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Nota à Comunicação Social 

Solicita-se a divulgação da seguinte informação: 

 

Mais de 61 milhões de passageiros transportados  

na área metropolitana de Lisboa em outubro 

 

Mais de 61 milhões de passageiros foram transportados na área 
metropolitana de Lisboa durante o mês de outubro. Este número foi resultado 
da venda de 768 265 passes, o que constitui um novo máximo desde a 
implementação do novo sistema tarifário, em abril deste ano.   

Os resultados confirmam que a criação dos novos passes NAVEGANTE, em 
abril deste ano, representa uma profunda alteração das soluções de 
deslocação, em favor de uma mobilidade mais sustentável, e com significativo 
impacto económico e social nas famílias. 

Saliente-se, ainda, que o número total de passes vendidos na área 
metropolitana de Lisboa, 94% são NAVEGANTE (60% Metropolitano, 17% 
Municipal, 14% +65 e 3% Família). 

 

O novo sistema tarifário introduzido na Área Metropolitana de Lisboa no passado dia 
1 de abril, com a criação dos novos passes NAVEGANTE - Metropolitano, Municipal, 
+65 e 12, e, desde agosto, Família - constituiu uma profunda alteração das soluções de 
deslocação ao dispor da população, com um forte incentivo à utilização dos 
transportes públicos em favor de uma mobilidade mais sustentável, com significativo 
impacto económico e social nas famílias. 

Salienta-se que os dados apresentados são provisórios. 
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Passes Vendidos 

 

De acordo com os dados disponíveis, no mês de outubro foram vendidos 768 265 
passes. Comparando com período homólogo de 2018, registou-se um aumento de 
24,8%. Outubro superou as vendas de setembro, sendo o mês que totalizou mais 
vendas de passes desde a implementação do novo sistema tarifário. 

Refira-se que primeiro trimestre de 2019 o número de passes vendidos já apresentava 
um crescimento médio de 4,8%, em relação ao período homólogo do ano anterior. 

Os novos passes NAVEGANTE representam 94% dos passes vendidos na área 
metropolitana de Lisboa, correspondendo 60% dessas vendas ao passe NAVEGANTE 
Metropolitano, seguido do NAVEGANTE Municipal com 17% e do +65 com 14%. 

À semelhança do mês anterior, continua-se a registar uma tendência crescente na 
procura do NAVEGANTE Família desde a sua entrada em vigor, em agosto de 2019, 
representando já 3% das vendas do sistema, abrangendo um total de 5775 agregados 
familiares e 22 284 pessoas.  
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De notar, ainda, que foram carregados, desde abril, mais de 100.800 passes 
NAVEGANTE 12. 

Vendas de cartões Lisboa VIVA 

 

Relativamente aos cartões Lisboa VIVA (suporte físico necessário para o carregamento 
dos passes NAVEGANTE) produzidos, em comparação com período homólogo de 2018, 
houve um aumento de 32%, o que significa que continua a haver, todos os meses, 
novas adesões, que se traduzem em cada vez mais utilizadores frequentes do serviço 
público de transporte de passageiros. 
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Salientam-se novamente os seguintes pontos a ter em atenção: 

• Em setembro de 2018, os passes 4_18 foram alargados a todos os estudantes 
do ensino obrigatório até aos 18 anos, inclusive, eliminando a condição de 
recurso associada aos rendimentos para este título; 

• A produção de cartões Lisboa Viva 4_18 e Sub23 concentra-se tipicamente no 
mês de setembro, coincidindo com o início do período escolar, sendo estes 
cartões obrigatórios para aquisição dos passes com desconto 4_18 e Sub23; 

• Em abril de 2019, foi introduzido o NAVEGANTE 12, gratuito para crianças com 
menos de 13 anos, e cuja aquisição não obriga à existência de um cartão de 
suporte específico, como acontecia com o 4_18; 

• Em agosto de 2019, foi introduzido o NAVEGANTE Família, que pode ser 
carregado em qualquer um dos cartões Lisboa Viva (Normal, 4_18 ou Sub23), 
e abrangerá parte dos utilizadores do 4_18 e sub23.  

Passageiros Transportados 
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No mês de outubro foram transportados mais de sessenta e um milhões e setecentos 
mil passageiros na Área Metropolitana de Lisboa, tendo por base as validações do 
sistema de bilhética. Comparando com período homólogo de 2018, houve um 
aumento de 23% nas validações registadas.  

Em outubro, 86% dos passageiros transportados utilizaram títulos do tipo passe, e 
apenas 14% títulos ocasionais. 

Desde a implementação do novo sistema tarifário, entre abril e outubro de 2019, 
foram transportados mais cinquenta e dois milhões e quatrocentos mil passageiros 
face a igual período de 2018, o que corresponde a um aumento médio de 19,8%. Estes 
números confirmam a adequação da medida às necessidades e ambições das 
populações. 

Refira-se que, no primeiro trimestre de 2019, o número de passageiros transportados 
já apresentava um crescimento médio de 5%, em relação ao período homólogo do ano 
anterior. 

A fidelização ao sistema de transportes é agora maior, resultado de um aumento do 
número de passageiros com passe, em detrimento de passageiros ocasionais, 
tendência que se começou a registar após a implementação do novo sistema tarifário, 
uma vez que no primeiro trimestre o crescimento era comum tanto aos passageiros 
de passe como aos passageiros ocasionais. 

Estes valores têm por base as validações do sistema de bilhética, não considerando 
eventuais fraudes. 
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Passageiros Transportados por modo 

 

 

O modo de transporte com mais passageiros na Área Metropolitana de Lisboa continua 
a ser o rodoviário, registando em outubro, 48% do total de passageiros. Segue-se o 
modo metropolitano com 30% dos passageiros, o modo ferroviário pesado com 19% e 
o fluvial com 3%. 

Porém, o modo que registou o maior aumento de passageiros desde a implementação 
do novo sistema tarifário foi o ferroviário pesado, com aumentos superiores a 39% em 
outubro de 2019, em comparação com o período homólogo de 2018, quando no 
primeiro trimestre este incremento se situava perto dos 8%. 

 

Estes dados, no seu todo, confirmam a importância da implementação dos novos 
passes como medida de incentivo à utilização regular do transporte público.  
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Sublinhe-se, ainda, o esforço e empenho de todos os intervenientes do sistema, 
especialmente os operadores de transporte dos diferentes modos, para responder aos 
desafios introduzidos pelo novo sistema tarifário. 

 

Estes dados serão atualizados mensalmente. 

 

Para mais informações sobre os passes NAVEGANTE consultar www.aml.pt/passe-

palavra 

 

Lisboa, 18 de novembro de 2019 

http://www.aml.pt/passe-palavra
http://www.aml.pt/passe-palavra

