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Tráfego médio diário N.º de veículos N.º de pessoas 

A5
IC19
Ponte 25 de Abril
Ponte Vasco da Gama

Totais

Acesos a Lisboa 2016 *

131.999
59.308

140.730
121.272

453.309

171.599
77.100

182.949
157.654

589.302

* Relatório IMT 20162
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“Os condutores que circulam na capital 
passam, em média, 35 minutos extras 
(por dia de trabalho) retidos no trânsito, 
dos quais resulta uma média anual de 136 
horas nas filas. A capital lisboeta tem, 
segundo o estudo, um congestionamento 
de trânsito de 31%. “
Jornal “O Publico” Março de 2016
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 Indispensável a existência 
de um equilíbrio entre  a 
oferta e a procura

 A rede atual do Metro 
convive com necessidades 
distintas das zonas 
“urbana” e “suburbana”
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 O atual projeto de expansão 
da rede do ML tem como base 
o Plano MOPTC de 2009

 Criação de um Anel (Anel 
Verde) na zona central da 
cidade, obtido pela ligação  
Rato/Cais Sodré, e pela ligação 
dos viadutos no Campo 
Grande

O Metro e a Cidade



Um metro mais perto do cliente
11.Julho.2017

6

Principais conclusões do estudo de tráfego para a linha circular Verde

Impactes TC pass.km
Metro 47.837.630
Autocarros -27.424.640
Comboio 9.021.340
Barcos 1.322.760

Impactes TI
Pass.km -17.050.245
Passageiros -1.126.025

Impactes na rede ML
Acréscimo de passageiros (n.º)   7.861.438
Acréscimo de passageiros (%)                     5,0%
Acréscimo de pas.km (n.º) 47.837.630

Restruturação da Rede
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Maio 2016          Maio 2017          Variação

Metro 503.476 533.498 5,96%

Média diária de passageiros *

Carris                                  513.182               508.315             - 0,9%

Transtejo/Soflusa                54.248                 58.006               6,9%

* Por dia útil

*Dados ML /CA / Grupo TT 2017
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O Metropolitano de Lisboa contribui para:

 Melhorar o ordenamento do 
espaço público

 Melhorar a mobilidade urbana

 Proporcionar melhor qualidade
de vida

 Reduzir emissões de CO2
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O ADN do Metro

Objetivos do Metropolitano:

Valorizar o Transporte Público reposicionando a marca ML

Reforçar o foco no cliente “chamando” novos clientes ao ML

Melhorar as acessibilidades na rede ML

Apostar na inovação adequada às necessidades do mercado
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 1.407 Trabalhadores

 104 Seguranças  diariamente 

 56   Estações

 44,2 Km

 333  Carruagens

 234  Escadas mecânicas

 101  Elevadores

 10    Tapetes rolantes

 740   Canais de acesso

 281   MAVT e 67  MSAVT

 175  Espaços comerciais

 2.205 Mupis

 Em cada Dia Útil no Inverno 

percorremos 27.000 km em mais 

de 2.000 circulações

 Cerca de 40 comboios diariamente 

nas HPM

O ADN do Metro
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Evolução da rede 1959-2016

Dados ML
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Rede atual
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Interface com outros operadores de transporte pesado
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Evolução da oferta
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2011 2012 2013 2014 2015

Evolução Global do ISC

Satisfação do Cliente

*Dados ML 201516
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1º trim 2016       1º trim 2017       Variação

Total de Passageiros*   34.018.562        37.707.517 10,8%

1º trim 2016       1º trim 2017     Variação

Total de Receitas* 23.299.764         25.404.975            9,0%

* Não inclui fraude.

* Com comparticipações passes 4-18/Sub23 e Social+

Passageiros e Receita Metro

17 *Dados ML 2017
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Condicionamentos resultantes dos constrangimentos

financeiros dos últimos anos:

 Redução da manutenção do Material Circulante, equipamentos e via 

numa frota com média de idades da ordem dos 19 anos

 Redução de pessoal na operação (comboios e estações) e 

manutenção, e seu reflexo no aumento da idade média dos 

trabalhadores do ML

 Redução na prestação de serviços de vigilantes e serviços de limpeza

 Consequente aumento do intervalo de tempo entre comboios
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Medidas de correção implementadas
e em curso em 2017:

 Retomar o investimento na infraestrutura e 
material circulante

 Redimensionar a Oferta de Material 
Circulante às atuais necessidades de procura

 Melhorar as estações, a iluminação, a limpeza, 
os acessos, mobiliário e sinalética 

 Melhorar o atendimento ao cliente

 Estudar novos processos de inovação na área 
da bilhética
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Telebilhética 
Projeto Pay GO

MAVT’S apenas para 
pagamentos automáticos –
Débito e crédito

Desmaterialização 
do pedido de 
cartão Lisboa Viva

Compra de títulos 
de transporte via 
Web

Portal Viva

Projetos para Aplicações
para Smart Phones

Bilhética numa perspetiva de 
facilitação de mobilidade 

Desmaterialização da bilhética
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Mais e melhores Acessibilidades
 Canais com maior largura

 Espaços para volumes especiais

 Informação sonora e escrita nas estações

 Informação sonora e escrita nos comboios

 Aviso sonoro e luminoso de fecho de portas

 MAVT’s preparadas para cegos e ambliopes
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 Dotar o cais da estação de 105 m para 
composições de 6 carruagens 

 Modernizar equipamentos,  sistemas e 
instalações existentes  na estação

Investimento total: 7,5 M€

Encerramento da estação a 19 de Julho

Início da circulação na linha verde
com comboios de 6 carruagens

Estação de Arroios - Ampliação do cais 

Investimentos em curso
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 Areeiro
Remodelação do átrio norte
Investimento total:  3,8 M€
 Colégio Militar/Luz
Acessibilidades
Investimento total: 2,7 M€
 Olivais
Intervenções na superestrutura
Investimento total: 2,2 M€
 Baixa-Chiado
Modernização escadas mecânicas
Investimento total: 0,5 M€
 Aeroporto
Welcome Center
Investimento total: 0,2 M€

Investimentos a curto prazo
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Expansão da Rede
Extensão Rato/Cais do Sodré - Linha Circular
Ligação da linha Verde à linha
Amarela no Cais do Sodré e no 
Campo Grande

Inclui obras
 Prolongamento Rato-Cais do 

Sodré
 2 novas estações
 Remodelação da estação Cais

do Sodré
 Ligação dos viadutos do Campo 

Grande

Investimento: 216 M€
Aquisição de Material Circulante: 50 M€
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Estudo de Tráfego (entradas + saídas)

Estimativas de movimento de 
passageiros/ano nas novas estações

Estrela 3.288.650
Santos 2.283.075

Extensão total a construir: 1,9 km

Acréscimo de 7,9 milhões passageiros 
na rede por ano
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Estação Estrela - Arquitetura paisagista

 Oportunidade para a reformulação da Praça da 
Estrela e do espaço-logradouro do antigo 
Hospital Militar

 Integração do conjunto num todo harmonioso 
e funcional

 Promoção da melhor circulação e orientação 
pedonal e viária

 Promoção do bem-estar, da segurança e da 
utilização por parte de todos os utentes 
daqueles espaços 

Expansão da Rede
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Estação Santos - Arquitetura Paisagista

 Oportunidade de reordenamento das 
superfícies - benefícios do ponto de vista da 
acessibilidade e adequação às necessidades 
dos utilizadores

 Redimensionamento das zonas pedonais

 Reformulação da rede viária

 Arborização 

Expansão da Rede
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Integração dos viadutos do Campo Grande

 Ligação da linha Verde à linha Amarela 
criando o anel circular

 Construção de viaduto de 158 m na 
futura linha circular Verde 

 Estabelecimento da ligação da linha 
Amarela à estação Telheiras (passando 
esta última a pertencer à linha 
Amarela) 

 Construção de viaduto  de 428 m na 
futura linha Amarela Odivelas/Telheiras

Expansão da Rede
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Criação de um novo átrio 
poente na estação com novos 
acessos: 

 Exterior para a zona do 
Mercado da Ribeira

 Ligação às linhas dos 
caminhos de ferro

Remodelação estação Cais do Sodré 
Expansão da Rede
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Ligação pedonal Rato-Amoreiras
Ligação pedonal subterrânia
assistida por meios mecânicos

 Acesso poente

 Estação Rato – Rua D. João V

 Extensão 292 m

 Saída à superfície no átrio de 
Santa Isabel (bolsa de 
estacionamento convertida
em praceta rebaixada)

Expansão da Rede
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Prolongamento da linha Vermelha S. Sebastião/Campo de Ourique

Estudo de viabilidade

 2 novas estações
 Extensão 1,9 km

Expansão da Rede
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 O atual projeto de expansão 
da rede do ML tem como base 
o Plano MOPTC de 2009

 Criação de um Anel (Anel 
Verde) na zona central da 
cidade, obtido pela ligação  
Rato/Cais Sodré, e pela ligação 
dos viadutos no Campo 
Grande
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Vitor Domingues dos Santos
Presidente do Conselho de Administração


