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1. Enquadramento da Operação 
 

Os Serviços Municipalizados dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) asseguram há 

várias décadas uma parte significativa da mobilidade da população do concelho. 

Esse serviço público tem sido prestado por um conjunto de recursos humanos e 

materiais visando proporcionar condições adequadas às necessidades da sua 

população, numa conjugação de esforços materializados na gestão operacional e 

financeira da entidade. 

No entanto, não é possível garantir fiabilidade no serviço e excelência na oferta, por 

melhor que seja a manutenção, com uma frota de veículos cuja idade média é de 

quase 20 anos. 

A mera substituição de veículos a gasóleo, usados, mais novos, se é certo 

representarem um esforço de investimento menor, não garante, só por si, a 

sustentabilidade da operação e da entidade, num limite temporal razoável. 

Hoje, a evolução da tecnologia na construção de veículos e a utilização de 

combustíveis mais económicos e “amigos” do ambiente constitui uma realidade 

inovadora sem precedentes. 

Contudo, tal possibilidade exige arrojo e domínio dessas novas práticas, uma análise 

profunda de situações similares que ocorrem em todo o mundo e até, embora 

timidamente, em Portugal (Operador da área metropolitana do Porto - STCP). 

O Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) 

veio incentivar a renovação das frotas de transportes coletivos de passageiros, 

promovendo a substituição dos autocarros a gasóleo por veículos movidos a gás 

natural, o que proporciona significativas economias de energia e enormes vantagens 

ambientais. É mais um instrumento para concretizar a prioridade conferida pelo 

Estado ao serviço público de transportes. 
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Devido ao pico de Hubbert o diferencial de preço desses combustíveis tem beneficiado 

o gás natural, em expansão, em detrimento do petróleo, em retração, o que constitui 

uma garantia de estabilidade de preço, pressuposto fundamental para a decisão de 

investimento. 

Essa deliberação deverá assentar nos parâmetros de análise de qualquer investimento, 

de modo a confirmar a sua racionalidade económica e sustentabilidade financeira, o 

que este documento pretende demonstrar. 

Nesse sentido, ir-se-á proceder à caracterização da entidade, em especial da atividade 

relacionada com os transportes coletivos de passageiros para, de seguida, se analisar a 

vantagem económica do investimento de substituição da frota por veículos a gás 

natural (VGN) e, por fim, a sustentabilidade financeira da operação. 

Dado que os TCB desenvolvem várias atividades e como se pretende verificar a 

viabilidade económica e financeira da operação relacionada com a substituição de 

frota, ir-se-á utilizar o método diferencial. 

Esta metodologia compara os gastos atuais da frota a gasóleo, em combustíveis e 

manutenção, com os gastos nas mesmas rubricas com a frota a gás natural, 

determinando as economias (ganhos) daí resultantes.  

Na perspetiva financeira isolar-se-á a operação de financiamento no sentido de 

demonstrar que o investimento se paga a si próprio, permitindo que os ganhos 

económicos assegurem o reembolso do financiamento bancário num prazo de até 20 

anos. 

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência Energética (POSEUR) é a “pedra 

de toque” da decisão de investimento, na medida em que permite que o 

financiamento necessário para a operação não seja contabilizado para efeitos do 

apuramento da dívida total do município, permitindo ainda reduzir o esforço de 

investimento e de financiamento, dado suportar através de um subsídio não 

reembolsável, um valor superior a 3 Milhões de euros, para a frota e o posto, 

candidatura que ocorrerá no Aviso POSEUR 07-2016-71 até 31 de Janeiro de 2017. 
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2. Caracterização dos TCB 
 

2.1. Apresentação 
 

Os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) foram criados em 1957 pela Câmara 

Municipal do Barreiro, mantendo-se até hoje como um Serviço Municipalizado de 

transporte coletivo de passageiros. 

Os TCB estão enquadrados pela Lei 50/2012, de 31 de Agosto, artigo 8º, possuindo 

autonomia financeira, com número de pessoa coletiva 680 015 574, mas sem 

personalidade jurídica, permanecendo na dependência da Câmara Municipal do 

Barreiro, por força do art.º 10º da Lei 50/2012. 

 

A figura 1 apresenta o Organograma dos TCB. O Conselho de Administração é 

nomeado por deliberação da Câmara Municipal do Barreiro, de entre os seus 

membros, coincidindo o respetivo mandato como membros da Câmara Municipal. 

 

 

 

Figura 1 – Organograma 
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2.2. Visão, Missão e Objetivos 
 

Visão  

 

Os TCB pretendem ser uma referência como operador de transporte público de 

passageiros, no Concelho e na Área Metropolitana de Lisboa (AML), apostando na 

inovação como aspeto diferenciador, assumindo o envolvimento das populações e dos 

seus trabalhadores como elemento importante para a concretização destes objetivos. 

 

Missão 

 

Assumem como Missão assegurar que o transporte público urbano de passageiros seja 

orientado por critérios de crescente qualidade, segurança e sustentabilidade de 

recursos ambientais e financeiros, contribuindo para: 

 A afirmação do transporte público coletivo de passageiros como 

referencial de coesão social e territorial, e de melhoria da qualidade de 

vida das populações; 

 O desenvolvimento pessoal e profissional do seu quadro de 

trabalhadores. 

 

Objetivos 

 

Assim, é definido como objetivo estratégico realizar os investimentos necessários para 

poder manter as tarifas acessíveis e garantir a sustentabilidade da entidade. Definiram 

ainda objetivos operacionais, visando o cumprimento de várias metas, em diferentes 

áreas, que se encontram coerentemente alinhados com a Missão e Visão.  

 

Metas Ambientais 

 Redução das emissões poluentes 

  Redução do Ruído 
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Metas de Fiabilidade e Conforto 

 Redução da idade média da frota 

 Redução do nº de avarias  

 Redução das horas de imobilização 

 Redução do nº avarias por veículo  

 

Metas de Redução dos Custos Operacionais 

 Diminuir o valor gasto em Combustível 

 Diminuir os gastos com Manutenção (Materiais, Mão de Obra e Serviços 

Externos) 

 

2.3. Análise Funcional 
 

Os TCB contam com uma equipa de administração, nomeados diretamente pela 

Câmara do Barreiro, que conta já vários anos à frente dos seus destinos. 

 

Operando no Barreiro há 60 anos, a entidade tem já acumulado um forte know-how 

sobre o funcionamento do setor e as características e necessidades dos seus utentes. 

 

Os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro contavam no ano de 

2015 com uma experiente equipa de 185 colaboradores, com os vencimentos médios 

praticados a situarem-se entre os 850,00 € e os 900,00 €. 

 

A dependência dos TCB da Câmara Municipal do Barreiro, obriga a que esta seja 

responsável pelo equilíbrio económico-financeiro dos TCB garantido através de 

transferências para fins de investimento e para compensar diferenças e opções de 

políticas tarifárias. 

 

A tabela 1 carateriza os principais dados estatísticos relativamente à operação dos 

TCB. 
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Tabela 1 – Estatísticas Operacionais 

2.4. Frota Atual  
 

Em 2015 a frota dos TCB era composta por 73 viaturas, estando 10 delas em processo 

de abate. A sua composição é bastante heterogénea, distribuindo-se por vários 

modelos e marcas. Com uma idade média de 18,2 anos encontra-se bastante 

envelhecida, o que acarreta várias consequências negativas em termos da 

operacionalidade do serviço, originando um elevado número de avarias e horas de 

imobilização, com custos acrescidos em termos de manutenção e consumo de 

combustíveis, conforme tabela 2.  

 

Tabela 2 – Estatísticas frota atual 

2013 2014 2015

Números de Trabalhadores 190 177 185

Taxa de Absentismo 6,1% 6,3% 5,9%

Nº de Carreiras 20 20 20

Extensão da Rede (Km) 64,1 64,1 64,1

Comprimento Total das Carreiras (Km) 227,1 227,1 227,1

Comprimento Médio das Carreiras (Km) 11,355 11,355 11,355

Oferta Diária (Circulações em dias uteis) 792 792 792

Distancia Percorrida (Km por dia útil) 7361 7361 7361

Velocidade Comercial (Km/h) 16,16 17,41 17,58

Taxa de Ocupação 15,4 13,5 14,15

Urbanos 65

Turismo 8

Total 73

Em abate 10

Média de idades 18,2

Média de Veículos Ativos 50

Média de Km por Veículo/Ano 50.055

Consumo Médio por Veículo (L/100Km) 51,35

Valor Gasto em Combustivel por Veículo 24.406,00 € 

Nº Avarias 20.907

Nº de Avarias por Veículo 402

Nº de Avarias Diárias 1,1

Horas de Imobilização 17.077

Gastos com Material por Veículo 3.779,00 €    

Veículos

Composição da Frota
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Em 2016 o cenário melhorou ligeiramente devido a aquisições feitas a viaturas 

recondicionadas à Carris, que veio compensar as viaturas abatidas. 

No final de 2016 a frota era composta por: 

- 75 viaturas 

• 51 a circular 

• 7 em reparação geral 

• 9 sem reparação economicamente viável (para abater) 

• 8 viaturas de turismo 

Média de idade: 17,6 anos 

Como se pode observar na tabela 3, as avarias e as faltas de viaturas devido a 

inoperacionalidade são as principais causas pelo não cumprimento das circulações 

programadas. 

 

Tabela 3 – Estatísticas Circulações não efetuadas 
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Estas condicionantes associadas ao estado envelhecido da frota de autocarros, 

traduziu-se no agravamento dos gastos operacionais proporcionais com a manutenção 

e combustível, e na diminuição de receitas como resultado da não execução de 

carreiras programadas, potenciando a perda de passageiros provocada pela quebra de 

fiabilidade e qualidade do serviço. 

2.5. Procura 
  

Entre 2008 e 2015 o número de passageiros transportados diminuiu de 12.172.536 

passageiros para 8.709.775 passageiros, (-28%) facto a que também não será alheio o 

envelhecimento da frota.  

Para combater esta tendência a equipa de gestão dos TCB lançou um conjunto de 

medidas de promoção e de valorização, tendo conseguido estabilizar a procura. 

Verifica-se, no entanto, que o potencial de procura (universo de residentes) se 

mantém, sendo legítimo perspetivar um aumento da procura em correlação direta 

com a melhoria do serviço. 

Os gráficos 1 e 2 evidenciam a evolução dos últimos três anos, pode observar-se que a 

tendência de perda de passageiros tem sido mitigada e que a procura estabilizou. 

 

 

Gráfico 1 – Numero de passageiros transportados 
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Gráfico 2 – Numero Total de passageiros transportados 

 

Recentemente, os TCB concretizaram um conjunto de alterações significativas à sua 

operação que resultaram em melhorias de serviço em vários locais, tendo 

inclusivamente passado a operar no concelho vizinho da Moita, factos que resultaram 

num crescimento de passageiros nos meses de Setembro e Outubro de 2016.  
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8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000
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2.6. Evolução Económica 
 

 

 

Valores % Valores % Valores %

 1. Vendas e serviços prestados
5.865.764,63 88,03% 5.799.833,99 90,84% 5.564.802,92 84,51%

 2. Subsídios à exploração
451.283,11 6,77% 281.011,18 4,40% 738.528,00 11,22%

 3. Trabalhos para a própria entidade
346.154,11 5,20% 304.067,44 4,76% 281.828,81 4,28%

 4. Valor Bruto da Produção
6.663.201,85 100,00% 6.384.912,61 100,00% 6.585.159,73 100,00%

 5. Custo das Matérias Vendidas e Matérias Consumidas
1.834.308,64 27,53% 1.815.253,35 28,43% 1.608.497,33 24,43%

 6. Margem Bruta
4.828.893,21 72,47% 4.569.659,26 71,57% 4.976.662,40 75,57%

 7. Fornecimentos e serviços externos
866.817,47 13,01% 779.922,85 12,22% 749.160,90 11,38%

 8. Gastos com o pessoal
4.012.908,82 60,22% 3.756.884,89 58,84% 3.636.504,33 55,22%

 9. Margem de Contribuição
(50.833,08) -0,76% 32.851,52 0,51% 590.997,17 8,97%

 10. Provisões (aumentos/reduções)
0,00 40.969,41 0,64% 33.997,03 0,52%

 12. Outros rendimentos e ganhos
829.624,10 12,45% 507.155,58 7,94% 494.357,32 7,51%

 13. Outros gastos e perdas
15.200,56 0,23% 107.184,49 1,68% 148.449,08 2,25%

 14. EBITDA
763.590,46 11,46% 391.853,20 6,14% 902.908,38 13,71%

 15. Gastos/reversões de depreciação e de amortização
458.564,82 6,88% 405.511,63 6,35% 437.644,52 6,65%

 17. EBITA
305.025,64 4,58% (13.658,43) -0,21% 465.263,86 7,07%

 18. Juros e rendimentos similares obtidos
723,20 0,01% 31,81 0,00% 307,19 0,00%

 19. Juros e gastos similares suportados
11.767,91 0,18% 12.820,83 0,20% 14.231,68 0,22%

 20. Resultado antes de Impostos
293.980,93 4,41% (26.447,45) -0,41% 451.339,37 6,85%

 21. Imposto sobre o rendimento do período
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 22. Resultado Líquido do Período
293.980,93 4,41% (26.447,45) -0,41% 451.339,37 6,85%

 23. Cash Flow (10+14+15+22)
752.545,75 11,29% 420.033,59 6,58% 922.980,92 14,02%

 24. Meios Libertos (23+18-17)
763.590,46 11,46% 432.822,61 6,78% 936.905,41 14,23%

 25.Valor Acrescentado Bruto (6-7-13)
3.946.875,18 59,23% 3.682.551,92 57,68% 4.079.052,42 61,94%

2013 2014 2015
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Os dados históricos reportam-se aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, neste período a 

evolução da atividade económica dos TCB foi caraterizada por: 

 Uma redução de 5,13% nas Vendas e Serviços Prestados, entre 2013 e 2015; 

 A Margem Bruta em função dos Custos das Matérias Vendidas e Matérias 

Consumidas manteve-se acima dos 70%, tendo subido para os 75% em 2015, 

variação explicada pelo aumento dos Subsídios à Exploração. 

 O peso relativo dos Gastos com Pessoal, no Valor Bruto da Produção é 

significativo (55,22%), em linha com o setor, apesar da diminuição verificada 

desde 2013, onde representava 60,22% do Bruto da Produção; 

 Os Fornecimentos e Serviços Externos também apresentam uma diminuição 

relativa, tendo passado dos 13,01% para 11,38% ao longo dos últimos 3 anos; 

 Os Juros Suportados oscilam entre os 0,18% e os 0,22% do Bruto da Produção e 

devem-se a dívidas a Fornecedores, uma vez que os TCB não têm contratado 

qualquer empréstimo com a Banca; 

 Os Meios Libertos aumentaram face a 2013, tendo em 2015 apresentado um 

saldo de 14,23% do Bruto da Produção; 

Da análise da Demonstração de Resultados torna-se evidente que as Vendas e 

Serviços prestados, por si só, são atualmente insuficientes para cobrir os gastos da 

operação. Tal ocorre devido à natureza Pública dos TCB e ao sector de atividade a 

que se dedica (transportes coletivos de passageiros), que não faz repercutir nas 

tarifas cobradas aos clientes a totalidade dos gastos suportados, sendo 

compensada para segmentos específicos (idosos, crianças e trabalhadores da 

autarquia) com transferências anuais na ordem do 1 milhão de euros Decorrente 

deste fato, a apresentação de Resultados Líquidos positivos ou negativos está 

dependente dos valores recebidos em forma de Subsídios à Exploração concedidos 

por Obrigação de Serviço Público. 
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2.7. Análise SWOT 
 

A análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) é uma ferramenta 

que permite verificar a posição competitiva dos TCB. 

A combinação da realidade interna, externa e das suas variáveis, irá facilitar a análise 

para tomada de decisões na definição da estratégia. 

 

 

 

 

Da análise resultam as seguintes conclusões: 

 

 Os TCB têm uma boa organização e, uma vez que são juridicamente 

dependentes da Câmara Municipal do Barreiro, contam com o seu apoio 

financeiro, fator que tem sido determinante para evitar o recurso à banca; 
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 A vantagem competitiva dos TCB assenta nos baixos preços praticados nos 

títulos de transporte. Devido à Obrigação de Serviço Público, os TCB recebem 

subsídios à exploração, um mecanismo utilizado para colmatar a diferença 

entre os gastos decorrentes da operação e o preço imputado aos utentes. Esta 

característica torna os TCB vulneráveis à disponibilidade financeira das 

entidades públicas que a apoiam, justificando a Situação Patrimonial Líquida 

negativa, comum às entidades públicas de transportes; 

 

 Para além das condicionantes internas, os TCB têm de enfrentar um cenário 

externo adverso, resultante da diminuição da população residente no concelho, 

fenómeno que se verifica há várias décadas; 

 

 Como forma de superar os pontos fracos enunciados e potenciar os seus 

pontos fortes, os TCB mostram-se atentos às oportunidades existentes no seu 

meio envolvente transacional, apostando estrategicamente na expansão da sua 

atividade para os concelhos vizinhos, ao mesmo tempo que pretende renovar a 

frota de autocarros existente, com veículos modernos, menos poluentes e que 

garantam consumos de combustíveis mais baixos, apostando em combustíveis 

alternativos ao gasóleo (Gás Natural Comprimido) o que, simultaneamente, irá 

permitir reduzir os custos de estrutura associados aos elevados encargos com a 

manutenção da frota atual. O aproveitamento da linha de incentivos POSEUR é 

uma excelente oportunidade para a concretização deste investimento; 

 

 Os TCB com este investimento demonstram que estão atentos às ameaças à 

sua envolvente, procurando contrariar a tendência de redução do número de 

passageiros que se tem verificado, resultante também do envelhecimento da 

frota.  
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3. Descrição do Projeto 
 

3.1. Necessidade de Renovação de Frota 
 

A renovação da frota responde à maior parte das dificuldades e constrangimentos 

operacionais com os quais os TCB atualmente são confrontados. Uma frota nova e 

moderna irá reduzir o número de avarias e  horas de imobilização, alcançando-se 

poupanças significativas dos gastos com a manutenção dos veículos. 

Os ganhos com poupanças não se irão sentir apenas ao nível da redução de gastos com 

a manutenção dos veículos, mas irão refletir-se sobretudo numa redução muito 

significativa dos gastos com combustíveis.  

Atualmente, independentemente da solução de combustível adotada, os novos 

veículos oferecem já poupanças significativas em termos de consumo. No entanto, 

devido ao baixo preço do Gás Natural Comprimido (GNC) face ao gasóleo, a melhor 

opção para os TCB são os veículos a GNC pois são os que permitirão obter maiores 

poupanças. 

A possibilidade de conseguir prestar um serviço de maior qualidade e fiabilidade, 

associada a uma renovação de imagem, com uma frota moderna e pouco poluente, irá 

igualmente contribuir para recuperar grande parte da procura que foi perdida ao longo 

dos últimos anos.  

Pelo exposto, torna-se evidente que a renovação da frota dos TCB, para além de uma 

necessidade, é um imperativo estratégico, uma vez que irá permitir cumprir os 

objetivos definidos, de forma sustentada, através das poupanças alcançadas com a 

renovação da frota, e do acréscimo de receita derivada do crescimento gradual dos 

passageiros transportados. 
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3.1.1. A Opção pelo Gás Natural 

 

A tecnologia dos Veículos a Gás Natural (VGN) e dos respetivos postos de 

abastecimento encontra-se completamente dominada. Trata-se de uma tecnologia já 

em plena fase de comercialização e disseminada por todos os continentes, existindo 

mais de 20 milhões de VGN a circular um pouco por todo o mundo. 

 

No caso dos autocarros, os principais fabricantes europeus produzem veículos 

dedicados a Gás Natural Comprimido (GNC). 

 

As principais vantagens da opção pelo Gás Natural são: 

 Redução das emissões poluentes; 

 Redução do ruido; 

 Preço do GNC muito inferior ao do Gasóleo; 

 Custos de manutenção diminutos; 

 Menor consumo de combustível por quilómetro. 

 

 

Será, então, da mais elementar lógica proceder a uma análise de viabilidade 

económica e financeira do investimento associado à renovação da frota. 

 

3.2. POSEUR 
 

O aviso 07-2016-71 do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos (POSEUR) prevê o incentivo à substituição de frotas movidas a combustíveis 

derivados do petróleo atualmente em circulação por veículos movidos a combustíveis 

com baixo teor de carbono. 

O apoio consiste no financiamento de 85% do diferencial de preço entre a aquisição de 

um veículo novo a gasóleo e um movido a Gás Natural Comprimido (GNC). 
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Para além disso, o aviso prevê também o apoio não reembolsável de 85% do valor do 

investimento com a construção dos postos de combustível e todos os estudos 

necessários ao investimento e sua monitorização. 

Entidades como os TCB, que atuam com um regime de IVA pró-rata, poderão incluir 

nos valores das despesas elegíveis o montante real das despesas, ou seja, o valor do 

investimento elegível incluindo o IVA efetivamente suportado (não dedutível). 

 

3.3. Investimento 
 

Os valores de investimento indicados incluem o valor de IVA suportado por força do 

regime pró-rata a que os TCB se encontram vinculados. Assim, aos valores líquidos de 

IVA há que adicionar uma parcela correspondente a uma taxa de 2,76% (IVA 

suportado, não dedutível) 

 

3.3.1. Posto de Combustível Gás Natural Liquefeito  

 

 

Uma substituição integral de frota com todos os consumos associados obriga a uma 

reflexão profunda sobre a forma de abastecimento. Desde logo, devem ser 

asseguradas duas condições de partida: 

- preço mais económico; 

- independência. 

 

A instalação de um posto irá ser determinante para a viabilidade do projeto de 

renovação da frota, uma vez que irá permitir fornecer Gás Natural Comprimido (GNC) 

a valores significativamente mais baixos.  
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Importa realçar que a instalação deste posto assume uma importância estratégica 

relevante para o município do Barreiro, uma vez que pode servir de base para o 

fornecimento de outros veículos e frotas, movidas a Gás, particularmente da frota da 

própria autarquia.  

 

Há, no entanto, que tomar uma decisão prévia à instalação do posto. A produção de 

GNC num posto de combustível pode ser feita a partir de duas "matérias-primas" 

alternativas:  

- o gás da rede (em fase gasosa); 

- o Gás Natural Liquefeito (Gás Natural Liquefeito (GNL) ).  

 

Cada uma destas soluções apresenta vantagens e desvantagens.  

 

Para análise profunda e inequívoca desta questão, os TCB solicitaram à Associação 

Portuguesa do Veículo a Gás Natural (APVGN) um estudo sobre a melhor forma de 

abastecimento da nova frota de autocarros a partir do gás natural. 

 

 Foi conclusão da APVGN que a produção de Gás Natural Comprimido (GNC) através de 

Gás Natural Liquefeito (GNL)  seria a melhor opção no médio/longo prazo. 

 

Assim, tendo como base os preços de fornecimento de Gás Natural Liquefeito (GNL)  

atuais, prevê-se que o GNC possa ser produzido a 0,41€/m3, um valor inferior à 

metade do preço atual do litro de gasóleo (0,97/L). 

 

No caso em concreto, o valor total previsto para a execução do posto é de 

1.168.381,20 € (1.137.000€ investimento líquido de IVA + 31.381,2€ IVA suportado), 

sendo este investimento elegível ao abrigo da linha de apoio POSEUR, com uma 

comparticipação a fundo perdido de 85%, correspondente a 993.124,02€.   

 

Está prevista a instalação do posto ao longo do ano de 2017 de forma a poder iniciar o 

fornecimento de GNC à nova frota dos TCB que deverá operar no início de 2018. 
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3.3.2. Autocarros GNC  

 

O investimento a realizar pelos TCB na renovação da frota consiste em 60 novos 

autocarros movidos a GNC, a encomendar no início de 2017, para entrega integral até 

ao final desse ano.  

Os autocarros movidos a GNC têm um valor de aquisição, dependendo do fornecedor, 

entre 18% a 30% superiores aos de um autocarro equivalente movido a gasóleo, em 

termos de dimensão e capacidade de transporte. No entanto, ao abrigo da linha de 

apoio POSEUR, está previsto que 85% da diferença de preço entre a aquisição de um 

veículo a gás, comparado com o equivalente a gasóleo, seja financiado com um 

incentivo não reembolsável.  

 

 

Tabela 4 – Investimento 

 

Estes autocarros permitem alcançar médias de consumo de Gás na ordem dos 42,77 

m3/ 100 km, o que compara com a média atual da frota dos TCB de 51,32 L de gasóleo 

por 100 km. Não só o consumo médio é significativamente mais baixo, mas também, 

como foi referido no ponto anterior, o preço por m3 de GNC (0,41€) é muito inferior 

ao preço médio por litro de gasóleo (0,97€).  

Desta forma estimam-se poupanças significativas (31,25€) por cada 100 km 

percorridos pelos futuros autocarros dos TCB, valores testados nas restantes frotas a 

GNC a operar no país. 
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Por serem novos, os custos de manutenção serão também significativamente mais 

baixos do que a frota atual, sendo certo que irão gradualmente aumentar ao longo da 

sua vida útil, mas permitirão mesmo assim alcançar poupanças muito significativas. 

É com base nas poupanças conseguidas na redução dos gastos com combustíveis e em 

manutenção que se irá demonstrar a racionalidade económica e financeira desta 

operação. 

Nas tabelas 3 e 4 podem observar-se as poupanças que teriam sido conseguidas, 

apenas em consumo de combustível, se a frota a GNC estivesse em funcionamento em 

2014 e 2015. 

 

 

Tabela 5 – Poupanças em Combustível 

A esta poupança há que acrescentar a relativa à Manutenção. Assim, dados do final de 

2016 apontam para um valor de €233.292, repartidos entre Custos de Matérias 

Vendidas e Matérias Consumidas (80%) e Fornecimentos e Serviços Externos (20%), 

representando um acréscimo em relação ao valor registado em 2015, €189.950. 

Mesmo comparando com o valor mais baixo (de 2015), a introdução de uma nova 

frota representa uma poupança estimada em encargos de manutenção de 150 mil 

euros por ano em velocidade cruzeiro. 
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3.4. Financiamento  

 

Definido o valor do investimento total e mensurado o apoio do POSEUR é possível 

definir o serviço da dívida associado ao financiamento bancário. 

 

A tipologia do financiamento bancário é definida por: 

- 2 anos de carência de capital; 

- Reembolso – com exceção do reembolso integral do valor 

correspondente ao IVA dedutível, que será reembolsado no ano 

seguinte ao investimento, 2018, período considerado suficiente para 

a entidade ser ressarcida pelo Estado, o financiamento será 

reembolsado a 18 anos;  

- taxa de financiamento da operação de 1,25%. 

 

No final do período de reembolso o montante de encargos financeiros suportados, 

repartidos por Autocarros e Posto será o seguinte: 

- Autocarros – €1.871.839,91 

- Posto - €92.790,81 

Estes montantes correspondem ao cenário base podendo sofrer ligeiras modificações 

em função da alteração no Fundo de Maneio para cenários comparativos. 
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4. Análise Económica e Financeira 

 

Para avaliar a racionalidade duma iniciativa com um volume de investimento tão 

significativo importa clarificar se no pós projeto o promotor melhora a sua situação a 

dois níveis: 

- performance económica; 

- cria condições para uma correta e ambiciosa abordagem ao mercado 

que, como se constatou, contínua a existir. 

Assim, para uma avaliação mais criteriosa são apresentados 2 cenários, com as 

respetivas demonstrações financeiras previsionais: 

 ≠ CENÁRIO BASE – MANUTENÇÃO DA PROCURA 

Assumindo a procura média de 2014 e 2015 são obtidos os seguintes resultados: 

 

 

≠ CENÁRIO RECUPERAÇÃO DA PROCURA ANTERIOR 

No passado a procura dos TCB, medida em número de passageiros, ultrapassava os 

12,5 M, sem a reestruturação da rede recente e já salientada. Com a nova frota, 

melhoria da qualidade do serviço, da sua fiabilidade e consequentemente da oferta, e 

políticas nacionais vincadamente protetoras do transporte público, considera-se 

possível recuperar a procura anterior, factual, sendo estimada a seguinte evolução:  

 

 

Neste cenário considerou-se a necessidade de um acréscimo adicional de 10 

motoristas, para além dos 10 já acrescentados ao cenário sem aumento da procura.  
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Foram ainda assumidos os seguintes pressupostos base: 

 Moeda: euro;  

 Preço - análise a preços constantes. Incorporou-se no estudo o aumento já 

anunciado pelo governo de 1,5%, a aplicar, a partir de Janeiro de 2017, nas 

tarifas dos transportes públicos, tendo-se considerado o valor de 0,613€ por 

passageiro transportado; 

 Horizonte temporal: 20 anos; 

 Ano de investimento: 2017 – frota completa no início de 2018; 

 Ano cruzeiro do projeto: 2021. 

 Prazo de cobrança – 15 dias; 

 Prazo de Pagamentos – 30 dias. 

 Os TCB estão sujeitos a um regime pró-rata em que 12% do IVA não é 

dedutível, obrigando a calcular a proporção das operações que conferem o 

direito à dedução, do total das operações, e utilizar esta percentagem para 

proceder à recuperação do IVA suportado. 

 Custos das Matérias Vendidas e Matérias Consumidas - Resultam de 2 

rúbricas: 

o Combustíveis (GN) – correspondentes a um consumo de 0,42 M3/Km a 

um preço de 0,41104 €/M3, variando com os Km’s percorridos em 

função da procura; 

o Materiais utilizados na manutenção, com a mesma proporção histórica 

de 80% do total, atingindo 134 mil euros em 2021. 

 Fornecimentos e Serviços Externos - Mantém o valor histórico, corrigindo em 

função da diminuição dos encargos com manutenção.   

 Pessoal - Ao quadro existente foi considerada a admissão de 10 novos 

motoristas em 2018, com um salário médio de 993€ (encargos incluídos), para 

garantia da utilização da capacidade instalada (autocarros), passando o custo 

com o pessoal para 3.835 mil euros, com exceção do Cenário Aumento da 

Procura para 12,5M passageiros, em que o valor anual é de 3.974 mil euros, 

correspondendo à entrada de 20 novos motoristas; 
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 Compensação de Prestação de Serviço Público – Ambos os cenários preveem 

uma compensação anual de €650.000 associada à prestação de serviço público 

nomeadamente pelas tarifas reduzidas aplicadas a idosos e crianças e aos 

trabalhadores da autarquia. Este valor, que configura uma redução em relação 

aos anos mais recentes, é apenas exemplificativo, não vinculativo, 

possibilitando uma análise mais aproximada à realidade.  
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5. Conclusões 
 

Partindo da situação atual, sem considerar qualquer aumento da Procura, com o 

investimento preconizado os TCB poderão: 

- Ficar dotados de uma frota totalmente nova, com a tecnologia mais recente 

e com condições para responder satisfatoriamente às obrigações 

ambientais mais exigentes; 

 

- Com um número de autocarros suficiente para, não só melhorar a oferta 

atual (menos falhas), como até ajustar a oferta futura em função de um 

eventual aumento da Procura que se prevê inevitável à luz do alargamento 

da linha. 

 

- Apesar da manutenção da procura e aumento progressivo dos encargos 

com manutenção de viaturas são atingidos indicadores positivos tanto para 

a rentabilidade económica como em termos de sustentabilidade financeira. 

 

Num cenário alternativo, com aumento de Procura para níveis atingidos no passado, 

os excedentes atingidos através do aumento do volume de negócios e melhoria da 

margem (redução de valor nos combustíveis e encargos com manutenção e 

conservação) são suficientes para assegurar o serviço da dívida e, ainda, os 

investimentos de substituição necessários durante o período de referência. Resulta 

também evidente que existe margem suficiente para novos projetos e iniciativas que 

reforcem a qualidade dos serviços prestados pelos TCB. 

Assim, considerando uma taxa de atualização de 1,5%, um prazo de 20 anos e um valor 

de investimento líquido do incentivo POSEUR, são atingidos os seguintes indicadores: 

- CENÁRIO BASE – PAY BACK em 14 anos; VAL – €2,28M; TIR – 3,58%; 

- CENÁRIO AUMENTO DA PROCURA PARA 12,5 M PASSAGEIROS – PAYBACK 

em 5 anos; VAL – €36,5 M; TIR – 22,9%. 



 
 

Anexos (Projeções Financeiras) 
 

Cenário Base Manutenção Procura 
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Cenário Aumento da Procura 12,5 M Passageiros em Cruzeiro 
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