
Abstract 
 
The increasing concerns with financial, social and environmental sustainability, have 

forced Public Authorities to adopt more efficient forms of organization and regulation of 

transportation in the metropolitan areas. The metropolitan transportation framework is 

characterized by multiple objectives, multiple stakeholders, a enormous social (trough 

it’s importance in assuring the movement of both persons and goods), environmental 

(the transportation sector in one of the most significant in what concerns green house 

effect gases) and financial impact (investments in transportation infrastructures are 

capital intensive, and operation costs are rarely covered by ticket revenues), which 

explains the importance of having an institutional and organization model well adapted 

and highly efficient. 

Over the past years, Metropolitan Transport Authorities have been created with different 

forms and objectives, where different levels of administration are represented, as a way 

to achieve a more sustainable transport system. In spite of the multiple models defined, 

it’s possible to find some stable core functions on those authorities, like planning, 

organizing and financing the system and defining contracts with public transport 

operators. 

The regulatory framework for the transportation sector in Portugal is out of date, and the 

competences related to this activity are dispersed by different entities, which have 

different objectives towards transportation. The increasing loss of demand and the 

difficult financial situation of the metropolitan transport systems, forces te authorities to 

adopt a more flexible, efficient and transparent model. The International Benchmark 

indicates the necessity of progressive decentralization of competences in what concerns 

the design, management and financing of metropolitan transport systems. To manage 

the relations between authorities and operators, the preferable instruments are 

contracts. In spite of the different models and approaches towards the definition of 

contracts, the use of such an instrument where compensation are previously determined 

based on variables of service and quality, while assuring a crucial alignment between 

the strategies of both operators and authorities, seams to constitute the best alternative 

to the ambiguous relation now established. 



Resumo 
 
As crescentes preocupações em torno da sustentabilidade financeira, social e 

ambiental, têm forçado as autoridades públicas a adoptar modelos mais eficientes de 

organização e regulação do sistema de transportes nas áreas metropolitanas. Um 

sistema de transportes metropolitano é caracterizado por múltiplos objectivos, vários 

stakeholders, um significativo impacto social (pela sua importância como garantia do 

movimento de pessoas e bens), ambiental (o sector dos transportes é um dos sectores 

com maiores responsabilidades na emissão de gases com efeito estufa) e económico 

(os investimentos e infraestruturas de transportes são muito significativos e os custos 

de operação dificilmente são cobertos pelas receitas tarifárias), facto pelo qual se 

explica a importância de modelos institucionais e organizacionais adaptados e 

eficientes. 

Nos últimos anos, foram criadas Autoridades Metropolitanas de Transporte com formas 

e objectivos variáveis, onde se encontram representados diversos níveis da 

Administração Pública, como forma de definir um sistema de transportes mais 

sustentável. Apesar da multiplicidade de modelos existentes, é possível definir um 

conjunto de atribuições comuns, como o planeamento, a organização e o financiamento 

do sistema e a definição de contractos com os operadores. 

O enquadramento jurídico da regulação do sector dos transportes em Portugal, está 

desactualizado, e as competências relacionadas com esta actividade encontram-se 

dispersas por diferentes entidades, com objectivos distintos em relação ao sistema. A 

contínua diminuição da procura e a complexa situação financeira dos sistemas 

metropolitanos de transporte, obriga à adopção de um modelo mais transparente, mais 

flexível e eficiente. O benchmarking internacional realizado aponta para a necessidade 

de uma progressiva descentralização de competências no que respeita ao 

planeamento, gestão e financiamento do sistema metropolitano de transportes. Na 

gestão das relações entre as autoridades e os operadores, o instrumento mais utilizado 

são os contratos. Apesar dos diferentes modelos e abordagens relativamente à 

contratualização, a utilização destes instrumentos que previamente determinam as 

compensações, com base em variáveis relacionadas com o serviço prestado e a 



qualidade, e que assegure uma convergência entre as estratégias dos operadores e 

das entidades públicas, constitui a melhor alternativa à actual relação ambígua. 

 


