
Carta Aberta à DECO 
 
A DECO errou e está a prejudicar os utentes dos transportes

No passado dia 21 de Dezembro a DECO publicou, um artigo, destacado pela maioria da Comunicação Social,
onde se indignava porque os  «passageiros pagam serviço que não usam», num ataque assumido contra os
passes intermodais. Este artigo está recheado de erros, alguns factuais e facilmente verificáveis, além de adoptar
uma tese igualmente errada e perigosa para os utentes, a de que é preciso encontrar soluções «mais económicas
e flexíveis». 

Comecemos pelos erros (factuais ou por omissão) que apontamos ao vosso artigo:

1 - Logo a abrir o artigo da DECO pode ler-se: «Quem em 2012 utilizava o cartão Lisboa Viva ou um passe
monomodal, ou seja, limitado a um operador ou a uma área, como o Carris-Metro, passou no ano seguinte a ter
de comprar um passe intermodal, que lhe permite viajar em toda a rede, mesmo que não precise, e a ter de pagar
mais por isso. O aumento foi de quase 6€ por mês para quem andava apenas de metro, ou seja, 72€ num só ano,
para usar o mesmo transporte.» Primeiro  uma precisão: o passe carris-metro combina dois modos – autocarro e
ferroviário – e nunca poderá ser considerado monomodal;  as definições mais correntes dividem os passes em três
categorias (os próprios, limitados a um operador ou a um determinado percurso/zona de um operador; os passes
combinados,  que  combinam  dois  ou  mais  operadores  totalmente  ou  numa  determinada  área;  e  os  passes
intermodais, que combinam todos os modos e operadores numa determinada área (ainda assim, registe-se que o
sistema do passe social intermodal na AML não integra como devia todos os operadores)). 

Depois, sublinhar que para uma análise séria desta questão temos de recuar até 2011 (ver igualmente quadro).
Para a Cidade de Lisboa, existiam naquela data três passes: 

a) o passe Metro Urbano, 
b) o passe Carris Urbano e 
c) o passe Carris/Metro Urbano.

Em Fevereiro de 2012 extinguiram-se os dois primeiros tendo passado a haver apenas o Carris/Metro, que passou
agora a chamar-se Navegante (depois foi-lhe acrescentada o acesso à CP, fazendo com que o Navegante Urbano
equivalha a um passe intermodal L; já o Navegante Rede, porque na sua área há outros operadores a que não dá
acesso, comporta-se como um passe combinado).  O que aconteceu portanto não foi  «a imposição do passe
intermodal», mas antes a extinção dos passes próprios da Carris e do Metro, essa sim criticável (como o artigo
faz, aliás). E os aumentos impostos por essa decisão foram de 2,15€ para os utilizadores do passe Carris/Metro
Urbano, de 7,5€ para os utilizadores do passe Carris Urbano e 11,1€ para os utilizadores do passe Metro Urbano
(e não os 6€ referidos no artigo).

2- O segundo erro deriva do primeiro, por omissão. Como se pode ver no quadro anexo, o disparar de preços
remonta ao aumento geral de Agosto de 2011 e à redução dos descontos para reformados e jovens em Fevereiro
de 2012, ambos nunca referidos na peça. É a acção conjugada desses dois aumentos com o desaparecimento do
passe Metro e do passe Carris que, num espaço de  8 meses, leva a que um reformado utilizador do Carris/ML
urbano tenha passado de 13,45€ para 26,25€, e um utilizador do passe Metro Urbano, de 19,55€ para 35€. Ou
seja, aumentos muito superiores aos referidos no vosso artigo, e por causas bem diversas. 

2011
Junho 

2011
Setembro 

2012
Fevereiro 

2017
Janeiro

% aumento**

Carris/ML* Urbano 29,45€ 33,85€ 35,00€ 36,20€ 23%

Carris/ML* Urbano 3ª Idade 13,85€ 16,45€ 26,25€ 27,15€ 96%

Carris/ML* Rede 32,60€ 37,50€ 40,00€ 42,65€ 31%

Carris/ML* Rede 3ª Idade 16,20€ 18,70€ 30,00€ 32,00€ 98%

Carris Urbano 23,90€ 27,50€ extinto - 52%

Carris Rede 29,25€ 32,00€ extinto - 46%

Metro Urbano 19,55€ 23,90€ extinto - 85%

Metro Rede 28,70€ 32,00€ extinto - 49%

* Carris/ML mais tarde rebaptizado Navegante e ao qual foi acrescentada a oferta da CP na cidade de Lisboa.
**A percentagem de aumento é calculada entre o preço de Junho de 2011 e o de Janeiro de 2017. Nos passes extintos,

considerou-se os passes “equivalentes” disponíveis em 2017



3 - O terceiro erro é reduzir o passe intermodal ao Navegante e à cidade de Lisboa. O sistema de transportes de
Lisboa é metropolitano pelo que a análise não pode ser reduzida à cidade. Note-se que mesmo a Carris e o Metro
têm passes na modalidade  Urbano (para a Cidade) e  Rede (que alarga o Passe a toda a oferta destas duas
empresas,  oferta  que  chega aos  concelhos  de  Amadora,  Almada,  Loures,  Oeiras  e  Odivelas).  O Navegante
Urbano é, no fundo, o antigo L Além destes temos os passes L1, L12 e L123, mais os passes 12, 23 e 123, e ainda
os passes L123 MA e SX, que são os passes sociais intermodais válidos noutros operadores (Vimeca, Rodoviária
de Lisboa, Scotturb, CP, TST, Transtejo e Soflusa) mas não em todos (Fertagus, MST e Barraqueiro estão fora do
sistema) Por aqui se comprova que o que aconteceu na cidade não foi  a  «imposição do intermodal» mas o
desaparecimento dos passes Carris e Metro, já que os passes intermodais continuam a coexistir com os passes
combinados entre os diferentes operadores, e com os passes próprios de cada operador, num total excessivo e
pouco amigo do utente (são quase 2000 títulos diferentes na AML).

4 - O quarto erro é referir que «A junção levou à total integração tarifária». Ultrapassando a questão lateral de que
nunca  houve  uma junção  real  entre  as  empresas  Metro  e  Carris  (apenas o  plano,  errado,  dessa  junção)  a
integração tarifária também nunca foi plena, nomeadamente porque o Metro e a Carris continuaram a ter passes
combinados separados com os restantes operadores da AML. Assim, se na cidade de Lisboa um utente é obrigado
a comprar o passe Carris/Metro (rebaptizado Navegante), por exemplo na Amadora os utentes podem comprar os
seguintes passes combinados: Vimeca/Metro; Vimeca/Carris; Vimeca/Carris/Metro; Vimeca/CP, etc. A manutenção
destes  passes combinados fez-se para evitar a migração massiva de utentes para o  Passe Social Intermodal.
Enquanto o preço do passe combinado Vimeca/Carris/Metro é de 48,70€, o Vimeca/Metro ou Vimeca/Carris é de
44,70€ e o Passe Social Intermodal L1 custa 50,05€. Tratou de garantir-se que a diferença, mesmo sendo curta,
seja suficiente para levar os utentes, em particular aqueles cujo orçamento familiar é mais apertado, a abdicarem
de toda a oferta que o L1 lhes garante além da incluída nos referidos passes combinados (a saber os serviços da
CP, da RL e da TT no interior da coroa 1). Além de restringir severamente a mobilidade das populações, em
particular as mais pobres, esta “depreciação” do Passe Social Intermodal visa a repartição da receita por um
menor  número  de empresas,  favorecendo as  empresas  de transportes  públicos  privadas em detrimento  das
empresas públicas.

5 – E daqui apontamos a um último erro do vosso artigo, feito por omissão: é que é precisamente a existência de
um Passe Social Intermodal que serve de factor de contenção geral dos preços na AML (Área Metropolitana de
Lisboa) pois quando uma empresa privada de transportes está integrada no sistema do Passe Social Intermodal,
acaba por modelar os preços dos passes combinados pelo valor do Passe Social Intermodal (vide ponto anterior).
Um exemplo comparando zonas da AML de idêntica dimensão: 

a) o Passe Combinado Lisboa Barraqueiro 03/04 custa 68,75€ e oferece Barraqueiro até Lisboa, Carris e
Metro;

b) o Passe  Social  Intermodal  L12  custa  59,45€  e  oferece  Carris,  Metro,  CP,  Rodoviária  de  Lisboa,
Transtejo, TST, Vimeca dentro da coroa 2, incluindo Loures/Lisboa na Rodoviária de Lisboa; 

c) o Passe Combinado da Rodoviária de Lisboa com o Metro e a Carris é de 54,85 € oferece Rodoviária
até Lisboa, Metro e Carris. 

Como se vê apesar da Barraqueiro Transportes e da Rodoviária de Lisboa pertencerem ambas ao mesmo grupo
Barraqueiro,  praticam preços 20% mais baratos quando se trata de uma empresa integrada no Passe Social
Intermodal [alíneas c)] do que quando se trata de uma empresa não integrada no Passe Social Intermodal [alínea
a)].

Exposto o acima, queremos sublinhar que se a DECO se quer juntar ao combate que travamos desde 2012 contra
a extinção do Passe Carris e do Passe Metro, será muito bem-vinda. 

Se além disso quiser juntar-se à nossa luta pela redução geral do preço dos transportes públicos e pela reposição
dos descontos de 50% para jovens, estudantes e reformados, será igualmente muito bem-vinda. 

Se a DECO quiser juntar-se à nossa luta pelo alargamento do Passe Social Intermodal a todos os operadores da
AML, públicos ou privados sem excepção, e a todas as carreiras destes operadores, bem como pelo alargamento
das actuais coroas, será sem dúvida, um importante reforço.

Da mesma forma, se a DECO se quer juntar ao nosso protesto contra o novo aumento de preços imposto pelo
Governo, que significa o consolidar e agravar de todas as injustiças nos preços, como exemplificámos nas últimas
colunas  do  quadro  1,  o  seu  contributo  será  valioso  pois  dispõe  de  meios,  nomeadamente  de  impacto  na
comunicação social, que esta Comissão de Utentes não dispõe.  

Agora se a DECO alimentar, com análises descuidadas, parciais e pouco rigorosas, uma linha de luta contra o
Passe Social Intermodal, contará com a nossa firme oposição já que estará a prestar um péssimo serviço aos
utentes. A redução de preços que a DECO aponta no seu estudo, não pode ser feita pela redução da mobilidade, o
que levaria a maioria dos utentes a ficar preso à utilização dos transportes públicos no percurso casa-trabalho ou
escola-trabalho. Nem deve o sistema tarifário ser desenhado para uma utilização ocasional, mas sim para uma



utilização regular que tenda a substituir a utilização do transporte individual e a garantir a mobilidade plena das
populações numa dada área geográfica, quaisquer que sejam os pretextos: trabalho, educação, saúde, lazer, etc.  

Para terminar, queremos expressar a nossa total concordância com  a linha de raciocínio expressa no vosso artigo
«Nos últimos anos, os transportes públicos das principais cidades do País ficaram mais caros e sofreram uma
degradação no serviço.» É precisamente isso, só que alargado a todo o país. Pelas causas que a DECO aponta,
que nada resolveram e tudo degradaram: seguimento de imposições externas, nomeadamente da troika; redução
de trabalhadores; redução da oferta; redução dos investimentos nas infraestruturas e nas frotas. E, acrescentamos
nós e não menos importante: nunca as empresas públicas gastaram tanto em juros e swaps como nos últimos 6
anos, nunca os utentes pagaram tanto, nunca as empresas públicas gastaram tão pouco em investimento e em
salários.

Pela Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa

Daremos conhecimento desta Carta Aberta àquelas entidades que no vosso artigo haveis mencionado ir contactar: Governo,
Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Área Metropolitana do Lisboa,
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e Provedor de Justiça.


