diversificação de meios de transporte colectivo para cobrir áreas com fraca densidade de população. A introdução de buspool (geralmente usados por empresas para
transportar os seus trabalhadores), de carshare (carro posto à disposição de vários utentes) e de carpool (viagem em grupo em que cada membro à sua vez leva o seu
carro) permite reduzir o custo de transporte em relação ao transporte individual e oferecer condições de conforto superior às do transporte público. Um outro bom
exemplo são os Demand Responsive Transport (DRT), os quais, normalmente, são constituídos por pequenos autocarros que funcionam a pedido: uma central telefónica
recolhe as chamadas e optimiza o trajecto do autocarro em função dos pedidos. Em Wunsdorf (Hanôver) este sistema permitiu um aumento significativo da taxa de
ocupação dos autocarros (aumento em 75% do número de passageiros) sem que haja um aumento dos custos de exploração.

Conclusão
• A capacidade de nos movermos livremente no território, a um preço razoável, é mais do que uma
vantagem competitiva inquestionável para as cidades, um direito inalienável para os seus
habitantes ou de quem nelas trabalha.
• A nossa experiência colectiva de desenvolvimento dos sistemas de mobilidade urbanos, evitando
uma intervenção mais directa nas opções pessoais dos modos de transporte a utilizar, demonstrou
que, tendencialmente, nos afastamos do ponto de equilíbrio económico, mas, mais do que isso,
do ponto de equilíbrio social e ambiental.
• Deparamo-nos com um dilema, por um lado a sociedade não pretende regredir nos níveis de
mobilidade que hoje experimenta, por outro lado, reconhece que o problema do congestionamento
exige uma mudança comportamental. Apesar de complexo na sua gestão, o fenómeno do
congestionamento resulta de um desequilíbrio económico relativamente simples: custos
médios inferiores os custos externos marginais.

Conclusão
• Os mecanismos de reequilíbrio são vários, mas devem ter em atenção as especificidades
locais, ao nível da rede de transportes existente, e do contexto sócio-económico da região.
• Existem casos de sucesso e insucesso para praticamente todos os pacotes de medidas, e
experiência internacional demonstra que o sucesso ou fracasso prendem-se, na maior parte dos
casos, com a capacidade de implementação.
• Disseminar os objectivos das soluções, e o impacto das medidas junto dos principais visados,
agregando na solução os diversos stakeholders, é, inquestionavelmente, condição necessária para
a resolução do problema do congestionamento.

Planejamento de infraestruturas

Planejamento de infraestruturas
Metodologias e modelos

Planejar
• Planejar é coordenar, o que seria automático se o mercado funcionasse de forma perfeita (Adam
Smith)
• O planejamento é feito a níveis diferentes
• Federal (na Europa é feito planejamento a nível de toda a EU – Redes Transeuropeias de
Transportes)
• Estadual
• Local
• Planejar implica escolher, coordenar e implementar
• Do ponto de vista prática (e simplista), planejar implica definir as redes/serviço e os preço
(elasticidade é a alavanca de mudança comportamental)

Redes e tarifas
Tarifas

Planejar tarifas
• Após o desenho das redes é fundamental estabelecer princípios eficientes de tarifação que
induzam uma utilização eficaz de tarifas

Gestão da Rede
Rodoviária
Nacional
Financiamento, tarifação,
eficiência e equidade

Estrutura

Estrutura
1. INTRODUÇÃO

Enquadramento; Objetivos; Limitações da análise
2. PLANEAMENTO, GESTÃO E FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

A função planeadora e reguladora do Estado; Princípios de tarifação de bens semi-públicos; O processo de decisão no desenvolvimento de
projetos; Financiamento de infraestruturas rodoviárias; Parcerias público-privadas
3. O SISTEMA RODOVIÁRIO NACIONAL

Plano rodoviário nacional; Evolução da rede viária; Modelo SCUT; Novo modelo de gestão e financiamento do setor rodoviário; Introdução de
portagens nas SCUT; Avaliação do processo global de renegociações
4. EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA REDE RODOVIÁRIA

Gestão da capacidade instalada; Distribuição das portagens e equidade territorial; Casos de estudo: AMP e AML
5. CONCLUSÕES

RDN
Plano Rodoviário Nacional
O sistema rodoviário conta com um elemento planificador de base – o Plano
Rodoviário Nacional. Curiosamente, é o único setor, dentro da área dos
transportes, que possui um instrumento de planeamento base, que,
independentemente de alterações políticas, nunca foi abandonado. Foi alvo
de revisões e a sua execução foi feita em ritmos diferentes, mas o elemento
de base de planeamento manteve-se presente. O Plano Rodoviário Nacional
(D.L. N. 222/98 de 17 de Julho, Lei n.º 98/99 de 26 de Julho e D.L. 82/2003 de
16 de Agosto) é o instrumento planificador e regulador da Rede Rodoviária
Nacional (RRN), estabelecendo três níveis hierárquicos: Itinerários Principais;
Itinerários Complementares; e Estradas Nacionais.
Em 2017, a RRN compreende uma extensão de 17 708 km, dos quais, 15 109
km, estão concessionados à Infraestruturas de Portugal (IP S.A.) (Figuras 17 e
18).
Figura 17 – Configuração da RRN

(Un: Km; Fonte: Infraestruturas de Portugal, 2017)
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3. O sistema rodoviário nacional
O NMGSR estabeleceu vários modelos de parceria:
• A concessão do Estado com a EP S.A.;
• As concessões do Estado com portagens reais das concessionárias;
• As concessões do Estado com portagens reais a favor da IP S.A. em
troca de pagamentos por disponibilidade;
• As concessões do Estado em regime SCUT, posteriormente ex-SCUT
com portagens a favor da IP S.A. (concessionárias SCUT), em troca de
pagamentos por disponibilidade;
• As subconcessões da IP S.A. assentes, essencialmente, em pagamentos
por disponibilidade.
Figura 22 – Modelos de concessão
Modelo de parceria

Concessão

Concessões do Estado com Portagens
reais das concessionárias

Concessão Brisa;
Concessão Lusoponte;
Concessão Oeste;
Concessão Litoral Centro
Concessão Douro Litoral

Concessões do Estado com Portagens reais da
Estradas de Portugal por contraparOda de
pagamentos por disponibilidade (2 contratos)

Concessão Grande Lisboa
Concessão Norte

Concessões Ex SCUT com portagens da Estradas
de Portugal, por contraparOda de pagamentos por
disponibilidade (7 contratos)

Subconcessões da EP - Estradas de Portugal e
Concessão Túnel do Marão com pagamentos de
disponibilidade e de serviço e portagens da EP (8
contratos)

Norte Litoral
Grande Porto
Costa da Prata
Beiras Litoral e Alta
Beira Interior
Algarve
Interior Norte
Túnel do Marão
Transmontana
Douro Interior
Algarve Litoral
Baixo Tejo
Baixo Alentejo
Litoral Oeste
Pinhal Interior

Tabela 4 – Sumário das concessões em vigor
Concessão

Concessionária

Estradas de Portugal
Brisa
Douro Litoral
Grande Lisboa
Litoral Centro
Lusoponte

IP
Brisa
AEDL
Ascendi GL
Brisal
Lusoponte

Norte Ascendi Norte
Oeste
AEA
Algarve
Euroscut
Beira Interior
Scutvias
Beira Litoral e Beira
Alta Ascendi BLA
Costa de Prata
Ascendi CP
Interior Norte
Norscut
Norte Litoral
AENL
Grande Porto
Ascendi GP
TOTAL
(1) 182 km com portagem)

Extensão (Km)
Dez 2013

Regime de
exploração

Extensão da RNA

11 390,5 Sem portagem(1)
1 094,6
Portagem
79,0
Portagem
23,0
Portagem
92,7
Portagem
24,0
Portagem

Ano da concessão

498,2
1 094,6
79,0
23,0
92,7
24,0

2007
1972
2007
2007
2004
1994

174,5
170,0
130,2
177,5

Portagem
Portagem
Portagem
Portagem

174,5
170,0
130,2
177,5

1999
1998
2000
1999

172,6
104,5
156,5
113,3
54,7
13 957,5

Portagem
Portagem
Portagem
Portagem
Portagem

172,6
104,5
156,6
113,3
54,7
3 065,4

2001
2000
2000
2001
2001

Entre 2008 e 2010, a EP subconcessionou cerca de 1 800 km de rede,
distribuídos por sete subconcessões.
Tabela 5 – Sumário das subconcessões em vigor
Rede Subconcessionada

Douro Interior
AE Transmontana
Baixo Alentejo
Baixo Tejo
Algarve Litoral
Litoral Oeste
Pinhal Interior
TOTAL

Concessionária

Ascendi
Auto-Estradas XXI
SPER
AEBT
Rotas do AL
Brisa
Ascendi

Extensão
(Km) Dez
2013

243
194
347
74
270
111
520
1 759

Regime de exploração (km)
Com portagem

0
14
68
22
0
19
102
225

Sem portagem

243
180
279
52
270
92
418
1 534

Ano da
concessão

2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010

3. O sistema rodoviário nacional
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Figura 20 – Evolução da rede nacional de autoestradas
(Un. Quilómetro; Fonte: IMT)
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Esse crescimento permitiu o desenvolvimento de uma rede de
infraestruturas rodoviárias únicas que posicionam Portugal entre os
principais lugares do ranking do Fórum Económico Mundial. O
desenvolvimento da rede de IP e IC sofreu um crescimento muito rápido
no período compreendido entre 1990 e 2006/2007. No caso das
autoestradas, esse crescimento prolongou-se até 2013, resultado dos
concursos lançados em 2007-2009, e que iniciaram operação nos anos de
2011, 2012 e 2013.

90%

1986
1987

Entre 1978 e 2011, Portugal investiu cerca de 4% do PIB em
infraestruturas (energia, transportes, ambiente, telecomunicações, etc.).
Entre 1990 e 2010 a densidade média da rede de autoestradas (km
autoestrada/1000Km2) aumentou 8,4 vezes, que compara um
crescimento médio na UE de 1,5. Portugal foi um dos países com maior
desenvolvimento na rede de autoestradas dentro na EU. Este crescimento
foi conseguido com recurso ao desenvolvimento de parcerias públicoprivadas que permitiram alavancar o capital necessário para a construção
da rede de estradas que, combinado com um quadro comunitário de
financiamento complementar, originaram uma vaga de infraestruturação
sem precedentes.

1985

3.2. Evolução da rede viária

Figura 19 – Grau de execução da rede de IP e de IC até 2013
(Fonte IMTT)

100%

Figura 21 – Evolução da densidade média de AE em Portugal e na UE
(Un: Km autoestrada/1000Km2; Fonte: Eurostat)
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ex-SCUT

SCUTs
As SCUT (Sem Custos para o Utilizador) são uma adaptação do modelo inglês Shadow Toll e tinham objetivo global a redução de assimetrias
regionais
A tomada de decisão de introdução de portagens foi justificada com a aplicação do princípio de utilizador-pagador
A decisão de introdução de portagens obrigou a renegociar as concessões afetadas (os concessionários eram pagos com base na “portagem
virtual” e passaram a ser pagos por disponibilidade)
Todavia, os resultados desse processo de renegociação foi muito condicionado:
• Contexto de urgência (foi uma decisão política “imposta” aos concessionários)
• Pela restrição de salvaguarda das expectativas acionistas (apesar de o perfil de risco dos projetos reduzir)
• Resolução de pedidos de reequilíbrio económico-financeiro (REF) pendentes

NMGFSR
Em 2007 foi implementado um novo modelo de gestão e financiamento do setor rodoviário (NMGFSR).
O NMGFSR visou, essencialmente, garantir a autossustentabilidade do setor rodoviário e reduzir o esforço financeiro do Estado em termos
orçamentais, através da atribuição à então EP, S.A. da concessão da rede rodoviária nacional, por 75 anos, com a intensificação, por parte desta
empresa, do recurso às PPP.

Objetivo: retirar a EP (agora IP) do perímetro orçamental do Estado
Criação da Contribuição do Serviço Rodoviário (CSR) (entre 0,087 €/litro a 0,111 €/litro que acrescem ao ISP – 0,549 €/litro e 0,338 €/litro, para
gasolinas e gasóleos)
A receita gerada pela CSR era insuficiente para fazer face aos encargos com a concessões (ex-SCUT) e sub-concessões, pelo que o modelo
assentava no crescimento do nível de endividamento da IP
Era necessário que “criar” receitas mercantis para a EP (portagens), de forma a retirar a empresa do período orçamental do Estado

SCUTs
O risco de tráfego passou a ser suportado pelo
Estado, e o saldo global passa a ser positivo,
isto é, se o tráfego evoluir favoravelmente, os
encargos diminuem....

... todavia, à custa de um encargo adicional
para os utilizadores (que passam a pagar
portagem)

O Estado obteve uma redução dos encargos.
E a sociedade? Ficou melhor?

SCUTs
Análise custo-benefício
Contabilizando não só o benefício da IP mas também os
impactos que resultam essencialmente da transferência de
tráfego das ex-SCUT para as estradas nacionais, verificase que, globalmente, se verifica uma perda de valor
económico de aprox. 450 M€ ao longo do período de vida
da concessão.

O Estado obteve uma redução dos
encargos. E a sociedade? Ficou melhor?

Rede Rodoviária Nacional

A análise custo-benefício é negativa.
A introdução de portagens na Concessão do Grande Porto não tem racional económico na medida em que os ganhos decorrentes da cobrança
de portagens são muito inferiores aos impactos negativos dessa mesma cobrança.

Mas a irracionalidade económica do sistema não se esgota no processo de introdução de portagens nas Ex-SCUT

Gestão e eficiência da rede

Eficiência da rede
Desenvolveu-se uma análise global ao funcionamento da rede rodoviária, recorrendo a um conjunto de indicadores para analisar oferta, procura e
tarifas/pricing

(Fontes: Eurostat e na European Union Road Federation)

Eficiência da rede | Oferta
Ao nível da rede de autoestradas, Portugal é o quarto país com maior
densidade
A densidade de aproximadamente 290 km de AE por milhão de
habitantes ultrapassa o dobro da média registada na EU 28 de
144 km de AE por milhão de habitantes.

Eficiência da rede | Procura
O número de passageiros.km em TI/km de Autoestrada é
significativamente mais baixo do que a média da UE28.
Em Portugal (PT) verificaram-se, em 2016, cerca de 27 400
passageiros. km/km de autoestrada, por comparação com 63
800 de média da UE 28.
Países como o Reino Unido (UK), a Polónia (PL) e a Roménia
(RO) apresentam valores muito superiores de 170 000, 156 000
e 146 000.
Abaixo de Portugal (PT) apenas se encontram a Espanha
(ES), o Chipre (CY) e a Hungria (HR).

Eficiência da rede | Pricing
As receitas de portagem geradas nos anos compreendidos entre 2009 e 2014,
totalizam 431,4 € por habitante, a preços constantes, ou seja, uma média de 71,9 €
por habitante por ano.
A média da amostra no mesmo período, sem correção da paridade do poder de
compra, foi de 327,3 €, ou seja, 54,6 € por habitante por ano.
Analisando o peso das receitas médias de portagem por habitante em 2014 no
rendimento médio disponível em cada país, em Portugal esse valor representa
0,82% por comparação com uma média de 0,32%.
Apenas a Áustria, Croácia, Hungria e Eslováquia apresentam valores superiores
de, respetivamente, 0,90%, 0,82%, 0,89% e 1,34%(1).
Todavia, importa referir que, em muitos destes países, existe pagamento de “portagens” sobre a forma de
vinhetas para os veículos de mercadorias que acabam por incidir, também, sobre empresas não localizadas
nesses países.
(1)

Em suma…

Portugal tem uma rede densa, subutilizada e
sobretaxada

Eficiência e equidade do sistema
Os dados constantes da figura permitem concluir:
i) 95% dos sublanços com TMDA superior a 60 000 veículos não possuem portagens; em extensão, representa 78% dos quilómetros com TMDA
superior a 60 000 veículos;
ii) Em oposição, 67% (ou 70% em extensão) dos sublanços com TMDA inferior a 10 000 veículos possuem portagem.

A Mobilidade nas Áreas
Metropolitanas

4. Eﬁciência na gestão da rede rodoviária
Figura 51 – Principais movimentos de entrada/saída na cidade de Lisboa

Repar&ção modal

95 000 TDMA
27 750 Passa/dia

AML Norte
TI 58%
TC 28%
LX
TI 49%
TC 34%

103 565 TDMA
47 250 Passa/dia

59 325 TDMA

130 000 TDMA
58 000 Passa/dia

140 761 TDMA
56 000 Passa/dia
61 000 Passa/dia

AML Sul
TI 57%
TC 26%

A mobilidade das áreas metropolitanas
AMP e AML

A mobilidade das áreas metropolitanas
Nos movimentos LeçaErmesinde, a utilização da VCI
ou da A41 exibe sensivelmente
a mesma distância percorrida
mas o custo é 1,00 € no
primeiro caso e zero no
segundo.
Este caso é paradigmático na
medida em que todo o
percurso pela VCI é realizado
em sublanços com TMDA
superior a 60 000 veículos, ou
seja, com um elevado nível de
congestionamento.

Nos percursos Litoral-Oeste, ou
seja a partir do Litoral Norte
(Matosinhos) ou Litoral Sul
(Espinho/Gaia), verifica-se o
mesmo.
O incentivo natural é para
utilização da VCI.

4. Eﬁciência na gestão da rede rodoviária
Figura 62 – Movimentos Gpo Sul – Norte Litoral pela A28, A20 e A41

A28 31,4 km

0,60 €

A20 35,9 km

A41 59,4 km

1,25 €

4,80 €

Figura 63 – Movimentos tipo Sul-Norte interior pela A28, A20 e A41

A28 35,0 km

A20 29,7 km

A41 47,3 km

0,60 €

0,60 €

3,80 €

4. Eﬁciência na gestão da rede rodoviária
Figura 54 – Movimentos tipo Norte – Cascais pela A9, A 36 e A1

Figura 55 – Movimentos Epo Norte- Sintra pela A9, A36 e A1

A9 58,4 km

4,30 €
A36 66,4 km

2,70 €
A9 64,7 km

5,95 €

Fonte: Infraestruturas de Portugal

A36 60,1 km

1,35 €

A1 64,3 km

2,70 €

A1 57,7 km

1,35 €

A mobilidade das áreas metropolitanas
A mobilidade urbana é hoje um elemento central na discussão sobre o desenvolvimento económico, social e ambiental das cidades. No entanto, as Áreas
Metropolitanas continuam a exibir uma elevada dependência do TI, claramente acima do que se entende como uma repartição modal equilibrada.

QUOTA DO TI (%)
AMP

AML

58.90%

67.70%
43%

2001

52%

2011

49%
39%

2018

2001

2011

2018

Conclusões

Mobilidade nas Áreas Metropolitanas
A rede rodoviária é um ativo diferenciador

A densidade e capilaridade da rede rodoviária nacional é um elemento diferenciador do país, e pode ser um instrumento vital na redução de
assimetrias e na coesão territorial
O valor económico da rede depende diretamente da sua utilização

Reduzir a utilização das autoestradas em zonas onde o trafego está muito abaixo da capacidade, é economicamente irracional
A introdução de portagens nas ex-SCUT agravou a subutilização crónica do sistema

A rede está subutilizada e a introdução de portagens nas ex-SCUT agravou a subutiliziação do sistema, precisamente onde o sistema tem
capacidade em excesso
A lógica de tarifação do sistema tem de ser invertida

É necessário colocar portagens onde há congestionamento e diminuir/retirar onde há (muita) capacidade em excesso

Mobilidade nas Áreas Metropolitanas
O modelo atual está a agravar o problema de congestionamento no Porto e Lisboa

A localização e valores das portagens nas AMs do Porto e Lisboa induz comportamentos indesejáveis nos utilizadores, sobrecarregando as
vias já congestionadas (VCI e 2ª Circular)
Não se resolve o problema da mobilidade nas Áreas Metropolitanas sem restringir o TI

É necessário uma política concertada de melhoria do TC e restrição do TI para inverter a tendência de crescimento do automóvel

Recomendações

Recomendações

Introduzir um mecanismo variável na definição das portagens (procura
deve definir preço); Diminuir ou eliminar portagens nos sublanços com
menos de 10.000 veículos.dia
Analisar corredor a corredor a melhor solução para reduzir os
atravessamentos e promover transferência modal para o TP (alterar
localização/ colocar novos / eliminar existentes)
Inverter o paradigma de mobilidade atual requer uma estratégica conjunta
da gestão da rede rodoviária e da rede de TP (eliminar barreiras
organizacionais)

Gestão da Rede
Rodoviária
Nacional
• Financiamento, tarifação,
eficiência e equidade

Redes e tarifas
Redes

Planejar redes
• Planejar redes implica conhecer a demanda (1º Passo)
• Selecionar a tecnologia mais eficiente (2º Passo)
• (processo iterativo)

Tecnologia
• Tal como nós os conhecemos, os
transportes estão organizados por
tipo de tecnologia
• As tecnologias têm custos por
quilómetro/milha muito distintos em
função da distância
• Em função das distâncias (e dos
fluxos) esperados, deve-se escolher
a tecnologia mais adequada

Source: Bu*on (2010) Transport economics

Tecnologia

Velocidade

• Ao longo do tempo a velocidade em
cada modo modificou-se, mas nos
últimos 50 anos não se verificaram
ganhos significativos de velocidade

Ano

