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RESUMEN: O colapso do actual paradigma de mobilidade, assente na utilização 

massiva do automóvel, tem sido amplamente citado como uma motivação adicional 

para a implementação de políticas que contribuam para a promoção de transportes 

públicos adequados às necessidades de deslocação pendular. Em Portugal, o sector 

público (Administração Central ou Local) tem importantes responsabilidades na oferta e 

gestão dos sistemas de transportes urbanos. Presentemente, o Governo Português possui 

influência directa no financiamento de duas empresas de transportes rodoviários 

urbanos de passageiros (localizadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto). 

Simultaneamente, quatro Câmaras Municipais (Aveiro, Barreiro, Braga e Coimbra) 
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optaram por criar e desenvolver serviços ou empresas municipais com o propósito de 

fornecerem este tipo de serviços aos seus residentes. 

Considerando a actual rede, bem como a distinção entre a natureza institucional dos 

prestadores de serviços de transporte, e com o objectivo de melhorar o conhecimento 

dos impactos associados a cada uma destas entidades, apresenta-se neste trabalho um 

conjunto de indicadores que ponderam dimensões como a população servida, a extensão 

da rede, a qualidade e quantidade de serviços prestados, a produtividade observada e o 

seu nível de sustentabilidade. É nossa convicção que esta análise contribui para um 

conhecimento mais aprofundado da real situação do transporte colectivo rodoviário de 

passageiros em Portugal. 

 

PALABRAS CLAVE: Transportes Públicos; Indicadores de Performance; Subsídios 
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1. Introdução 

A importância dos sistemas de transportes colectivos tem vindo a ressurgir como uma 

das principais respostas às preocupações subjacentes à utilização massiva do transporte 

individual. Contudo, em Portugal, o peso relativo das deslocações em autocarro tem 

vindo a diminuir, passando de 19,8%, em 1995, para apenas 12,8%, em 2006, ao mesmo 

tempo que a utilização do transporte individual nas deslocações pendulares atingiu, em 

2006, 82,8% do total de passageiros.km. Em sentido oposto, deve assinalar-se que, em 

regra, nas cidades fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde se assinala a 

existência de empresas ou serviços de transporte colectivo de capital social das 

respectivas Autarquias, a utilização do transporte colectivo (i.e., do autocarro) apresenta 

um peso relativo no conjunto da repartição modal comparativamente mais importante
1
. 

O universo deste estudo compreende as seis entidades existentes em 2008, cujo objecto 

principal é o serviço de transportes colectivos
2
, maioritariamente rodoviário, a saber: as 

Empresas Municipais MoveAveiro (MA) e Transportes Urbanos de Braga (TUB), os 

Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e dos 

Transportes Colectivos do Barreiro (TCB)
3
, a Companhia de Carris de Ferro de Lisboa 

(Carris) e a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP). As primeiras quatro 

entidades (MA, TUB, SMTUC e TCB) dependem directamente das autarquias em que 

se inserem e actuam na área pertencente a cada um dos diferentes concelhos. A 

CARRIS e STCP são tuteladas pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, e possuem uma abrangência territorial mais alargada, actuando nos 

concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras, Loures e Odivelas (CARRIS) e nos concelhos 

de Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo (STCP). 

Cada uma destas entidades presta um serviço diferente com resultados económicos e 

financeiros distintos. Com este trabalho pretendem-se destacar as diferenças respeitantes 

ao nível dos serviços prestados, identificando possíveis virtudes ou defeitos de cada um, 

bem como eventuais boas práticas susceptíveis de serem associadas ao modelo de 

financiamento ou à forma de subsidiação dos serviços prestados. Para estes efeitos, 

propõe-se a análise de um conjunto de indicadores construídos a partir de informação 

disponibilizada nos relatórios de Gestão de cada uma destas entidades. Os indicadores 

propostos serão analisados numa perspectiva comparativa não podendo, por isso, 

                                                 
1 No universo das realidades que aqui se analisam, a única excepção a esta regra corresponde ao Município de 

Aveiro. 
2 No decorrer do ano de 2009 foi criada a Empresa Municipal de Transportes Urbanos da Marinha Grande.  

3 Existem ainda os Serviços Municipalizados de Água e Transporte de Portalegre (SMAT) e a Câmara Municipal de 

Bragança que prestam este serviço sem possuírem autonomia financeira, inviabilizando a análise dos resultados para 

um número significativo dos indicadores aqui propostos. 
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retirar-se qualquer conclusão de carácter absoluto e determinístico para cada uma das 

ópticas avaliadas (eficiência-recurso, eficácia-serviço e eficácia-recurso) ou para o seu 

conjunto. 

2. Revisão da literatura 

A discussão sobre a importância de sistemas de transportes urbanos em áreas 

metropolitanas conquistou uma importância renovada com o aumento da percepção dos 

impactos da utilização massiva do automóvel (Banister, 2000; Ferreira e Cruz, 2009). 

As preocupações com as limitações das infra-estruturas de transportes, a que acresce a 

emergência de importantes externalidades ambientais, reforçaram o papel de modos 

alternativos de transporte para a promoção de um sistema mais eficiente e sustentável 

(Kirchhof, 1995; Litman, 1997; Murray, 2001; Small, 1997). 

A gestão da procura de transportes é vista como um instrumento fundamental para a 

introdução de um modelo capaz de minimizar os custos associados ao uso do automóvel 

e melhorar o bem-estar às populações. Para tal, os automobilistas devem suportar um 

custo que traduza as suas opções (Verhoef et al., 1995; Button, 2006; Proost e Dender, 

2008; Ferreira, 2010). Simultaneamente, os ganhos subjacentes ao aumento da 

utilização dos chamados “modos suaves” nas deslocações pendulares numa dada área 

metropolitana devem ser fortemente potenciados (Calthrop et al., 2000; Marshall and 

Banister, 2000; Shannon et al., 2006; Dorsey, 2005; Holmgrem et al., 2008), com 

destaque para a redução dos custos associados ao congestionamento do tráfego, à 

poluição, à qualidade ambiental e à utilização das infra-estruturas (Banister, 2000; 

Verhoef, 1997), ao mesmo tempo que se procura corresponder à ambição dos 

utilizadores de transportes proporcionando conforto, rapidez e fiabilidade no serviço 

prestado (Litman, 2009; Shannon et al., 2006; Yao, 2007). Outros estudos (Marsden, 

2006; Brown et al., 2001; Balsas, 2003; Dorsey, 2005) consideram que a redução das 

tarifas praticadas, e.g. através da subsidiação dos passes, nos transportes colectivos deve 

ser ponderada como estratégia para aumentar a utilização destes meios de transporte. 

De facto, as empresas de transportes públicos são objecto de apoio e subsidiação por 

parte da Administração Central ou da Administração Local em diversos países do 

mundo (Karlaftis e McCarthy, 1998; Bouf e Hensher, 2007; Obeng e Sakano, 2002; 

Gwilliam, 2008).  

Segundo dados da American Public Transportation Association citados por Borck e 

Wrede (2009), em 2006 as tarifas praticadas pelas empresas de transporte de 

passageiros nos Estados Unidos da América cobriam 33% dos custos de transporte 
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operacionais e 28% da soma dos custos operacionais com os custos de capital, sendo 

que na Europa este valor se aproxima dos 50% das despesas totais. 

Segundo Gwilliam (2008) o investimento em redes de transporte público pode produzir 

ganhos sentidos a 3 níveis: o primeiro resulta da diminuição dos custos (privados e 

sociais) suportados na utilização de transportes em determinada área metropolitana; o 

segundo, de natureza instrumental, advém da capacidade de influenciar a longo prazo a 

opção pelo meio de transporte utilizado e consequente redução do volume de 

combustível consumido; o terceiro objectivo respeita à minimização do custo associado 

ao sector dos transportes suportado pelos municípios ao mesmo tempo que possibilita a 

maximização do uso de autocarros (e/ou modos suaves) pela generalidade da população.  

A atribuição de subsídios tem sido motivo de acesa discórdia. Parshigian, (1976) e Bly e 

Oldfield (1986) argumentam que a atribuição de subsídios conduziu, nas empresas 

analisadas, à diminuição dos indicadores de desempenho por via do aumento de 

despesas com o pessoal e da redução da produtividade por autocarro ou por trabalhador. 

Karlaftis e McCarthy (1998) e Pucher (1995), afirmam que esse resultado pode ser 

agravado se os subsídios tiverem origem no governo central, ao invés de resultarem de 

apoios municipais ou regionais, na medida em que existe uma pressão maior para o 

controlo de custos e obtenção de eficiência quando os utentes estão mais próximos da 

entidade que decide despender determinada verba com determinado sistema de 

transportes. Em sentido oposto, outros autores defendem as vantagens associadas aos 

subsídios, com destaque para ganhos derivados de um melhor aproveitamento de 

economias de escala i.e., a introdução dos subsídios, ao permitir uma redução das tarifas 

praticadas, contribui para que exista um aumento significativo de passageiros com um 

custo marginal decrescente associado (Obeng, 1987 e Tisato, 1997). Da mesma forma, 

Tisato (1998) considera que os subsídios podem ter um papel relevante no incremento 

da fiabilidade dos transportes públicos melhorando os seus índices de aceitação.  

Outra dimensão que tem sido invocada para avaliar da bondade da atribuição de 

subsídios às empresas de transporte é a equidade social (Lucas, 2006; Gwilliam, 2008), 

i.e., na medida em que os subsídios contribuem para que os sistemas de transportes 

públicos pratiquem um preço relativamente mais baixo a determinados sectores da 

população (carenciados, idosos ou estudantes) promovendo uma actividade de carácter 

social, em geral determinada por critérios morais, éticos ou de política.  

Em suma, a generalidade dos estudos que discutem os resultados financeiros das 

empresas após a atribuição dos subsídios conclui pela existência de efeitos negativos 

líquidos. Os estudos que argumentam em defesa da atribuição dos subsídios avaliam 
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sobretudo os impactos destes apoios em termos sociais, ambientais e de maximização 

das economias de aglomeração.  

Nas secções seguintes esta discussão é aprofundada tendo como contexto dados dos 

Relatórios Anuais de Gestão (2008) das seis entidades acima referidas, cujo objecto 

social é o serviço de transportes colectivos, maioritariamente rodoviário. 

3. Metodologia 

Nesta secção será apresentado, para cada uma das empresas analisadas, um conjunto de 

indicadores que ponderam dimensões como a população servida, a extensão da rede, a 

qualidade e quantidade de serviços prestados, a produtividade observada e o seu nível 

de sustentabilidade. Mais especificamente, e após a apresentação de um conjunto de 

indicadores gerais referentes ao funcionamento de cada uma daquelas entidades, 

considerar-se-ão outros indicadores, agrupados (em cada uma das sub-secções 

correspondentes) de acordo com 3 ópticas de análise, nomeadamente: eficiência-

recurso, eficácia-serviço e eficácia-recurso. 

A Tabela 1 abaixo apresenta o número de habitantes servido, o total de passageiros 

transportados no ano, o total de quilómetros realizados, o número de veículos e o 

número de trabalhadores e do efectivo tripulante
4
, para cada uma das entidades em 

análise.  

Tabela 1: Indicadores das entidades públicas prestadoras de serviços de transporte em Portugal 

Entidade 
População 

Servida 
(2008) 

10
3
 

Passageiros 
por Ano 

10
3
 

Veículo-Km 
Percorridos 

Total 
Veículos 

Total 
Empregados 

Efectivo 
Tripulante 

MoveAVEIRO 73 100 1 614 1 108 49 135 80 

TUB 176 154 11 292 4 503 116 314 181 

SMTUC 135 314 27 689 5 807 144 469 304 

TCB 77 893 21 088 3 385 74 218 126 

CARRIS 1 182 312 228 524 41 009 814 2766 2107 

STCP 1 109 990 111 254 29 535 481 1591 1055 

Fonte: Relatórios Anuais 

De acordo com os dados, os serviços de transporte da responsabilidade das 

Administrações locais servem uma população que corresponde a 20,2% da população 

abrangida pelos sistemas de transporte em análise, transportam 18,2% do total de 

passageiros, percorrem 21,0% do total de quilómetros, com 29,6% dos veículos e 26,1% 

dos trabalhadores. 

Na Tabela 2 esta informação é complementada com dados relativos ao consumo 

energético, extensão da rede (em via simples) e a idade média da frota de cada um dos 

                                                 
4 O efectivo tripulante consiste na soma entre o número de motoristas e o número de fiscais (no caso de existirem). 
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serviços de transporte. Por último, tendo em conta a dimensão pública destes serviços 

apresenta-se, para cada uma das entidades, o valor total dos subsídios atribuídos (com 

origem na Administração Central ou Local), bem como o peso dos subsídios no total de 

proveitos. Como estes serviços são em regra, mesmo após atribuição de subsídio, 

deficitários e sendo esse défice suportado pelas entidades, o valor apresentado na Tabela 

corresponde à soma do subsídio com o défice registado. 

Tabela 2: Indicadores das entidades públicas prestadoras de serviços de transporte em Portugal 

Entidade 
Consumo 

Energético 
(tep) 

Extensão da 
rede (km) 

Idade média 
da frota 
(anos) 

Subsidio mais 
Défice 
(10

3 
€) 

% sobre o 
total de 

Proveitos 

MoveAVEIRO 532,3 197,0 16,6 2 436 102,0% 

TUB 2 531,0 238,2 13,2 4 272 37,7% 

SMTUC 2 632,1 547,4 12,8 4 105 26,0% 

TCB 1 728,1 58,8 14,7 1 360 19,8% 

CARRIS 43 133,3 678,0 7,3 66 359 40,6% 

STCP 14 352,0 537,0 7,5 47 657 65,2% 

Fonte: Relatórios Anuais  

De acordo com a informação disponibilizada na Tabela 2, as sociedades anónimas de 

capital público possuem uma frota mais moderna. A soma dos subsídios atribuídos e 

dos resultados totais para os serviços de transporte da responsabilidade da 

Administração Local ascendem a 10,7%, sendo de destacar que apenas para a empresa 

municipal MoveAveiro, o valor da soma dos subsídios com o défice gerado é inferior ao 

valor anual de proveitos totais. 

Em suma, como seria de esperar as duas empresas públicas que actuam nas áreas 

metropolitanas do Porto e de Lisboa fornecem quantitativamente mais serviço 

beneficiando igualmente de níveis mais elevados de procura.  

A performance dos diversos sistemas de transporte público pode ser avaliada segundo 

três ópticas distintas (Karlaftis e McCarthy, 1998; Anh et al., 2005):  

 Eficiência-recurso (service output against resource input), em que se afere o 

nível de produção/prestação do serviço tendo em conta a quantidade de recursos 

(produtivos) utilizada; 

 Eficácia-serviço (service consumption against service output), em que se afere a 

extensão da utilização do serviço pelos passageiros e/ou habitantes; e 

 Eficácia-recurso (service consumption against resource input), em que se aferem 

os recursos estritamente necessários, tendo em conta o nível de serviço 

efectivamente prestado. 

A apresentação de cada um dos indicadores, no quadro de cada uma das ópticas, será 

complementada com a construção de um ranking em que se ordena a respectiva 
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prestação das entidades. Finalmente, o ranking que pondera o conjunto dos indicadores, 

corresponderá à média aritmética da classificação obtida em cada indicador.  

3.1 Indicadores de eficiência-recurso  

Na óptica de eficiência-recurso é possível analisar indicadores que equacionem 

realidades distintas, com destaque para “eficiência-trabalho”, “eficiência-veículo”, 

“energia por km” e “energia por passageiro”.  

A “eficiência-trabalho” equaciona a quantidade de trabalho utilizado para produzir 

determinado output de serviço (em função do “total de km por colaborador” e 

“passageiros por trabalhador”), sendo que a “eficiência-veículo” avalia o número de 

autocarros utilizados para produzir determinado output de serviço (ponderando o “Total 

de km por autocarro” e os “Passageiros por autocarro”). Os resultados obtidos para estes 

indicadores, e respectivo ranking, são apresentados na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3: Indicadores da Eficiência do Trabalho e dos Veículos 

Entidade 

Eficiência-Trabalho Eficiência-Veículo 

Km por 
Trabalhador 

R 
Passageiros 

por 
Trabalhador 

R 
Km por 

Autocarro 
R 

Passageiros 
por 

Autocarro 
R 

MoveAVEIRO 8 213 6 11 961 6 22 627 6 32 952 6 

TUB 14 342 4 35 962 5 38 824 5 97 346 5 

SMTUC 12 382 5 59 038 4 40 326 4 192 285 4 

TCB 15 531 2 96 734 1 45 753 3 284 974 1 

CARRIS 14 826 3 82 619 2 50 380 2 280 742 2 

STCP 18 564 1 69 927 3 61 403 1 231 297 3 

Fonte: Relatórios Anuais  

Deve assinalar-se que embora existam diferenças entre os resultados da “eficiência-

trabalho” e da “eficiência-veículo”, o ranking dos indicadores traduz uma realidade 

relativamente homogénea. A Empresa TCB destaca-se na análise da eficiência que tem 

como ponderador o número de passageiros. A empresa MoveAveiro apresenta valores 

reduzidos tendo apenas 12,4% do número de passageiros por trabalhador que aqueles 

observados nos TCB. Este valor é reforçado se analisarmos os resultados em função dos 

“Passageiros por Autocarro” (11,6%). Os STCP apresentam um bom resultado em 

termos da eficiência do trabalho e dos veículos.Km, embora este desempenho não seja 

confirmado na análise por passageiros. 

Na Tabela 4 abaixo apresentam-se os resultados obtidos para as dimensões “energia por 

km” e “energia por passageiro”. Adicionalmente, ponderam-se os indicadores relativos 

aos “custos operacionais por km” e “custos operacionais por passageiro”. 
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Tabela 4: Indicadores de Energia e de Eficiência-Custo 

Entidade 

Eficiência-energética Eficiência-Custo 

Rank. 
Energia 

(tep) por 
(10

3
) Km 

R 

Energia 
(tep) por 

(10
3
) 

Passageiro 

R 
Custos 

Operacionais 
por km 

R 

Custos 
Operacionais 

por 
Passageiro 

R 

MoveAVEIRO 0,48 2 0,33 6 3,92 6 2,69 6 6 

TUB 0,56 5 0,22 5 2,47 2 0,98 5 5 

SMTUC 0,45 1 0,09 2 2,59 3 0,54 2 3 

TCB 0,49 3 0,08 1 2,22 1 0,36 1 1 

CARRIS 0,56 5 0,10 3 3,50 5 0,63 3 3 

STCP 0,49 3 0,13 4 2,88 4 0,76 4 2 

Fonte: Relatórios Anuais.  

De acordo com os resultados estimados para os serviços de transporte em análise, os 

valores da energia em tep consumida por milhares de quilómetros são aproximados. De 

facto, os valores indicam que este critério não permite assinalar diferenças muito 

significativas. Por sua vez, o indicador que equaciona energia consumida por milhar de 

passageiros transportados, permite destacar que os TUB e a MoveAveiro apresentam 

um valor, respectivamente, duas e três vezes superior ao verificado pelos TCB, SMTUC 

e Carris, indiciando a possível existência naquelas empresas de valores de ocupação 

reduzidos. 

Os indicadores que equacionam a “eficiência-custo” são determinantes para confirmar a 

eficiência global de cada um dos sistemas de transporte analisados. De acordo com os 

resultados apresentados, assinala-se a presença de situações distintas em termos de km 

realizados e de Passageiros transportados, sendo de admitir que um menor número de 

Passageiros transportado por km em determinada empresa contribua para explicar 

melhores resultados relativos em termos de “custos operacionais por km”. Os resultados 

indicam que poderá ser isto que acontece na empresa TUB. Finalmente, salienta-se que 

a análise da eficiência-custo por passageiro evidencia melhor eficiência relativa dos 

serviços municipalizados, seguidos das empresas de responsabilidade directa da 

Administração Central. Por último, e evidenciando valores comparativamente muito 

elevados, surgem as empresas municipais, indiciando que estas suportam custos 

acrescidos no seu funcionamento. 

3.2 Indicadores de eficácia-serviço 

Nesta secção apresentam-se os indicadores relativos à avaliação do serviço prestado por 

cada uma das diferentes entidades de transporte. O indicador referente ao “impacto na 

mobilidade” equaciona o impacto de cada um dos sistemas na sua área de actuação, de 

acordo com a rácio médio mensal de Passageiros por Habitante. Por sua vez, a 
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“produção de receitas” é avaliada a partir dos indicadores de “proveito operacional (sem 

subsídio) por passageiro” e a partir de “proveito operacional (sem subsídio) por 

autocarro”. Por fim, não obstante a avaliação do contributo social de uma entidade de 

transportes ser complexa e de não existir uma metodologia considerada como 

plenamente adequada (Abreha, 2007), para motivos do presente estudo admite-se que a 

eficácia social depende da parte dos proveitos operacionais que cada serviço de 

transportes abdicou para favorecer determinado sector da população.  

Tabela 5: Indicadores de nível de mobilidade, produção de receitas e equidade social 

Entidade 

Impacto na 
mobilidade 

Capacidade de geração de receitas Equidade Social 

Passageiros 
por Habitante 

por Mês 
R 

Prov. Oper. (sem 
subsídio) por 
Passageiro (€) 

R 

Prov. Oper. 
(sem 

subsídio) por 
Autocarro (€) 

R 

Participação 
Social por 
Total de 

Proveitos 

R 

MoveAVEIRO 1,84 6 1,16 6 38 280 6 7,9% 5 

TUB 5,34 5 0,56 5 54 984 5 35,3% 1 

SMTUC 17,05 2 0,36 2 68 468 4 13,0% 2 

TCB 22,56 1 0,26 1 74 356 3 12,6% 3 

CARRIS 16,11 3 0,47 4 131 362 1 n.a. 6 

STCP 8,35 4 0,46 3 106.927 2 11,39% 4 

Fonte: Relatórios Anuais.  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5, também na óptica do “impacto 

na mobilidade” os TCB são aqueles que apresentam melhores resultados
5
. Por sua vez 

importa esclarecer que, no âmbito da análise segundo a “capacidade de geração de 

receitas”, ao avaliar o “proveito operacional por passageiro” a melhor classificação 

atribuída à empresa que obtém o menor valor tem como subjacente o facto de ser esta 

que impõe um menor esforço financeiro aos seus utilizadores (estando desta forma em 

melhores condições de concorrer com o transporte individual ou com modos de 

transporte alternativos). Esta observação já não é valida no que respeita à análise por 

autocarro, onde cada entidade deve procurar maximizar os seus ganhos.  

A avaliação na óptica da eficácia-serviço envolve ainda indicadores que procuram 

explorar insuficiências ou virtudes que existem em cada uma das entidades, com 

destaque para o indicador passageiro/km (que procura traduzir a adequação do percurso 

às expectativas dos passageiros), e os indicadores “autocarro por km de extensão de 

rede” e “velocidade comercial média”. Por último propõe-se a avaliação destas 

entidades segundo a “frequência diária” (km por extensão de rede por dia”) e a “taxa de 

                                                 
5 No entanto, não deve ignorar-se que enquanto os serviços municipalizados e empresas municipais operam numa 

situação de exclusividade em termos de rede urbana, as empresas de transporte com capitais pertencentes à 

Administração Central operam em concorrência com o metro e o comboio. 
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ocupação média” (passageiros.km por lugares.km). Os resultados destes indicadores são 

apresentados na Tabela 6 abaixo. 

Tabela 6: Outros Indicadores de eficácia-serviço 

Entidade 
Passageiros 

por km 
R 

Autocarro 
por km 
da rede 

R 
Velocidade 

média 
(km/h) 

R 
Freq. 
diária 

R 
Tx de 
Ocup. 
Média 

R Rank. 

MoveAVEIRO 1,46 6 0,25 6 n.d. 6 15,42 6 26% 2 6 

TUB 2,51 5 0,49 4 19,4 1 51,81 4 10% 6 5 

SMTUC 4,77 3 0,26 5 17 2 29,06 5 20% 4 4 

TCB 6,23 1 1,26 1 16,71 4 157,75 2 30% 1 1 

CARRIS 5,57 2 1,20 2 14,54 5 165,71 1 20% 3 2 

STCP 3,77 4 0,90 3 17 2 150,68 3 18% 5 3 

Fonte: Relatórios Anuais.  

De acordo com os resultados apresentados verifica-se uma aproximação dos rankings 

dos indicadores “autocarro por km da rede” e “frequência diária”. Ou seja, a existência 

de um determinado número de autocarros por km de linha permite a existência de níveis 

mais elevados de frequência do serviço representando um acréscimo de qualidade na 

prestação deste. Por sua vez, a empresa MoveAveiro, embora apresente uma 

relativamente elevada “taxa de ocupação média” é a que apresenta piores resultados nos 

restantes indicadores, o que traduz um número de Lugares.km reduzido em relação às 

restantes empresas. 

3.3 Indicadores de eficácia-recurso 

Finalmente, a análise segundo a dimensão da eficácia-recurso pondera os indicadores 

que equacionam o “proveito operacional por passageiro (sem subsídio) em relação ao 

custo operacional por passageiro” e o “proveito operacional por passageiro (sem 

subsídio) em relação ao custo total por passageiro”. Avalia-se igualmente a 

rentabilidade associada aos subsídios (pelas Câmaras Municipais ou pela Administração 

Central), propondo-se um indicador que equaciona os “proveitos operacionais por 

subsídio”. 
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Tabela 7: Indicadores de eficácia-recurso 

Entidade 

Prov. Oper. 
menos Custos 

Oper. por 
passageiro (€) 

R 

Prov. Oper. 
menos Custos 

Totais por 
passageiro (€) 

R 
Prov. Oper. por 

Subsídio 
(€) 

R 

MoveAVEIRO -1,53 6 -1,60 6 0,98 6 

TUB -0,42 5 -0,49 5 2,65 3 

SMTUC -0,19 3 -0,19 2 3,85 2 

TCB -0,10 1 -0,10 1 5,04 1 

CARRIS -0,16 2 -0,31 3 2,46 4 

STCP -0,30 4 -0,45 4 1,53 5 

Fonte: Relatórios Anuais  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 7, todos os serviços de transporte 

analisados neste estudo são deficitários. A CARRIS e STCP são aquelas que apresentam 

uma maior diferença entre o proveito operacional por custo operacional e o proveito 

operacional por custo total. Estes resultados devem ser interpretados tendo em conta a 

circunstância destas empresas possuírem resultados negativos resultantes do pagamento 

de encargos financeiros elevados (juros de passivos acumulados).  

No que respeita ao cálculo do indicador “proveitos operacionais por subsídio”, os 

valores dos subsídios foram adicionados aos valores dos défices (ou superávites). Este 

indicador traduz os proveitos que são gerados por cada unidade monetária aplicada pela 

Administração Local ou Central. Desta forma, é possível inferir que os Serviços 

Municipalizados são aqueles que apresentam o melhor desempenho, enquanto as 

empresas na dependência directa da Administração Central apresentam um resultado 

mais modesto.  

A relevância que tem vindo a ser atribuída à discussão relativa aos subsídios, justifica 

que os resultados apresentados na Tabela 7 possam ser complementados com a 

ponderação de informação adicional, nomeadamente o impacto gerado pelos subsídios 

em termos dos serviços prestados. Para este efeito, na tabela 8 abaixo, propõem-se mais 

quatro indicadores. Os dois primeiros foram originalmente sugeridos por Karlaftis e 

McCarthy (1997) e pretendem avaliar o défice por passageiro e o défice por munícipe. 

Os outros dois ponderam, respectivamente, o número de passageiros captados por euro 

de subsídio atribuído e o aumento que deveria existir na Procura, ceteris paribus, para 

atingir uma situação que dispensasse a necessidade de atribuição de subsídios.  

  



13 

 

Tabela 8: Impacto dos subsídios em cada uma das entidades 

Entidade 
Défice por 
passageiro 

(€) 
R 

Défice por 
habitante 

(€) 
R 

Passageiros 
por 

Subsídio 
R 

% de aumento 
da Procura para 

situação de 
equilíbrio 

R Rank. 

MoveAVEIRO -1,51 6 33,32 4 0,66 6 129,87% 6 6 

TUB -0,38 4 24,26 2 2,64 4 66,99% 4 4 

SMTUC -0,15 2 30,34 3 6,74 2 41,64% 2 2 

TCB -0,06 1 17,47 1 15,50 1 24,72% 1 1 

CARRIS -0,29 3 56,13 (*) 6 3,44 3 62,06% 3 3 

STCP -0,43 5 42,93 (*) 5 2,33 5 92,66% 5 5 

(*) nos casos da Carris e STCP (Sociedades de Capitais Públicos) o valor do subsídio é suportado directamente pelos 
contribuintes do País. 

Fonte: Relatórios Anuais.  

Como é possível observar na Tabela 8, o défice gerado por passageiro varia 

significativamente consoante a entidade prestadora dos serviços. Enquanto o município 

do Barreiro suporta um défice de 0,06 € por passageiro, o município de Aveiro suporta 

um défice de 1,51 €, ou seja, um valor mais de 25 vezes superior.  

Ao mesmo tempo, os transportes colectivos do Barreiro são aqueles que apresentam um 

volume de gastos por habitante menor pela prestação deste tipo de serviços. 

Adicionalmente, no que respeita ao défice gerado por habitante abrangido pelos 

sistemas, as empresas com capital social da administração central são aquelas onde se 

observam os valores mais significativos, sendo que estes valores são suportados por 

todos os contribuintes e não apenas por aqueles que habitam na respectiva área 

metropolitana. É igualmente importante ter em conta que os 33,32€ por habitante que 

são dispendidos pelo município de Aveiro estão associados a uma qualidade e 

quantidade de serviço prestado substancialmente diferente dos 30,34€ por habitante 

dispendidos pelo município de Coimbra. Assim, por cada euro investido pela autarquia 

de Coimbra existem 6,74 munícipes que optam por utilizar os respectivos serviços de 

transportes públicos; em Aveiro, cada euro destinado ao financiamento deste serviço 

apenas se associa à captação de 0,66 passageiros, i.e., de acordo com estes resultados, 

em Coimbra os subsídios atribuídos têm um impacto cerca de 10 vezes superior em 

termos de passageiros captados, sendo a autarquia do Barreiro aquela que maximiza os 

resultados obtidos para este indicador, onde cada euro investido se associa à captação de 

15,50 passageiros. De notar que, neste indicador, os resultados das sociedades de 

capitais públicos devem ser destacados como modestos.  

Finalmente, o último indicador proposto permite identificar o aumento de procura que 

teria de acontecer, mantendo-se as características e os custos actuais da oferta, para que 

se verificasse uma situação onde os custos igualassem os proveitos obtidos sem a 

atribuição de subsídio. Assim, e em coerência com as análises anteriormente realizadas, 
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os TCB seriam aqueles que necessitariam de um acréscimo mais modesto em termos de 

procura (24,72%) enquanto a empresa MoveAveiro necessitaria de mais que duplicar a 

procura actual. À excepção dos TCB apenas os SMTUC poderiam chegar a uma 

situação de défice nulo com um crescimento inferior a 50% na procura do serviço.  

4. Discussão e conclusão 

Procurou-se ao longo deste trabalho sugerir quais as causas que poderão estar na origem 

dos diferentes desempenhos de cada uma das entidades prestadoras de serviços urbanos 

de transporte observando a informação disponível nos seus relatórios.  

Tabela 9: Ranking Final 

Entidade Eficiência-recurso Eficácia-serviço Eficácia-recurso Ranking Global 

MoveAVEIRO 6 6 6 6 

TUB 5 5 4 5 

SMTUC 3 4 2 3 

TCB 1 1 1 1 

CARRIS 3 2 3 2 

STCP 2 3 5 4 

 

Como é possível observar na Tabela 9, os resultados obtidos pelas duas empresas 

municipais a partir dos critérios anunciados são os mais insatisfatórios. Através dos 

dados analisados, não é possível afirmar qual a origem dos modestos resultados 

observados nas empresas MoveAveiro e Transportes Urbanos de Braga.  

De facto, estas duas empresas revelaram fortes insuficiências na globalidade dos 

indicadores avaliados em cada um dos critérios, ainda que a empresa MoveAveiro 

apresente resultados mais satisfatórios num indicador de eficiência-recurso (energia por 

milhar de km) e noutro indicador de eficácia-serviço (a taxa de ocupação média). 

Importa igualmente destacar um resultado que sobressai na análise segundo a 

eficácia-serviço e que se refere à frequência diária, ou seja, o número de vezes que a 

rede é percorrida, em média, por dia, pelos autocarros. A este nível a MoveAveiro 

apresenta o pior resultado (cerca de 10% das 165 ou 158 vezes que os autocarros da 

Carris ou TCB, respectivamente, percorrem a rede por dia), o que é preocupante se 

admitirmos que a elevada frequência é uma das condições fundamentais para que os 

cidadãos de determinada área se sintam mais atraídos pelos sistemas de transporte 

colectivo. 

Por outro lado, a empresa municipal TUB, embora registe resultados significativamente 

melhores que a MoveAveiro, concretamente na análise segundo o critério da 

eficácia-recurso (onde se aproxima dos resultados das outras realidades analisadas), 
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apresenta resultados relativamente inferiores segundo o critério da eficiência-recurso. 

De facto, o elevado valor de custos operacionais por passageiro está profundamente 

relacionado com os resultados observados em termos de eficiência-trabalho e de 

eficiência-veículo por passageiro. O número de passageiros por trabalhador e de 

passageiros por autocarro está próximo de um terço do observado nos serviços 

municipalizados do Barreiro. Por sua vez, segundo o critério de eficácia-serviço é de 

salientar que esta empresa tem um impacto reduzido na população observando-se um 

valor baixo de passageiros por habitante e que os resultados obtidos indicam que 

poderão existir aspectos a melhorar em termos da rede de transportes e do serviço 

prestado. Desta forma, o bom resultado obtido em termos de velocidade média e o 

resultado satisfatório em termos de frequência diária não permitem compreender o 

resultado paupérrimo em termos da taxa média de ocupação (10%) evidenciando a 

elevada disponibilidade lugares no serviço prestado por esta empresa (tendo em conta o 

total de passageiros que efectivamente transporta). O desempenho global de ambas as 

empresas municipais poderá eventualmente sugerir que o enquadramento legal para as 

entidades prestadoras de serviços de transporte deverá permitir um maior controlo dos 

custos e das características do serviço prestado.  

As sociedades tuteladas pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações (CARRIS e STCP) apresentam na sua generalidade resultados 

satisfatórios, tanto em termos de eficiência-recurso como de eficácia-serviço. De facto, 

apenas na rubrica eficácia-recurso é que os resultados obtidos por estas empresas são 

relativamente mais baixos, em especial nos indicadores que avaliam os custos globais 

de cada uma das entidades analisadas. Isto acontece porque estas duas sociedades 

apresentam níveis de endividamento muito altos, resultando em elevados custos 

financeiros. Desta forma, enquanto nos SMTUC, TCB e MoveAveiro os custos 

operacionais correspondem a mais de 97% dos custos totais, na Carris e STCP os custos 

financeiros são respectivamente 19% e 14% dos custos totais (34 e 14 milhões de euros, 

respectivamente). Neste sentido, uma grande parte do subsídio atribuído a estas duas 

sociedades serve exclusivamente para o pagamento dos juros de défices acumulados em 

anos transactos. De facto, a ordem de grandeza destes défices e os custos financeiros 

que a actual situação comporta dificilmente poderiam ser suportados por uma Autarquia 

local. Importa igualmente referir que estas empresas apresentam valores reduzidos para 

o impacto na mobilidade, facto que poderá ter origem na sua actuação num quadro de 

concorrência com outros sistemas de transporte público (metro ligeiro, comboio).  
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Por último, os serviços municipalizados apresentam resultados de forma geral 

satisfatórios, sendo os TCB aqueles que mais se destacam pela positiva. De facto, a 

elevada taxa de ocupação média e o elevado número de Passageiros/km indica que este 

poderá ser um serviço relativamente bem organizado, o que se reflecte num elevado 

valor de “habitantes por passageiro por mês”. Outro dado interessante é verificar que 

esta entidade apresenta os Proveitos Operacionais mais reduzidos por Passageiro, ou 

seja, é aquela que cobra um valor médio mais baixo por passageiro (0,26 €) e apresenta 

o défice mais reduzido por passageiro (0,06 €). Os SMTUC por seu lado, apresentam 

resultados relativamente satisfatórios num conjunto elevado de indicadores possuindo, 

valores relativamente mais modestos no eficácia-serviço, nomeadamente nos 

indicadores que ponderam a adequação do serviço à rede (“frequência diária” e 

“autocarro por km de rede”). 

Para concluir, importa destacar que esta primeira análise se reveste de um carácter 

exploratório, procurando interpretar alguns dos resultados obtidos numa perspectiva 

comparativa. De facto, esta análise não pondera as diferenças existentes no território, 

bem como as suas implicações na mobilidade dos seus habitantes. Desta forma, 

possíveis trabalhos futuros deverão ponderar fenómenos como, por exemplo, a 

densidade populacional ou a deslocação média dos habitantes dessa região.  
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