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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar os sistemas de metropolitano das cidades de Lisboa, Porto 
e Madrid à luz da filosofia Lean, com o intuito de melhorar a gestão e operação, fazendo com que este 
meio se torne uma óptima opção frente ao veículo individual. 

O estudo é composto por quatro etapas, as quais envolvem considerações sobre a filosofia Lean, 
caracterização dos sistemas de metropolitano, recolha de dados dos metros avaliados e análise dos 
resultados. 

A partir desta pesquisa, percebe-se que embora os sistemas de metropolitano analisados façam o uso 
de algumas ferramentas e conceitos enxutos, nenhum deles é efetivamente Lean, conquanto, todos 
possuem grande potencial para sê-lo. 

Para que as empresas realizem mudanças expressivas através da implantação do Lean na gestão e 
operação dos metros, é necessário que estas instituam uma análise de valor, tempo de ciclo, 
transparência, padronização e valor para o cliente. Somente a partir destas acções será possível efetuar 
melhorias nas atividades e transformar o processo em algo realmente enxuto. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de metropolitano, Filosofia Lean, Qualidade, Optimização, Valor. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is analyzing the metropolitan systems of the cities of Lisbon, Oporto 
and Madrid according to the Lean philosophy, to improving the management and operation, making 
that become a great option in front of the individual vehicle. 

The study is composed for four stages, which involve considerations about the Lean philosophy, 
characterization of the metro systems, data collection of the evaluated subways and analysis of the 
results. 

From this research, is possible to notice that although the metropolitan systems analyzed make use of 
some lean tools and concepts, none of them are effectively Lean, although all have great potential to 
be so. 

In order for companies to make significant changes through the implementation of the Lean in the 
management and operation of the metros, they must institute a value analysis, cycle time, 
transparency, standardization and value for the customer. Only from these actions will be possible to 
make improvements in activities and transform the process into something really lean. 

KEYWORDS: Metropolitan system, Lean philosophy, Quality, Optimization, Value. 
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1  
INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A mobilidade urbana está diretamente relacionada a qualidade de vida da população, não apenas ao 
deslocamento e acesso ao trabalho e lazer mas também como elo de ligação entre as pessoas e a 
cidade, criando um ambiente seguro e confortável. Por tal razão, este assunto atualmente é objeto de 
inúmeros debates e imensa complexidade em todo o mundo, indiferente do grau de desenvolvimento 
da localidade. 

De acordo com Gray e Hoel (1979), o mecanismo de transporte de uma área urbana é composto por 
vias para peões, ciclovias, parqueamento, veículos, carris, e meios de passagem. 

Porém Grave (s.d.) assinala que embora seja crucial leis e normas de conduta para que haja harmonia 
diante deste cenário, por muitos anos as intervenções e programas voltados para a mobilidade urbana 
englobaram apenas a resolução dos problemas de circulação dos veículos e não a demanda das 
pessoas. Desta forma, criou-se um cenário em que os veículos, principalmente os individuais, 
dominaram o espaço urbano. 

Silva (2014) aponta a dispersão urbana como outro coeficiente determinante defronte à esta situação, 
já que os sistemas de transportes urbanos projetados para as localidades densas e concentradas não 
estão propícios às novas estruturas urbanas, as quais são segmentadas em núcleos e dispersas, 
dissipando a procura por estes meios. 

Segundo Rocha e Ramos (2015), essa prevalência do veículo particular perante o coletivo institui 
efeitos negativos ante a qualidade de vida urbana através de congestionamentos e poluição, além do 
desgaste físico e psíquico. Sobre essas questões, Ramos e Patrício (2014), destacam a sucessiva 
atenção atribuída aos assuntos e adversidades citadinos, posto que são locais primordiais para o 
desenvolvimento financeiro e de qualidade de vida. 

Nesse aspeto, nota-se a importância do transporte público urbano, sendo considerado por Vila et al. 
(2016) um factor crítico para o funcionamento de uma cidade. Um sistema apropriado possibilita a 
redução do tráfego e diminuição de emissão de partículas tóxicas, além de proporcionar melhoria na 
qualidade de vida da população. 

À frente das alternativas de transporte público, o sistema metropolitano surge com uma função fulcral 
na reestruturação dos TPs. Dupuy (2013) justifica isso pelo facto de ser menos poluente, mais 
eficiente, rápido e seguro que os demais meios, além de deter maior capacidade de transporte de 
passageiros e sem a necessidade fazer o uso da malha viária urbana. 

Todavia, embora esse sistema seja eficiente, possui diversos impasses para conservar seus utilizadores 
e conquistar novos. Diante deste cenário torna-se imprescindível que as organizações proporcionem 
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serviços e atividades adaptados as necessidades de seus clientes, tal como devem conceder um 
trabalho competente e eficaz de maneira a permanecer competitivo perante estas circunstâncias. A esse 
respeito Womack e Jones (2006) declaram: 

Infelizmente, muitas empresas que produzem bens e prestam serviços se 
apegam a um foco centrado no produto. Pelo facto de supervisionar somente 
um elemento do processo total de consumo, muitas vezes elas negligenciam 
a experiência total do consumidor em achar, obter, instalar, manter, 
aperfeiçoar e dispor dos produtos necessários à solução do problema. (p. 6). 

     (Smith, 2002; Lees, 2009; Rose, 2004; Twigge-Mollecey, 2013). 

Isto posto, constata-se a relevância do pensamento Lean como forma de estabelecer melhorias no 
sistema, pois este refere-se ao aperfeiçoamento das atividades em massa com o intuito de reduzir 
custos e tempo de produção, além de aprimorar a qualidade e corresponder com maior exatidão às 
exigências do mercado. 

Costa e Jardim (2010) reforçam que ao compreender o que é valor para o cliente, torna-se possível, 
através do melhoramento contínuo dos processos de produção, distinguir e acabar com os 
desperdícios, impulsionando a competitividade da empresa. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Na conjuntura acima retratada, percebe-se que as pessoas estão cada vez mais vinculadas aos meios de 
transporte motorizados para seus deslocamentos diários. Contudo, a utilização do veículo individual 
tem muita força frente aos demais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Comissão Europeia 
(2015), o número de viagens de carro aumentou nos últimos 20 anos em todos os países membros da 
UE-28, porém houve cidades que conseguiram reduzir este valor. 

Diante disto, nota-se que é possível mudar estes índices e tornar o TP uma excelente alternativa 
perante o transporte individual, mas para tal é necessária a aplicação de uma série de medidas como 
forma a converter os transportes públicos numa rede forte e racional, onde uma política bem elaborada 
e articulada seja capaz de implicar na sociedade e na economia nacional (Júdice, 2012). 

Para a ANTP (2001), as maiores adversidades enfrentadas pelas empresas de transporte público 
envolve a conquista de novos clientes, redução de custos e tarifas acessíveis ao poder aquisitivo da 
população ao mesmo tempo em que mantém a qualidade do serviço. 

Frente à estas questões, tem-se como problema de pesquisa a análise dos sistemas de metropolitano 
das cidades de Lisboa, Porto e Madrid sobre a óptica Lean. Onde além de avaliar as redes de metro 
diante destes conceitos, faz-se sugestões de melhorias simples como forma de aumentar a 
competitividade destes meios, manter a fidelidade e conquistar novos clientes, reduzir o tempo 
despendido na viagem e optimizar a qualidade dos serviços prestados. 
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1.3 ESCOPO DA PESQUISA 

1.3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

Com base nos conceitos e ideias mostrados acima, definiu-se como principal questão desta pesquisa: 
como utilizar a filosofia Lean para aumentar a atratividade, optimizar a qualidade dos serviços 
prestados e agregar valor aos sistemas de metropolitano sem a necessidade de acrescer no tarifário? 

Esta questão resultou nas seguintes questões secundárias: 

i. Como identificar os princípios Lean nos sistemas de metropolitano? 

ii. Como o usuário pode perceber valor através de um sistema de transporte público? 

iii. Como implantar melhorias nos sistemas de metropolitano através dos conceitos da filosofia Lean? 

1.3.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

A partir da contextualização e problema de pesquisa evidenciados, estabeleceram-se o objetivo 
principal e os objetivos específicos desta investigação. 

O objetivo principal deste estudo constitui-se em realizar uma análise dos sistemas de metropolitano 
de Lisboa, Porto e Madrid sobre a óptica Lean, com o intuito de agregar valor à atividade frente ao 
veículo individual. 

Os objetivos específicos definem-se em: 

i. Propor critérios para identificar os princípios Lean presentes nos sistemas de metropolitano; 

ii. Constatar quais elementos do sistema de metropolitano mais agregam valor na concepção do utente; 

iii. Estabelecer propostas simples relacionadas ao melhoramento e optimização dos sistemas 
analisados. 

1.4 PRESSUPOSTOS 
Este estudo leva em consideração o consecutivo pressuposto: por tratar-se de prestação de serviço, 
cada pessoa possui uma percepção de qualidade distinta, contudo o conceito de valor é o mesmo. O 
valor consiste na satisfação do cliente, não sendo específico à realização de um processo (Formoso, 
2002). 

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
Esta pesquisa envolve algumas limitações, as quais devem ser ponderadas. A começar pelas análises 
dos sistemas de metropolitano que foram realizadas em três cidades diferentes, inseridas em países 
onde não há a cultura Lean nos serviços. 
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Segundo, o levantamento de dados desempenhado em campo pela autora, sendo as verificações e 
resultados avaliados de acordo com opinião própria como utilizadora. 

Outro factor que interferiu, foi a ocorrência da greve dos fornecedores de manutenção dos veículos no 
metro do Porto durante a realização do estudo, o que levou à redução do número de viaturas a circular 
no decorrer da paralisação, situação que embora tangível não é regular. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se estruturado para além deste primeiro capítulo onde apresentam-se a 
contextualização, o problema de pesquisa, as questões, os objetivos e as limitações do estudo, em 
outros cinco capítulos. 

O segundo capítulo traz considerações sobre a filosofia Lean, abordando seus principais conceitos e 
ferramentas, além das vantagens e dificuldades de aplicação dessa metodologia. 

O terceiro capítulo contém uma avaliação do transporte público urbano, a qual aprofunda-se nos 
sistemas de metropolitano, caracterizando-os e mostrando a importância e impacto que exercem sobre 
a área inserida. Também são expostos os elementos que englobam a qualidade do serviço, o atual 
cenário na União Europeia e a filosofia Lean aplicada no transporte. 

O capítulo 4 introduz a metodologia de pesquisa abordada bem como o ambiente geográfico em que 
houve a recolha de dados. São estabelecidas as relações entre os sistemas abordados e a descrição dos 
mesmos, sendo realizada a identificação dos sistemas, diagnóstico das estruturas, atividades de 
intervenção e análises dos resultados. 

O quinto capítulo está relacionado aos objetivos deste estudo. Envolve a apresentação e análise dos 
resultados de cada sistema, e também discussões e avaliações num comparativo entre eles. 

O capítulo 6 envolve a conclusão do estudo, reforçando-se de modo sucinto as conclusões obtidas no 
quinto capítulo.  

!4



2  
FILOSOFIA LEAN 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A filosofia Lean é originária do Sistema Toyota de Produção (TPS - Toyota Production System), com o 
intuito de melhorar a capacidade de produção por meio do fazer mais com menos.  

Teixeira (2011) complementa que essa metodologia visa limitar a utilização dos recursos 
concomitantemente em que refreia as deficiências e integra diversidade aos produtos, buscando a 
excelência por intermédio de planos e metas, os quais englobam a redução de custos  e eliminação de 1

defeitos e de produtos em estoque. 

Para culminar esse propósito é necessário potencializar a composição, fortalecendo e agregando valor 
durante o desenvolvimento do produto, sempre enfatizando as vontades e necessidades do cliente.  

O modelo TPS obteve sucesso por utilizar métodos e ferramentas de melhoria contínua, entre elas o 
just-in-time, Kaizen, jidoka e heijunka. Esses processos contribuíram para o progresso da 
transformação diante do Lean manufacturing (Pinto, 2011). 

Dennis (2008), retrata onde cada atividade Lean se insere dentro da Casa de Produção Lean, conforme 
a figura 2.1 a seguir. O autor representa a estabilidade e padronização como sendo a base do sistema, 
as paredes caracterizam a entrega de peças e produtos just-in-time e jidoka. O telhado consiste na 
meta, a qual simboliza o foco no cliente: alta qualidade, baixo custo e lead time curto. O envolvimento 
é considerado o coração do sistema. 

 De acordo com a Toyota Motor Corporation, a antiga equação relacionada a economia era CUSTO + 1

MARGEM DE LUCRO = PREÇO, sendo a nova equação representada por PREÇO (FIXO) - CUSTO = 
LUCRO, mostrando assim, a importância da redução de custos.

!5



 
       

 
 
 

  
 

 
 

Figura 2.1 - Atividades Lean enquadradas na ‘Casa de Produção Lean’ 
Fonte: Adaptado de Dennis (2008) 

2.2 PRINCÍPIOS LEAN 

Womack e Jones (1996) classificaram cinco princípios como assento da filosofia Lean: valor; cadeia 
de valor; otimizar o fluxo; sistema pull; e perfeição. Estes fundamentos foram ordenados de maneira a 
assistir a implantação Lean nas organizações. 

Entretanto, estes princípios apresentaram falhas, pois ponderavam unicamente o conjunto de valor do 
cliente, sendo evidente que numa organização há diversas cadeias de valor: uma para cada 
stakeholder . (Pinto, J. 2008) 2

Outro entrave considerado por Pinto, J. (2008) é a condição destes cinco princípios iniciais conduzir as 
organizações para ciclos contínuos de redução de desperdícios, fazendo-os desconsiderar a 
importância fulcral das ações que geram valor a partir do melhoramento de produtos, serviços e 
processos. 

 Stakeholder é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui interesse em 2

uma determinada empresa ou negócio. (BEZERRA, 2014)
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Foco no cliente:

• Planejamento Hoshin, takt, heijunka 
• Envolvimento, projeto lean, pensamento A3

Just-in-time Jidoka
Envolvimento: 

• Trabalho 
padronizado 

• 5S 
• TPM 
• Círculos Kaizen 
• Sugestões 
• Atividades de 

segurança 
• Planejamento Hoshin

• Poka-yoke 
• Controle de zona 
• Ordem visual (5S) 
• Solução de 

problema  
• Controle de 

anormalidade 
• Trabalho humano e 

mecânico 
separado 

• Fluxo 
• Heijunka 
• Tempo takt 
• Sistema puxado 
• Kanban 
• Ordem visual (5S) 
• Processo robusto 
• Envolvimento 

Padronização Ordem visual (5S) 
Planejamento hoshin

Trabalho padronizado 
Kanban, pensamento A3

Estabilidade TPM, heijunka, kanbanTrabalho padronizado, 
5S, Jidoka



Com base nesses argumentos, a CLT - Community Lean Thinking (2008) apresentou uma retificação 
dos princípios Lean, adotando dois novos conceitos: ‘conhecer o stakeholder’ e ‘inovar sempre’, 
conforme figura 2.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Os sete princípios Lean 
Fonte: Adaptado de CLT (2008). 

1. Conhecer quem servimos: consiste em conhecer e compreender detalhadamente cada stakeholder 
do negócio, focalizando a atenção no cliente final e não somente no próximo cliente da cadeia de 
valor, indiferente da etapa da cadeia de valor em que a empresa se encontre, pois sem o consumidor 
final, todo o ciclo estará condenado.  

2. Definir os valores: os procedimentos antes considerados como desperdício necessário passaram a 
atuar como valor acrescentado, uma vez que geram valor para outras partes sem ser o cliente. 
Exemplos disso são empresas que desenvolvem atividades para valorizar seus recursos humanos, pois 
as ações relacionadas à responsabilidade social são meios de criar valor para todas as partes. 

3. Definir as cadeias de valor: uma vez que é necessário satisfazer todos os stakeholders, torna-se 
fundamental definir a cadeia de valor para cada parte envolvida. Deverá sempre haver um equilíbrio 
de interesses, sem que nenhuma se sobressaia das demais. 

4. Otimizar o fluxo: a otimização dos diversos fluxos deve sempre ser considerada pela organização, 
de forma a sincronizar os meios envolvidos na concepção de valor para quaisquer as partes. 
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CONHECER OS 
STAKEHOLDERS Quem servimos?

DEFINIR OS VALOR(ES) O objetivo de todos

DEFINIR A(S) CADEIA 
DE VALOR Campo de intervenção

OTIMIZAR FLUXOS Os meios a aplicar

IMPLEMENTAR O 
SISTEMA PULL O sistema a usar

PERFEIÇÃO A insatisfação

INOVAR SEMPRE A atitude certa



5. Implementar o sistema pull: essa logística está relacionada com o sistema just in time, onde o 
cliente e demais stakeholders conduzem o processo ao realizarem os pedidos, evitando a produção 
superior ao necessário, eliminando os estoques e valorizando o produto. 

6. Procura pela perfeição: os interesses, necessidades e expectativas de todos os envolvidos estão em 
contínua transformação, à vista disso, ouvir regularmente o cliente e ser ágil diante às mudanças, fará 
com que haja uma melhoria constante em todos os níveis da organização. 

7. Inovar constantemente: criar valor diante de novos produtos, serviços e processos. 

Para Rodrigues (2007), a melhor maneira de perceber estes conceitos é compreendendo a 
caracterização de desperdício - muda. 

2.2.1 MUDA 

Muda é uma palavra em japonês, cujo significado está relacionado a atividades que não agregam valor, 
ou seja, desperdícios. Estes por sua vez podem estar relacionados à produção, ao estoque, período 
inoperante e layout improdutivo. É qualquer ação que utiliza recursos porém não agrega valor para o 
cliente. 

Dennis (2008) cita a proporção de valor para muda de 5/95, comum na maioria das ações. Esta 
correlação é explicada por Pinto (2006) como sendo aproximadamente 5% das operações criam valor 
e satisfazem o cliente. Os outros 95% são atividades que apenas consomem tempo e/ou recursos, 
todavia, não adicionam valor. 

A muda é composta por oito intervenções: movimento; espera; transporte; correção; excesso de 
processamento; excesso de produção; estoque; e conhecimento sem ligação. 

1. Movimento: está associado tanto ao elemento humano quanto mecânico. A ergonomia do local de 
trabalho interfere na produtividade, qualidade e segurança, estando relacionada ao desperdício do 
movimento humano. Já o desperdício do movimento mecânico está vinculado ao layout mal projetado. 

2. Espera: aumenta o lead time (tempo de processamento + tempo de retenção), isto é, amplia o 
período entre o pedido do cliente e o recebimento. Decorre por diversos factores: obstrução na linha de 
produção, layout falho, falta de material, grandes lotes de produção (WIP - work-in-process), 
problemas em equipamentos, falhas que necessitam serem corrigidas. 

3. Transporte: é muda necessário, porém deve ser reduzido. Está conectado com problemas de layout 
ineficaz, equipamentos grandes demais e pela fabricação normal de lotes. 

4. Correção: compreende todo o tempo, material e energia gastos na produção e correção de defeitos. 

5. Excesso de processamento: está relacionado ao fabrico superior ao necessário. 

6. Estoque: ligado ao armazenamento desnecessário de peças, matéria-prima e WIP. 

7. Excesso de produção: da início a outros desperdícios (movimento, espera, transporte, correção e 
estoque). É considerado por Ohno (1988) como o princípio de todo o erro dentro da manufatura.  
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8. Conhecimento sem ligação: ocasionado pela falta de comunicação entre os envolvidos, seja dentro 
da própria empresa ou com clientes e fornecedores. A conexão entre a empresa e o cliente faz com 
quem sejam produzidas mercadorias que satisfaçam o consumidor, já a ligação entre a empresa e seus 
fornecedores colabora para distinguir muda com maior facilidade e atuarem com melhorias em ambos 
envolvidos. 

Para Dennis (2008), devemos ter cautela pois o sistema Lean não se baseia apenas em encontrar a 
muda. Essa metodologia também consiste em gerar um fluxo contínuo para ser puxado pelo cliente, 
obter estabilidade de forma que adversidades ao fluxo sejam facilmente percebidas, utilizar estratégias 
do gerenciamento visual para que as falhas sejam perceptíveis, e abranger os membros de equipe 
diante de todo o processo visto que eles são a origem das melhorias contínuas. 

Ainda há outros dois conceitos relacionados à muda:  

Mura: são irregularidades e instabilidades no trabalho, comumente decorrentes da variabilidade dos 
planos de produção; 

Muri: relativo ao que é “difícil de fazer” em função da sobrecarga, resultando de alternâncias na 
produção e atividades mal desenvolvidas (DENNIS, 2008). 

Os três princípios estão interligados, sendo que um causa o outro. Considerando a opinião de Womack 
(2006), quando surgiram esses conceitos a “muda, mura, muri” era a sequência de lógica de melhorias.  

Porém, segundo o autor, atualmente encontra-se mura nas empresas no término dos prazos de entrega 
de relatórios quando tentam “fazer os números”. Consequentemente, no término do prazo as ordens de 
produção serão ousadas, fazendo com que os gerentes de produção ignorem procedimentos essenciais 
para manter a performance a longo prazo, pois estes estarão focados em despachar os pedidos de 
vendas. Isto, por sua vez, causará uma sobrecarga (muri), dado que os trabalhadores e equipamentos 
terão de trabalhar mais próximo aos prazos estipulados. Consequentemente, haverá interrupções na 
produção, erros e retrabalhos, de outra maneira, irá gerar muda de espera, correção e transporte. 
Assim, nota-se que a mura origina a muri a qual interferirá na eliminação da muda. 

2.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS LEAN 

O atual cenário econômico mundial reforça a importância dos princípios Lean, pois este trata da 
redução dos gastos para melhorar a lucratividade. Kilpatrick (2003) menciona os benefícios da 
implementação do Lean e os classifica em três grupos de melhorias: operacionais, administrativas e 
estratégicas. O autor ainda menciona que a maior parte das empresas implementam o Lean focando 
apenas nas operações do negócio, e muitas vezes não aproveitam a total capacidade desta 
metodologia, principalmente na questão estratégica.  

Pinto (2009) traz alguns argumentos em prol da mentalidade enxuta, são eles: 

- Acresce constantemente a produtividade; 

- Melhora da qualidade; 

- Aumenta a satisfação dos clientes; 
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- Máximo aproveitamento dos espaços (redução das áreas utilizadas); 

- Encolhe o lead time; 

- Diminui o tempo dos procedimentos de fabrico; 

- Menor custo operacional; 

- Funcionários mais atuantes, participativos e motivados; 

- Beneficia a comunicação entre os envolvidos; 

- Reduz os acidentes de trabalho; 

- Aperfeiçoa a eficácia dos equipamentos; 

- A empresa cresce a partir do retorno dos investimentos. 

Contudo, diversas organizações ao tentarem implementar o Lean enfrentam obstáculos e 
complexidades. Desta forma, Alarcón et al. (2002) apresentam como barreira à implementação deste 
sistema: 

- Falta de tempo para implantar as novas técnicas em projetos em andamento; 

- Falta de treinamento; 

- Necessidade de criar e/ou fortalecer princípios organizacionais; 

- Falta de autocrítica para aprender com os erros; 

- Pouca compreensão e utilização dos conceitos Lean; 

- Falta de informação tanto na questão da aprendizagem quanto para ações corretivas; 

- Pouca comunicação, transparência e integração entre os envolvidos.  

Kilpatrick (2003) expõe também como barreira desta elaboração o facto de variados conceitos serem 
diferentes da organização tradicional para a organização Lean. Para Courtois et al. (2003) a 
constituinte humana é o principal impedimento desta implementação, uma vez que pode haver 
relutância por parte dos operários com relação as mudanças, gerando divergências e desinteresse.  

2.3 FERRAMENTAS LEAN 
O emprego das ferramentas Lean possibilita a redução de tempo na etapa de produção, além de 
simplificar os fluxos materiais, diminuir os stocks e gastos energéticos ao mesmo tempo em que 
favorece a organização e aproveitamento do espaço. (Božičković et al., 2012) 

Alguns autores descrevem quais ferramentas Lean devem ser aplicadas e a sua respectiva sequência de 
implantação como meio de atingir o êxito. Porém cada um possui uma opinião distinta.  

Rother e Shook (2003) e Abdulmalek e Rajgopal (2007) concordam que para desenvolver a conduta 
Lean o VSM (Value Stream Mapping) é a primeira ferramenta a ser adotada. Já Melton (2005) não 
impõe uma ordem mas cita o 5S, gestão visual, Kanban, VSM e SMED como essenciais para atingir 
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bons resultados. Božičković et al. (2012) não chegam a referenciar as ferramentas e procedimentos, 
mas ressaltam que a conjunção destes viabiliza as empresas a obterem progressos tecnológicos, 
organizacionais e informativos quanto à produção.   

Todavia Womack et al. (2004) destacam a importância das ferramentas Lean para melhorar a 
produtividade e rendimento operacional, através da redução e/ou eliminação dos desperdícios ao longo 
do ciclo de produção.  

2.3.1 5S 

O 5S é um método descomplicado, descrito por Hirano (1995) por resumir-se em: separar; classificar; 
limpar; padronizar; e manter - correspondendo as palavras em japonês seiri, seiton, seiso, seiketsu e 
shitsuke. 

1. Seiri (separar): no dia a dia acumulam-se diversos artigos desnecessários, os quais aglomeram-se e 
dificultam a movimentação além de aumentar o lead time. O S1 consiste em eliminar ou realocar tudo 
o que for dispensável para a efetuação da tarefas. Seus benefícios imediatos consistem em melhor 
aproveitamento do espaço, controlo de estoques, diminuição de custos e preparo para a introdução dos 
demais padrões do 5S. 

2. Seiton (classificar): basea-se em organizar as coisas de modo a facilitar seu uso e acesso. Desta 
forma, atribuem-se padrões e métodos simplificados como cores, etiquetas e painéis, com o intuito de 
fazer com que qualquer operador as encontre rapidamente. Esta fase resultará em redução de tempo e 
diminuição de muda de movimento, aumentando a produtividade. 

3. Seiso (limpar): como meio de manter a organização já atribuída, faz-se indispensável a limpeza 
diária do ambiente. Esta etapa também introduz a inspeção dos equipamentos, devendo a equipe 
verificar regularmente as suas condições. À vista disso, será constituído um local saudável, com mais 
qualidade e segurança e com equipamentos e ferramentas em melhor estado de manutenção.  

4. Seiketsu (padronizar): fundamenta-se em inspecionar e preservar os três S’s anteriores de jeito a 
converter as tarefas em prática habitual evitando retornar ao cenário inicial. Isto posto, percebe-se 
progressos em toda a empresa, maior segurança e simplicidade para executar as atividades. 

5. Shitsuke (manter): com o intuito de sustentar e conservar os demais estágios elaborados, o último 
S depende de toda a equipa, a qual deve estar envolvida em promover, transmitir e praticar o 5S, 
originando a disciplina diante deste método e por conseguinte atingir uma melhor produtividade, 
qualidade e segurança. 

A partir desta metodologia desenvolve-se um ambiente de simples controlo visual onde há ganho de 
produtividade, redução de desperdícios e agregação de valor para o cliente. 

2.3.2 GESTÃO VISUAL 

Caracteriza-se por exibir o problema assim que ocorre, possibilitando o aumento da produção. 
Engloba a visualização da informação e/ou condições para resoluções. (Eaidgah et al., 2016) 
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Para Machado e Leitner (2010), essas indicações são feitas através de placas, linhas, etiquetas e 
códigos de cores os quais facilitam as atividades e evitam tarefas desnecessárias. 

Eaidgah et al. (2016) citam duas categorias de ferramentas: as de entendimento dos processos 
(mapeamento da cadeia de valor, A3, fluxogramas…) e de desempenho dos processos (andon, 
kanban…). As quais convertem-se em menor tempo para processar a informação, facilidade para 
perceber os problemas, uniformização dos processos e melhoria contínua. 

2.3.3 PROCESSOS PADRONIZADOS 

A padronização é o meio mais prudente, claro e eficaz de implementar uma atividade (Dennis, 2008). 
Ela resulta em melhoria contínua uma vez que há um preceito a ser seguido, reduzindo as falhas e 
melhorando a qualidade (PINTO, 2006).  

Em conformidade com Dennis (2008), um sistema padronizado traz ganhos quanto a: estabilidade de 
processos; pontos de início e parada claros para cada processo; aprendizagem organizacional; solução 
de auditorias e problemas; envolvimento do funcionário e poka-yoke; kaizen; e treinamento. 

A implantação desta metodologia deve ocorrer em PDCAs breves, os quais são obtidos 
progressivamente. Desta forma, muda-se novamente o padrão com o intuito de inteirar demais 
melhorias. Dennis (2008, p. 78) ressalta que “se o trabalho padronizado não se altera, estamos 
regredindo”. 

2.3.4 KAIZEN 

Kaizen expressa a melhoria contínua, sendo considerado por Womack e Jones (1996) como o suporte 
fundamental do pensamento enxuto em virtude de atentar-se no aperfeiçoamento e padronização do 
processo como meio de desenvolvimento e melhoramento póstero. 

Berger (1997) menciona que esta filosofia possui dois objetivos principais: desenvolver uma conduta 
de resolução de problemas e envolvimento das pessoas. 

Liker (2004) descreve esta metodologia por apoiar o comprometimento e atuação de todos os 
trabalhadores, resultando desta forma em melhorias e eliminação do desperdício. 

2.3.5 JUST IN TIME 

A metodologia JIT é um mecanismo de gerenciamento cuja finalidade consiste em melhorar a 
qualidade e a maleabilidade do sistema de produção. Limita-se a produzir somente o necessário, isto é, 
o devido produto no momento e quantidade adequados, eliminando por sua vez os desperdícios, 
reduzindo os estoques, contribuindo com o crescimento da qualidade, redução dos custos e eliminação 
de falhas. (Vollmann et al., 2006) 

Liker e Meier (2006) dizem que o JIT também evidencia os problemas, tonando-os visíveis de forma a 
serem solucionais com maior facilidade e agilidade. 
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Este sistema constitui-se ao compasso estipulado pelo cliente, aumentando a eficácia da produção ao 
reduzir os desperdícios e liberar espaços e equipamentos. 

2.3.6 KANBAN 

O kanban uma ferramenta visual muito utilizada para o controlo de produção no sistema JIT. Esse 
método permite que o fluxo de operações seja conduzido conforme a demanda do cliente final. 

Ele consiste em cartões, contentores, carros de transporte, sinais eletrónicos, entre outros, os quais 
possuem informações relacionadas ao que deve ser produzido, quando e a quantidade, podendo contar 
ainda mais indicações (Teixeira, 2011). 

Para Dennis (2008) existem dois tipos de kanban: o de produção e o de retirada. Sendo que o primeiro 
descreve o tipo e quantidade de produto que o fornecedor deve fabricar. Enquanto o segundo 
caracteriza o tipo e quantidade de produto que o cliente pode levantar. 

Sugimori et al. (2007) apontam três razões para utilizar o sistema kanban ao invés de um sistema 
informatizado: 

1. Redução do custo no processamento de informação: implantar um sistema que proporcione um 
cronograma de produção, alterações e ajustes para todos os processos e fornecedores em tempo real 
demanda um alto valor de investimento. 

2. Obtenção rápida e precisa dos factos: através do kanban é possível visualizar as mudanças, como 
por exemplo, na capacidade de produção, de forma clara e imediata, possibilitando obter e promover 
melhorias espontâneas. 

3. Limitar a produção excedente nas etapas iniciais: a indústria consiste em diversos estágios de 
elaboração e desta forma, quanto mais se distância da fase inicial, torna-se mais suscetível à erros. 
Assim, os processos precedentes obrigam-se a possuir um volume desnecessário, sendo muito 
provável que haja desperdício.  

Para que o kanban funcione adequadamente é necessário que os envolvidos tenham capacidade em 
solucionar problemas e conhecimento aprofundado nas seis regras do kanban  (Dennis, 2008). 3

As seis regras do kanban 

1. Não destinar artigos com defeitos para a etapa subsequente: ao produzir itens defeituosos 
investe-se mão-de-obra, tempo e materiais em algo que não será vendido. 

2. O procedimento conseguinte retira apenas o que é fundamental: cada etapa deve retirar apenas 
o que for necessário, na quantidade e tempo certos, evitando que ocorra muda. 

3. Produzir apenas a quantidade retirada em cada procedimento conseguinte: está relacionada 
com a segunda regra e possibilita os processos de atuarem interligados estimulando uma produção 
contínua. 

 Japanese Management Association, Kanban - Just-In-Time at Toyota, Productivity Press, Portland, OR, 1986.3
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4. Equilibrar a produção: deve-se manter uma estabilidade em relação a produtividade, 
padronizando a quantidade, sequência e tempo de retirada do produto. 

5. Utilizar o kanban como forma de ajuste fino: o kanban deve se responsabilizar pela produção e 
transporte, adaptando-se às variações sutis na procura e fabricação. A estabilidade do processo é 
fundamental para seu bom desempenho. 

6. Estabilizar e padronizar o processo: todas as regras devem ser respeitadas a fim de evitar falhas e 
retrabalhos, realizando procedimentos de qualidade e baixo custo. Ao criar estabilidade e padronização 
durante o processo, assegura-se a eficiência do sistema. 

2.3.7 MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (VALUE STREAM MAPPING - VSM) 

O VSM é um recurso muito utilizado no meio Lean, tanto em indústrias quanto em empresas de 
serviços. É uma ferramenta eficiente e simples a qual contribui para detectar o desperdício e a sua 
respectiva origem.  

O mapa compreende o fluxo de materiais e de informações, auxiliando no entendimento do processo 
atual e na visualização da situação futura, concentrando-se no lead time dos processos e redução de 
custos opercionais. 

Rother e Shook (2003) segmentam essa metodologia em quatro fases: reconhecimento da família de 
produtos (artigos que apresentam processos similares e utilizam os mesmos equipamentos); mapa da 
situação atual; mapa da situação futura; e plano de trabalho. 

2.3.8 5H2W 

Trata-se de uma ferramenta simples, eficiente, precisa e concreta, o que assegura a sua realização e 
desempenho de maneira organizada (SILVA et al., 2013). Consiste num checklist (quadro 2.1) onde 
são feitas sete perguntas relacionadas ao processo, posteriormente elabora-se uma planilha baseada nas 
respostas, onde constará o plano de ação (Peinado e Graeml, 2007). 

Nagayova et al. (2015) citam que esse recurso auxilia não só na constatação dos problemas, 
permitindo encontrar suas fontes, mas também  na implantação de condutas para corrigi-los e evitar 
novas falhas. 

Quadro 2.1 - Princípios do 5W2H 

5W

What O quê Qual é o problema?

Why Por quê Por que isso é um problema?

Where Onde Onde encontra-se o problema?
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Fonte: Adaptado de Nagyova et al. (2015) 

2.3.9 JIDOKA 

Esse método também conhecido por autonomação, refere-se às máquinas providas de inteligência e 
toque humano. Kim e Gershwin (2005) descrevem os equipamentos como sendo projetados para 
identificar irregularidades e pararem automaticamente sempre que estas ocorrerem. Os trabalhadores 
podem igualmente paralisar a produção ao notarem alguma falha.  

Para Ghinato (1996) a caracterização de automação está mais associada à autonomia ao invés de 
automação. 

Esse sistema objetiva evitar a criação e difusão de falhas em todas as etapas de produção, sendo um 
mecanismo de monitoramento de irregularidades o qual possibilita a análise momentânea de suas 
origens (Ghinato, 1996). O jidoka é uma forma de melhorar a qualidade e aumentar a produtividade 
simultaneamente (Kim e Gershwin, 2005). 

Dennis (2008) acrescenta que o jidoka estabelece processos sem erros por estimular continuamente a 
capacidade do meio, identificar e conter os defeitos com rapidez e fortalecer o feedback entre os 
envolvidos. 

2.3.10 HEIJUNKA 

O heijunka quer dizer nivelamento de produção, isto é, fundamenta-se em distribuir de maneira 
equilibrada o volume e o mix de produção ao longo do tempo (Dennis, 2008).  

Consiste em métodos e instrumentos flexíveis, tais como, fabricação em pequenos lotes, menor tempo 
de preparo, procedimentos sincrônicos e linhas de produção em U. Essa metodologia tenciona a 
eliminação do desperdício e gargalos de produção (Liker, 2004). 

Para Ghinato (2000), o heijunka proporciona a mesclagem de diversos itens, garantindo não só o fluxo 
contínuo da produção mas também equilibrando a solicitação de matéria-prima.  

Who Quem Quem é impactado?

When Quando Quando deparou-se a primeira vez com o 
problema?

2H

How Como Como sabe-se que é um problema?

How much / 
how many Quanto Quantas vezes encontra-se o problema?
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Dennis (2008) ressalta que quanto mais nivelada estiver a produção o lead time será mais curto, os 
estoques de produtos finais e WIP serão reduzidos e o desequilíbrio e sobrecarga dos operadores será 
menor. 

2.3.11 POKA-YOKE 

Esse mecanismo engloba à verificação de erros (Liker, 2006) a partir de dispositivos simples e baratos, 
detectando anomalias antes que aconteçam ou caso ocorram, parando a linha de modo a evitar defeitos 
(Shingo, 1986).  

Segundo Dennis (2008) um bom poka-yoke tem longa duração, pouca manutenção, é simples e 
confiável, tem baixo custo e é planejado para as necessidades do local de trabalho. 

É possível encontrar falhas em dois estados: antes que o problema ocorra (predição de erros) e depois 
que defeito ocorreu (detecção de defeitos). O poka.yoke possui três aplicações para evitar ou restringir 
os defeitos (desligamento, controlo e aviso) a partir da análise dos possíveis problemas, reconhecendo 
pelas características de peso, forma e dimensão,    constatando desvios no procedimento nominal e 
normas (Dudek-Burlikowska e Szewieczek, 2009). 

Quando um poka-yoke identifica um problema há dois tipos de ação: o método de parada e o de alerta, 
conforme quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Métodos de abordagem do poka-yoke 

Fonte: Adaptado de Dudek-Burlikowska e Szewieczek (2009) 

2.3.12 PLANEAMENTO HOSHIN 

O planeamento hoshin, ou hoshin kanri, é a parte fundamental da produção lean, onde são realizados 
planos de curto e longo prazo, de um ano e de três a cinco anos, respectivamente, os quais envolvem 
toda a equipa e objetivam atingir as metas cruciais e melhorar a competência da organização num 
todo, aplicando o ciclo PDCA (Dennis, 2008). 

Liker (2007) refere-se a esse sistema como um meio que induz os colaboradores a estudarem as 
circunstâncias, elaborarem estratégias de melhoramento, coordenarem análises de performance e 
atuarem da forma mais adequada. Para o autor esse método possui propósitos iniciais de alto nível e os 
subdivide entre todas as áreas da empresa (quadro 2.3). 

Método de parada Método de alerta

Detecta o problema e interrompe as linhas 
de produção ou processo para que as 
correções possam ser rea l izadas 
imediatamente, evitando defeitos em 
série.

Utilizado para realizar controlo de baixo custo, 
determinando o que deve ou não rejeitar. Deve 
informar as anomalias ativando sons, luzes ou 
outros sinais de alerta. Embora o processo seja 
continuado, os sinais poka-yoke alertam o 
operador da necessidade remover o problema 
da linha de produção para poder continuar o 
processo.
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Quadro 2.3 - Hoshin nos diversos níveis da organização 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Liker (2007) 

Witcher e Butterworth (1999) apontam quatro etapas integradas ao hoshin a partir do ciclo PDCA: 
propósito - por meio da elaboração de objetivos anuais prioritários estabelecendo a atenção na direção 
corporativa; direção - criando planos e ações coerentes com as prioridades; efetivação - englobando-os 
na rotina; verificação - revisando o seu desenvolvimento. 

De acordo com Dennis (2008) o sistema hoshin é composto por: PDCA; nemawashi; catchball; 
conceito do departamento de controle; e pensamento A3. Seus conceitos são citados abaixo conforme 
o autor os descreve. 

1. PDCA: plan-do-check-act (planejar-fazer-verificar-agir) abrange três ciclos: micro - o planejamento 
pode ser semanal, mensal e bi-anual, é realizado pelos gerentes operacionais e seus subordinhados; 
anual - preparado pelos gerentes operacionais; e macro - planificação de três a cinco anos, feito pelo 
gerente sênior. 

2. Nemawashi: implica em numerosas revisões fundamentadas no feedback de clientes antes da sua 
execução. É uma atividade que demanda tempo, porém torna a sua implantação mais eficiente. 

3. Catchball: faz a conectividade da percepção da direção com as tarefas diárias da equipa de chão de 
fábrica. Envolve debates sinceros entre diferentes níveis de gerência e lideranças. O diretor estabelece 
o objetivo e a equipa o mecanismo. É a partir deste conceito que as estratégias (planos de longo prazo) 
e táticas (atividades de curto prazo que dão suporte às estratégias) difundem-se na empresa. 

4. Conceito do departamento de controle: é o setor de qualidade o qual comanda as mais variadas 
atividades indispensáveis para o cumprimento das metas, o que inclui coordenar o desenvolvimento do 
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Objetivos para a 
organização

Tempo 
Qualidade 

Custo 
Inovação

Plano de alto nível

Melhoria? 
Quem? 

Método? 
Meta? 

Tempo?

Plano / execução

Elaborar o plano 
em itens 

Ação 
Indicador 
Solução

Verificação

Melhoria? 
Método? 

Resultado? 
Solução? 

Meta e tempo?

Equipa executiva

Gerente/supervisor

Equipe de trabalho

Todos os três 
níveis



planejamento hoshin para a qualidade, gerenciar a implantação de metas e meios, executar o PDCA no 
nível micro e anual, atribuir visibilidade aos problemas e oferecer suporte para sua resolução. 

5. Pensamento A3: neste informe são compreendidos todos os princípios do PDCA para a resolução 
de problemas. A disposição é capaz de ser alterada para exibir o atual cenário ou para solucionar os 
problemas conforme revelam-se. 

A figura 2.3 abaixo apresenta o processo de planejamento hoshin. 

Figura 2.3 - Processo de planejamento hoshin 
Fonte: Adaptado de Dennis (2008) 
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3  
SISTEMAS DE METROPOLITANO  

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O crescimento das cidades juntamente com a mudança no estilo de vida e trabalho, fazem com que a 
população esteja interconectada e em contínuo movimento (Gebhardt et al., 2017). Desta forma, um 
espaço urbano articulado é essencial para que as pessoas possam se deslocar de forma harmoniosa.  

Para Ferraz e Torres (2004) os meios de transporte influenciam diretamente no desenvolvimento dos 
espaços urbanos, uma vez que interferem na rotina dos cidadãos. 

O TP é fundamental para as cidades, pois além de garantir a locomoção dos habitantes, favorece a 
redução da poluição atmosférica e sonora e também na diminuição de congestionamentos, melhorando 
assim a qualidade de vida urbana (Cardoso, 2008). 

Entretanto, para obter melhores resultados neste aspeto, é necessário um serviço de qualidade, 
condicionando um padrão. Todavia, este procedimento é um grande desafio para a gestão pública e 
demais envolvidos, uma vez que equilibrar custo, qualidade e repasse para os usuários é realmente 
complexo (Santos et al., 2017). 

3.2 HISTÓRIA 

Os sistemas de metropolitano são resultantes do desenvolvimento urbano, atuando como suporte de 
deslocamento da população. Cada metro possui uma estrutura diferenciada, a qual é adaptada 
conforme as condições geográficas, sociais e políticas da localidade. 

O primeiro sistema metropolitano surgiu com a inauguração do Metropolitan Railway em Londres no 
ano de 1863. Porém a ideia iniciou-se ainda em 1845, quando Charles Pearson propôs os “trens de 
tubo” como forma de acentuar a superlotação da cidade e suprir as necessidades da população, já que 
na época as ferrovias só alcançavam as zonas periféricas. O projeto foi aprovado pelo Parlamento em 
1854. 

O plano foi mesmo criticado, sendo tachado de “ideia estúpida” pelo jornal Times. Porém Watts 
(2007), descreve The Metropolitan como um grande sucesso, tendo transportado 30 mil passageiros no 
primeiro dia e 11,8 milhões no primeiro ano, uma vez que a população londrina na época em torno de 
3,2 milhões de habitantes. 
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Porém apenas em 1890 o tube londrino passou a ser eletrificado. A partir deste momento, os sistemas 
metropolitanos alastraram-se pelo mundo, influenciando positivamente na vida da população 
abrangida pelo sistema. 

No decorrer do século XX, foram construídos inúmeros sistemas de metro, os quais possuem 
diferentes particularidades, sendo moldados conforme as características e necessidades da mobilidade 
em cada localidade, entretanto, todos com a finalidade de transportar uma elevada quantia de pessoas 
de forma rápida e segura. 

Por um período, esse meio de locomoção acabou perdendo a sua importância frente ao uso do 
transporte individual. Contudo, face a preocupação ambiental e desenvolvimento sustentável, voltou a 
ter relevância e influência na sociedade neste princípio do século XXI, havendo a expansão de muitos 
sistemas já existentes e a construção de novos em diversos locais do mundo (Lobo, 2008). 

3.3 TIPOS DE METROPOLITANO 

As linhas de metro podem estender-se em meio à superfície, subsolo ou plataformas elevadas. Desta 
forma, originam-se diferentes sistemas, sendo abordados neste estudo os sistemas de metropolitano 
pesado e metropolitano ligeiro (light rail). 

3.3.1 METROPOLITANO PESADO 

O metropolitano pesado (MP) constitui-se por ser um transporte urbano com grande capacidade de 
carga, alta frequência de serviço e grande capacidade de aceleração. Possui uma estrutura totalmente 
independente de outros tráfegos, podendo operar através de túneis, viadutos ou no nível da superfície, 
entretanto com barreira física. Como o alinhamento não precisa respeitar as ruas existentes, as curvas 
são dimensionadas de forma a permitir uma velocidade comercial superior aos sistemas de metro 
ligeiro. Seu custo de implementação é muito superior ao do light rail, no entanto, tornam-se mais 
atrativos nos grandes centros onde há alta demanda e grande expectativa no que se refere à qualidade 
de serviço (UITP, 2012). 

De acordo com a UITP (2015a), no ano de 2014, 157 cidade em todo o mundo contavam com um 
sistema de MP em operação. Sendo quase dois terços desse total localizados na Ásia e Europa - 54 e 
46, respetivamente. No mesmo ano possuíam 18 sistemas na América Latina, 16 na Eurásia e América 
do Norte, e 7 no Oriente Médio e Norte da África. 

A figura 3.1 abaixo apresenta os países que possuem redes de metropolitano pesado, separados por 
regiões e indicando o número médio de passageiros diários, a quantia de cidades em cada região e a 
extensão total da infraestrutura. 
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Figura 3.1 - Sistema metropolitano pesado em todo o mundo 2014 
Fonte: UITP (2015a) 

3.3.2 METROPOLITANO LIGEIRO 

O metropolitano ligeiro (ML) caracteriza-se por atender uma vasta gama de sistemas ferroviários, 
sobretudo os de superfície. Atua com óptima qualidade no que se refere à frequência, velocidade e 
confiabilidade, além dos veículos possuirem TI avançado. Conquanto, diferentemente do MP, o 
metropolitano ligeiro ou veículo leve sobre trilhos (VLT) não é totalmente segregado dos demais 
tráfegos. Este meio é versátil e flexível, conveniente para atuar em diversas funcionalidades conforme 
a mobilidade das cidades. Pode operar como eléctrico clássico (modernizado) com extensa circulação 
nas ruas, como VLT segregado, com trânsito rápido similar ao metro pesado, ou ainda como comboio 
eléctrico. O ML pode funcionar como espinha dorsal do transporte público na localidade ou trabalhar 
provendo a ligação das pessoas com os demais TP’s (UITP, 2015b).  

Conforme dados da UITP (2015b), há sistemas de metro ligeiro e eléctricos em operação em 388 
cidades, a grande maioria na Europa e Eurásia (206 e 93, respetivamente). Já na Ásia há em 41 
localidades e em 36 na América do Norte. 

Na figura 3.2 a seguir, estão expostos os países que possuem redes de metropolitano ligeiro, separados 
por regiões e indicando a quantia de cidades, o número médio de passageiros diários, a extensão total 
da infraestrutura, o número de linhas, paragens e veículos. 
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Figura 3.2 - Sistema metropolitano ligeiro em todo o mundo 2014 
Fonte: UITP (2015b) 

3.4 REDE DE METROPOLITANO 

Os sistemas de metro são usualmente estruturados em rede, ou seja, as linhas são configuradas de 
modo a proporcionar o deslocamento dos passageiros de maneira mais eficiente possível.  

No entanto, os diagramas de rede possuem disposições diversas, condicionadas por múltiplas razões, 
estando entre as principais as questões geográfica e económica. 

Embora hajam inúmeras formas, Ramos (2012), caracteriza como os diagramas mais frequentes as 
seguintes tipologias: circular, malha ortogonal, linear, em cruz e linhas secantes (figura 3.3, figura 3.4, 
figura 3.5, figura 3.6 e figura 3.7, respetivamente).  

As figuras com os diagramas dos sistemas de metro foram obtidas no site do mapa-metro. 
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Figura 3.3 - Diagrama circular - Metropolitano de Glasgow 

 

 

Figura 3.4 - Diagrama em malha ortogonal - Metropolitano de Londres 

 

 

Figura 3.5 - Diagrama linear - Metropolitano de Helsinki 
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Figura 3.6 - Diagrama em cruz - Metropolitano de Roma 
 

 

Figura 3.7 - Diagrama em linhas secantes - Metropolitano de Kiev 

3.5 IMPORTÂNCIA E IMPACTO 

O sistema metropolitano intervém na característica e estruturação da localidade em que opera, pois 
intensifica a expansão de diferentes atividades agregando maior visibilidade as zonas, conciliando a 
facilidade de acesso com a diminuição de despesa. Torre (2002), considera as melhorias 
proporcionadas por este meio inerentes ao desenvolvimento económico das localidades por ele 
servidas. 
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Há múltiplos factores que tornam o sistema metropolitano um dos meios mais viáveis de locomoção 
tanto para a comunidade local quanto para turistas. Souza e Moreira (2014), justificam esta 
importância através do baixo custo para os utilizadores, segurança, facilidade do serviço, frequência 
de horários e ordenação territorial proporcionado por este transporte. 

Brinco (2012) complementa que o metro contribui com a melhoria da mobilidade não apenas por ser 
um transporte rápido e confiável, mas por auxiliar na redução do uso de automóveis.  

Pinho e Vilares (2009), citam outros itens como impactantes para a população, sendo eles: comodidade 
da viagem e qualidade da atividade, vantagens em relação ao tempo, redução da poluição atmosférica 
e do consumo de energia, diminuição da frota rodoviária e consequentemente do número de acidentes, 
menor uso dos parques de estacionamento e redução de custos. 

Os autores ainda ressaltam os efeitos que novas infraestruturas de transporte metropolitano geram a 
uma localidade, tanto na qualidade de vida quanto na mudança da escolha modal. Isto é, para os 
autores, o metro altera os custos de transporte e acessibilidade, além de contribuir para a substituição 
do carro próprio ou outro meio por esse transporte. 

3.6 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA USUÁRIOS 

Disponibilizar para os usuários do metro um sistema de informação e instrução, viabiliza o 
entendimento quanto ao seu funcionamento, facilitando o seu uso e aumentando a sua demanda ao 
auxiliar o planejamento das viagens (Antonowicz, 2016). 

Para Molinero e Sanchez (1998), é necessário que as informações satisfaçam a classes distintas de 
utilizadores, pois cada grupo demanda indicações diversas:  

1. Utilizadores frequentes em percurso habitual: implicam em menos informações por já estarem 
adaptados com o serviço, entretanto necessitam de avisos em relação a mudanças no funcionamento da 
estrutura e linhas de seu interesse; 

2. Utilizadores frequentes em percurso diferente do habitual: requerem dados sobre a malha 
metropolitana e suas respetivas rotas; 

3. Utilizadores possíveis: carecem de referências sobre horários, tarifas e itinerários. Comunicados 
referentes à ações promocionais são factores que podem os motivar a utilizar o metro; 

4. Utilizadores turistas: precisam de informações mais amplas e  precisas sobre todo o sistema 
metropolitano e referências da cidade por não terem conhecimento algum sobre a localidade. 

Com relação as informações necessárias, Fernandes (2007) pondera oito tipos de dados: 

1. Informações gerais sobre a rede: englobam os serviços oferecidos, venda de bilhetes, tarifas, 
requisitos de uso, serviços da rede (em dias normais, sábados, domingos e feriados), frequência e 
duração do trajeto; 

2. Identificação do serviço: abrange nome da paragem, nome e número da linha, identificação do 
operador, sentido/destino da linha; itinerário e paragens; 
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3. Serviços especiais e ocasionais: eventuais situações que devem ser comunicadas aos utentes, 
exemplo interrupção de linhas, linhas extras, defeito em veículo; 

4. Itinerários: percurso das linhas, através de ruas, mapas, esquemas; 

5. Horários: devem apresentar os horários de toda a rede, funcionamento de cada linha, horário de 
chegada na paragem, frequência, bem como os horários relativos aos serviços ocasionais; 

6. Tarifas: zonas tarifárias, valor dos bilhetes, descontos, multas e isenções; 

7. Informações diversas: completam os demais dados, indicando os pontos turísticos, contactos de 
emergência, contactos para sugestões e reclamações; 

8. Regras de operação: explanam direitos e deveres dos utilizadores, apontam acessos prioritários e/ou 
gratuitos, salientam sobre transporte de bagagens, animais e bicicletas. 

Ademais das informações serem enquadradas em posições apropriadas, há outro factor significativo: a 
configuração visual a ser utilizada. Pois é primordial que a apresentação gráfica destas esteja em 
conformidade com o cenário social, econômico e local, facilitando a percepção e leitura considerando 
a idade, cultura e escolaridade (Lanzoni et al., 2012). 

3.7 QUALIDADE 

As organizações gestoras e companhias operadoras encontram-se constantemente a estudar a 
qualidade no transporte como meio de aperfeiçoar a atividade exercida, tencionando aumentar ou ao 
menos manter,  a demanda pelo serviço (Antonowicz, 2016). 

Las Casas (1999), alega que o efeito final de um serviço é um sentimento, podendo ser satisfatório ou 
não, visto que não depende exclusivamente do trabalho prestado, mas também da expectativa dos 
usuários. Na mesma linha, Kotler e Keller (2016), complementam que o vínculo entre a satisfação e 
fidelidade do cliente não é proporcional, sendo que as pessoas determinam características positivas e 
negativas de modos distintos. 

A atratividade do transporte público está intimamente relacionada com a qualidade do mesmo. Uma 
vez este não sendo atraente, não fazer-se-á competitivo, diminuindo sua utilização (Pinto, P. 2008). 

A maior dificuldade enfrentada para garantir um padrão de qualidade no serviço de TP é a grande 
oscilação na demanda, tanto em intensidade como em frequência, impossibilitando de tal modo o 
dimensionamento da capacidade do sistema, o que pode constituir ineficiência na atividade (Freitas et 
al., 2015). 

Para Paladini (2010), neste meio não há a possibilidade de serem feitas correções, porém podem serem 
efectuadas acções preventivas com base em ocorrências passadas. Assim, Antonowicz (2016) sugere 
que sejam realizadas verificações dos critérios determinantes para os clientes, como garantia para 
propiciar qualidade no serviço. 

Desta forma, Pinto, P. (2008) cita onze critérios de avaliação da qualidade de serviços de transportes 
públicos, sendo eles: 
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1. Oferta de serviço: abrangências transitórias durante os diferentes períodos do dia, intervalos de 
exercício e cobertura dos percursos, indicando a mobilidade e alcance que possibilitam; 

2. Fiabilidade do sistema: regularidade e pontualidade do serviço, e duração total do percurso 
considerando o período de espera na paragem; 

3. Necessidade de transbordo e condições: baldeações precisas, duração e comodidade durante a 
espera; 

4. Acesso ao transporte: tanto a partir das paragens e interfaces quanto nas bilheterias; 

5. Nível de ocupação dos veículos: a lotação das viaturas durante as viagens e utilizadores sem 
embarcar devido a capacidade preenchida; 

6. Sistema de informação: informes antes, durante e após o deslocamento; 

7. Atendimento ao utente: assistência prestada ao usuário, capacitação dos colaboradores e conduta 
diante reclamações; 

8. Condições das paragens e veículos: limpeza, comodidade e conforto; 

9. Facilidades de entrada às viaturas; 

10. Segurança pessoal e sinistralidade; 

11. Impacto ambiental: poluição atmosférica e sonora. 

3.8 ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUALIDADE 

A percepção de qualidade do transporte público pelos utentes é tida por diferentes aspetos, sendo 
variável conforme a condição socioeconómica do usuário, bem como sexo, idade, entre outros 
(Antonowicz, 2016).  

Como forma de perceber melhor esta caracterização, Ferraz e Torres (2004), listam como principais 
factores da qualidade de um sistema de transporte público urbano: acessibilidade, frequência de 
atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, característica dos veículos, 
característica das paragens, sistema de informações, conectividade, comportamento dos operadores e 
estado das vias. 

3.8.1 ACESSIBILIDADE 

A acessibilidade é referente à distância que os usuários percorrem desde a origem até o embarque e do 
desembarque até o destino final. Sampaio et al. (2007), complementam ao dizer que quanto menor for 
essa distância significa que há maior abrangência geográfica da rede, isto é, mais linhas interligando as 
localidades. 

Rodrigues (2006), acrescenta que este factor é influenciado por particularidades como declividade, 
condição dos passeios e facilidade para cruzar as ruas situadas no percurso. 
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3.8.2 FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

A frequência de atendimento é definida pelo espaço de tempo entre passagens consecutivas de 
veículos numa mesma linha e sentido. 

Segundo Kawamoto (1984, cit Rodrigues, 2006), o intervalo de atendimento é um coeficiente de 
extrema importância, pois reflete o número de serviço ofertado por tempo e produz efeitos em 
diferentes aspetos. 

3.8.3 TEMPO DE VIAGEM 

O tempo de viagem nada mais é do que o período de tempo despendido dentro dos veículos. É 
delimitado pela velocidade média de transporte e a distância entre as paragens de embarque e 
desembarque.  

A velocidade de transporte deriva do nível de separação da via utilizada pelo TP e o tráfego em geral, 
da distância entre as paragens, das condições das vias, do trânsito e da tecnologia adotada nos 
veículos. 

No quesito qualidade, Faria (1985, cit Rodrigues, 2006), cita que para os utentes o tempo de 
deslocamento é o elemento mais importante. Rodrigues (2006), ainda menciona que para avaliar a 
qualidade em referência a duração da viagem, pode-se verificar o tempo gasto em locomoção entre o 
transporte público e o automóvel, considerando ambos sentidos do percurso. 

3.8.4 LOTAÇÃO 

A lotação é correspondente ao número de passageiros no interior do veículo, onde o problema decorre 
quando há uma quantidade excessiva de viajantes em pé, o que gera desconforto pela proximidade 
entre as pessoas, além de limitar seus movimentos, entravando o embarque e desembarque. 

A concepção dos utilizadores quanto a este factor decorre do horário habitual de utilização do sistema. 
Usuários dos horários de pico são menos sensitivos à lotação se comparados com os demais 
(Antonowicz, 2016). 

O padrão de serviço do sistema de TP é firmado pala densidade de passageiros, em que veículos 
superlotados evidenciam a falta de eficiência para corresponder a demanda. A análise deste coeficiente 
é realizada através do número de utentes em pé por metro quadrado no interior do veículo. 

3.8.5 CONFIABILIDADE 

A confiabilidade é estabelecida pelo nível de certeza dos utilizadores quanto a pontualidade do veículo 
de transporte público, de forma a passar na origem e chegar ao destino no horário previsto, tendo um 
intervalo de tolerância. 

Caracteriza-se através da pontualidade e efetividade. A pontualidade constitui-se no cumprimento dos 
horários determinados no itinerário, fazendo-se mesmo importante para serviços com pouca 
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frequência. Já a efetividade provém da execução do planejamento operacional, quer dizer, percentual 
de viagens realizadas em função das viagens programadas (Rodrigues, 2006). 

Sua avaliação é feita através do comparativo do número de viagens não efetuadas ou concluídas com 
atraso superior a cinco minutos ou adiantamento maior que três minutos pelo número total de viagens. 

3.8.6 SEGURANÇA 

A segurança abrange os acidentes envolvendo os veículos de transporte público e os incidentes, como 
por exemplo, agressões e furtos no interior dos veículos, nas estações e paragens. 

Os acidentes estão relacionados com colisões, tombamento, atropelamento, incêndio ou demais 
sinistros. Os incidentes são factos isolados, envolvendo veículos, operadores e passageiros, que podem 
causar ou não perturbação no funcionamento. 

Esta condição pode ser calculada com base no número de acidentes/incidentes sucedidos por uma 
quilometragem percorrida estipulada. 

3.8.7 CARACTERÍSTICA DOS VEÍCULOS 

A característica dos veículos envolve aspetos como estado de conservação e tecnologia, influenciando 
no conforto dos passageiros. 

O estado de conservação engloba as condições gerais dos veículos, limpeza, ruídos provenientes de 
peças não ajustadas, etc. Logo, a tecnologia compreende a temperatura interna, ventilação, ruído, 
largura das portas, disposição e material dos assentos, entre outros. 

3.8.8 CARACTERÍSTICA DAS PARAGENS/ESTAÇÕES 

A característica das paragens e estações associa-se aos aspetos de conservação das mesmas, da 
limpeza, conforto, segurança, sinalizações adequadas, presença de cobertura e bancos. 

3.8.9 SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

O sistema de informações incorpora diversos itens, entre eles, informes contendo mapa do sistema, 
itinerário das linhas, seus respetivos horários e paragens, informações sobre as linhas no interior dos 
veículos, operadores capacitados para prestar assistência, pontos de informação e contactos para 
reclamações/sugestões. 

3.8.10 CONECTIVIDADE 

A conectividade configura-se a partir do nível de facilidade de locomoção dos utilizadores entre dois 
sítios quaisquer da cidade, em outras palavras, caracteriza-se pelas ligações directas em que não há 
necessidade de baldeações e pelas condições de transferência entre as linhas. 
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O transbordo é uma condição que interrompe e expande o tempo de deslocamento, além de em alguns 
casos fazer com que os usuários tenham gastos adicionais por não haver a integração tarifária. 

3.8.11 COMPORTAMENTO DOS OPERADORES 

O comportamento dos operadores envolve diversas funções, desde os atendentes nas bilheterias física 
e eletrónica, auxiliares, fiscais e condutores . 4

São avaliadas as atitudes e atendimento com as pessoas, a postura, capacidade de transmitir 
informações, assistência prestada, entre outros. 

3.8.12 ESTADO DAS VIAS 

O estado das vias é influenciado por parâmetros que embora sejam definidos e vistoriados 
separadamente, possuem interferência conjunta. Esses critérios foram definidos por Fernave (2003, cit 
Rodrigues, 2012) como sendo: bitola (distância entre as faces interiores dos carris); escala/
sobrelevação/nivelamento transversal (diferença máxima na altura entre o carril exterior e interior); 
nivelamento longitudinal; alinhamento longitudinal; empeno; posicionamento dos carris; e defeitos 
dos carris. 

É através dessas inspeções que são verificadas as necessidades de substituição de materiais, correção 
da geometria da via, limpezas da via e lubrificações periódicas garantindo segurança, fiabilidade e 
disponibilidade da infraestrutura (Rodrigues, 2012). 

Outro factor importante é a sinalização adequada, certificando a segurança dos utilizadores. 

3.9 ATUAL CENÁRIO NA UNIÃO EUROPEIA 

A procura por TP na União Europeia (UE-28) é altamente influenciada pelo contexto económico, 
especialmente pela taxa de emprego. Durante o período de 2009 a 2013, a demanda por transporte 
público manteve-se estável em função da crise económica na Europa. Entretanto, em 2014, foram 
realizadas em torno de 49,6 mil milhões de viagens em autocarros locais, eléctricos e metropolitanos, 
registrando-se a maior taxa na UE desde 2001 (UITP, 2016). 

De acordo com a UITP (2016), em 2014 foram realizadas 57,6 bilhões de viagens em transportes 
públicos, sendo este número fracionado nos diferentes modais: 32,07 bilhões (55,7%) em autocarros e 
tróleis, 9,34 bilhões (16,2%) em sistemas metropolitanos, 8,38 bilhões (14,5%) em tram e 7,84 bilhões 
(13,6%) em comboios suburbanos. 

A figura 3.8 abaixo apresenta o número de viagens realizadas por transporte público (autocarro, tram e 
metro) na UE-28 durante o período do ano 2000 até 2014. 

 Embora hajam sistemas metropolitanos sem condutores, todos os que serão avaliados neste trabalho 4

enquadram-se nesta categoria.
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Figura 3.8 - Viagens de autocarro, tram e metro na UE-28, 2000-2014 
Fonte: UITP (2016) 

3.9.1 SISTEMAS DE METROPOLITANO NA UNIÃO EUROPEIA 

Conforme dados disponibilizados pela UITP (2012), no ano de 2009 a UE-27 juntamente com países 
além da fronteira e candidatos (Noruega, Suíça, Bósnia, Sérvia, Croácia e Turquia) contavam com 45 
redes de metro pesado e 176 de metro ligeiro. A tabela 3.1 a seguir, apresenta um comparativo de 
informações entre estes sistemas com dados de 2009. 

Tabela 3.1 - Comparativo entre os sistemas metropolitanos na UE 

Comparativo entre os sistemas metropolitanos na UE

Características Metropolitano pesado Metropolitano ligeiro

Número de redes 45 176

Número de linhas 169 1,149

Extensão da rede (km) 2,675 14,676

Média de linhas por rede 3,7 6,5

Extensão média das linhas (km) 17,2 12,8

Habitantes (milhões) 561 586

Número anual de passageiros (milhões) 9,877 8,743

Média de viagens por habitante 18.3 14,9

Passageiros (milhões) / extensão (km) 3.44 1.43

Em construção (km) 391 488

Em planejamento (km) 397 1,086

Número atual de veículos 21,464 20,273
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Fonte: Adaptado de UITP (2012) 

Segundo a UITP (2012), no que diz respeito as redes em construção, os 391 km de rede de MP 
estavam distribuídos por 28 cidades. Enquanto os 488 km de rede referentes ao ML estavam atribuídos 
em 40 cidades, sendo 16 novos sistemas, totalizando 226 km. 

Em relação ao planejamento de novas redes, 23 localidades estavam idealizando criar um novo 
sistema de metro pesado ou ampliar a extensão da rede existente, totalizando 397 km. Já em relação ao 
metro ligeiro, os 1,086 km de rede estavam subdivididos em 55 centros que estudavam aumentar as 
redes em 818 km e 15 locais planeando construir novos sistemas num total de 268 km de rede. 

3.10 FILOSOFIA LEAN APLICADA NO TRANSPORTE 

Na atualidade as cidades são pressionadas a optimizar suas infraestruturas urbanas como forma de 
permanecerem competitivas, isto é, atrativas para futuros investimentos e protegidas da migração 
comercial para outras localidades.  

Compete às companhias encarregadas pelo serviço de transporte público de cada local identificar, 
interpretar e avaliar as necessidades de seus clientes e a consequente percepção de valor para estes. 
Elas também devem analisar e eliminar os gargalos e deficiências do controlo operacional.  

Ao adotar os princípios Lean no setor de transporte tanto a população e quanto o município são 
beneficiados com um serviço de qualidade e o avanço econômico. 

Para Dunning e Richert (2001), o transporte de passageiros em massa em muito se assemelha com a 
produção em massa, uma vez que os passageiros são agrupados em amplos “lotes”. Contudo, quem 
está sendo produzido nesta linha de montagem são as viagens. 

Os autores ainda equiparam que os densos investimentos efetuados com maquinários (veículos) e 
armazéns (estações), convertem-se em grandes desperdícios, uma vez que há perda de tempo em 
espera, deslocamentos e baldeações, desaproveitamento da capacidade durante viagens com poucos 
passageiros e energia dissipada ao acelerar e frear os veículos em trechos curtos. 

O quadro 3.1 a seguir apresenta os passos da filosofia Lean empregados ao transporte público urbano. 

Quadro 3.1 - Passos Lean aplicados ao transporte 

Número de veículos para construção 2,987 922

Número de veículos para planejamento 2,865 2,249

Passos Lean Aplicação ao transporte

Compreender o que valor para 
o cliente

O produto de um sistema de trânsito é uma viagem. Portanto, é 
preciso avaliar a qualidade e compreender o que o cliente 
necessita e valoriza.
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Fonte: Adaptado de Dunning e Richert (2001) 

Dunning e Richert (2001) referem que para perceber se o transporte público entende às expectativas 
dos passageiros é imprescindível ter as medidas de qualidade, as quais são mensuradas através: 

1. Conveniência: distância que os passageiros caminham desde o início  da viagem até o destino 
final; 

2. Duração: tempo decorrido desde o início da viagem até o destino final; 

3. Transbordo: número de baldeações durante o percurso; 

4. Pontualidade: tempo total de espera, considerando desde a espera inicial até a chegada ao destino; 

5. Conforto: relacionado ao conforto físico - posições (posturas) assumidas pelo passageiro durante a 
viagem; 

6. Ruído: nível de ruído no ambiente de trânsito; 

7. Estabilidade: balanço e vibração durante a viagem; 

8. Segurança: possibilidade de lesão ou morte em função da atividade de trânsito; 

9. Esforço: consumo de energia e atenção pessoal necessários para utilização do sistema; 

10. Flexibilidade: capacidade de se moldar diante das necessidades de transporte - grupo de pessoas, 
passageiros com deficiência, itens volumosos, entre outros. 

Mapear o fluxo de produção e 
identificar desperdícios

O tempo é desperdiçado ao esperar por um serviço agendado, 
realizar baldeações, deslocar-se para uma estação, ao acelerar e 
frear o veículo, acumular as pessoas com o intuito de esperar um 
veículo, infraestrutura (como trilhos e corredores exclusivos) para 
ser utilizada por um curto espaço de tempo. 

Tornar o fluxo contínuo O passageiro deve fluir da origem ao destino, sem interrupções.

Deixar o cliente puxar a 
produção

Veículos são disponibilizados para os passageiros conforme sua 
demanda.

Buscar a perfeição
O sistema deve prover feedback para permitir ações corretivas. 
Deve também aprender padrões sazonais de demanda e 
antecipar quando e onde os veículos serão requisitados. 
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4  
MÉTODO DE PESQUISA 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Apresenta-se neste capítulo o procedimento empregue para a efetuação da pesquisa, a integrar o 
método, o delineamento da pesquisa, a definição dos estágios, ferramentas e fontes de evidência. 

4.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A composição do problema de pesquisa e das suas indagações, expostos no capítulo 1, conduziu este 
estudo para a percepção das particularidades funcionais e operacionais das redes de metropolitano, ou 
seja, direcionou à análise de múltiplos factores relacionados a estrutura, desempenho e qualidade dos 
serviços e mecanismos ofertados nos metros, bem como a percepção dos utentes diante disto. À frente 
desta conjuntura, a pesquisa abrangeu um cunho qualitativo, onde realizaram-se visitas in loco, 
consultas de dados e coletas de evidências. 

Adotou-se como estratégia para a pesquisa o estudo de caso, o qual é definido por Yin (2015), como 
sendo uma investigação empírica que analisa um caso rigorosamente em circunstâncias reais, além de 
ser apropriado para investigações em que há pouco controle sobre os fenómenos em questão. Para 
Eisenhardt (1989), trata-se de uma estratégia de pesquisa que busca perceber a atividade retratada 
dentro de cenários específicos. 

O estudo de caso refere-se a uma verificação aprofundada de um ou mais objetos (casos), a partir do 
emprego de múltiplos instrumentos de recolha de informações e contacto entre o pesquisador e o 
objeto de pesquisa (Berto e Nakano, 2000), cuja finalidade está em ampliar o conhecimento em 
relação a um problema não delimitado (MATTAR, 1996), com o intuito de promover a compreensão, 
levantar hipóteses e questões ou gerar a teoria (Cauchick Miguel, 2007; Eisenhardt, 1989). 

A determinação pela estratégia de estudo de caso deu-se por intermédio dos sequentes fundamentos: 
(i) as análises realizadas embasaram-se em procedimentos precedentemente estabelecidos; (ii) as 
investigações necessitavam decorrer in situ; (iii) os serviços e operações derivam de terceiros, não 
havendo domínio sobre eles.  

Realizaram-se três estudos de caso referentes aos sistemas de metropolitano nas cidades de Lisboa, 
Porto e Madrid, tendo como objetivo de análise a aplicação de princípios Lean como forma de 
melhorar a qualidade do serviço ofertado, com o intuito de manter a fidelidade dos clientes e 
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conquistar novos utentes, além de beneficiar a mobilidade urbana por meio de eficiência e 
funcionalidade. 

Foi de competência do pesquisador observar, avaliar e examinar profundamente os sistemas de metro, 
para então diagnosticar as características positivas e os pontos falhos, propondo alternativas para 
melhorar cada um das estruturas através dos princípios e ferramentas Lean. 

4.3 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE METROPOLITANO 

Os três sistemas de metropolitano empregues na pesquisa possuem concepções e características 
totalmente divergentes, bem como as cidades em que estão inseridos. À vista disso, acredita-se que há 
maiores alternativas e soluções a serem constatadas, uma vez que expande o número de conceitos 
possíveis, além de abranger diversas opções de mecanismos. 

Contudo, também optou-se por essas três localidades pelo facto de serem próximas, estarem a 
aumentar a demanda pelo transporte de metro (em oposição à muitas cidades) e estarem a receber 
números crescentes de turistas anualmente, condições estas, que requerem uma reorganização 
estrutural dos sistemas. 

A tabela 4.1 a seguir faz um comparativo entre alguns índices destas localidades, para melhor 
compreensão de suas particularidades e semelhanças. 

Tabela 4.1 - Comparativo entre as cidades de Lisboa, Porto e Madrid 

*Abrangem zonas fora da área metropolitana das cidades 

Com base nestas referências, percebe-se que embora sejam muito diferentes em tamanho e números, 
ao tratar-se de proporção, os sistemas tornam-se muito similares. 

As estruturas organizacionais e operacionais dos metropolitanos estudados encontram-se descritas nas 
seções subsequentes. 
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Informação
Cidade

Lisboa Porto Madrid

Área (km²) 100,05 41,42 607

População 506.892 237.591 3,232.463

Densidade populacional (hab./km²) 5.066,4 5.736,1 5.325,3

Sistema de metropolitano MP ML MP

Extensão do metro (km)* 44,5 67 294

Nº de linhas* 4 6 13 + ramal

Nº de estações* 56 82 301

Procura/ano 162,000.000 60,600.000 626,403.077



4.3.1 METROPOLITANO DE LISBOA 

O Metropolitano de Lisboa tornou-se um elemento fulcral na evolução da cidade, pois além da sua 
agilidade e frequência, é responsável por projetar linhas de propagação urbanísticas e atuar como 
principal meio de transporte da localidade. 

4.3.1.1 EXPANSÃO DA REDE 

O plano de expansão do Metropolitano de Lisboa prevê o alargamento do Rato (linha Amarela) ao 
Cais do Sodré (linha Verde), criando duas novas estações: Estrela e Santos. 

Além de beneficiar as áreas previamente não assistidas pelo metro, essa ampliação auxiliará os 
usuários que deslocam-se entre Lisboa e Cascais / Oeiras, na margem norte da AML, e entre Lisboa e 
Montijo / Seixal / Almada, uma vez que estes concelhos possuem conexões diretas ao Cais do Sodré, 
ferroviárias e fluviais, respetivamente.  

A partir desta obra, será executado um novo acesso a poente da estação Cais do Sodré com uma 
ligação entre o metro e o comboio.  

Em síntese, esse prolongamento criará uma linha circular a partir da ligação das linhas Verde e 
Amarela no Campo Grande e envolverá a expansão Rato / Cais do Sodré, 2 novas estações, 
remodelação da estação Cais do Sodré e ligação da Linha Amarela à estação Telheiras. O investimento 
será  de aproximadamente 216 M€, enquanto a aquisição de material circulante despenderá 50 M€.  

Na figura 4.1 é possível analisar a alteração na rede prevista a partir desta proposta. 

Figura 4.1 - Projeto de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa 
Fonte: Metro de Lisboa 
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4.3.1.2 BILHÉTICA 

1. Cartão  

O metro de Lisboa dispõe de cartões onde são carregados os títulos de viagem, sendo composto por 
dois modelos: ‘Viva viagem’ e ‘Lisboa viva’, para viagens ocasionais e viagens frequentes, 
respetivamente. 

O ‘Viva viagem’ é um cartão carregável com bilhetes e zapping . Apresenta-se em duas versões, verde 5

e branca (figura 4.2). Ambos possuem a mesma finalidade, diferenciando-se apenas nos operadores 
que abrangem. Indiferente do cartão adotado, cada usuário deve ter o seu, não sendo possível utilizá-lo 
para duas ou mais pessoas por vez.  

Já o ‘Lisboa viva’ é um cartão electrónico (figura 4.3) carregável com passes e zapping. Ele é 
personalizado para ser utilizado apenas pelo titular e permite carregar até 4 títulos de transporte num 
só cartão, indiferente de serem passes e/ou zapping. 

Figura 4.2 - Cartões ‘Viva viagem’ 
Fonte: Metro de Lisboa 

 

Figura 4.3 - Cartão ‘Lisboa viva’ 
Fonte: Metro de Lisboa 

 Título de transporte pré-pago utilizado em vários operadores, onde o valor da viagem realizada é descontado ao 5

saldo remanescente do cartão.
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2. Viagens ocasionais 

As viagens ocasionais são compostas pelas seguintes opções de títulos: bilhete carris/metro; bilhete 
diário - 24h (carris/metro; carris/metro/Transtejo - Cacilhas; e carris/metro/CP); zapping; e cartão 
bancário  (figura 4.4). 6

A partir do momento da validação de entrada, o título de viagem ocasional é válido por três horas, 
desde que não seja ultrapassado o canal de saída. 

Figura 4.4 - Cartão de débito Caixa VIVA 
Fonte: Metro de Lisboa 

3. Viagens frequentes 

As viagens frequentes são integradas com as possibilidades de passes: carris/metro/CP - navegante 
urbano (30 dias); navegante urbano 3ª idade/reformados/pensionistas (30 dias); navegante rede (30 
dias); L1 (mensal); L12 (mensal); L123 (mensal); L123 SX (mensal); L123 MA (mensal); e L123 FS 
(mensal). 

4. Tarifas 

Para viagens ocasionais o tarifário é fixo conforme o título adotado. Com relação as viagens 
frequentes, o sistema é estruturado por coroas as quais estabelecem o tarifário. A figura 4.5 apresenta o 
arranjo das coroas, melhorando a compreensão do funcionamento destes. 

 Cartão de débito bancário o qual permite pagar automaticamente as viagens nos transportes da área 6

metropolitana de Lisboa. Basta aproximar o cartão no validador tanto no metro, autocarro, barco ou comboio.
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Figura 4.5 - Coroas do sistema de passes da região de Lisboa 
Fonte: Metro de Lisboa 

5. Tarifário social 

No metro de Lisboa, crianças até 3 anos (inclusive) estão isentas de pagamento do título de transporte, 
desde que se façam acompanhar sempre por um adulto. 

Entretanto, há ainda algumas opções de descontos para assinaturas mensais, sendo elas: 

 Social+: destinado a agregados familiares que possuem rendimentos reduzidos; 

 4_18 e sub23: designado a crianças, jovens ou estudantes que reúnam condições específicas; 

 3ª idade, reformados e pensionistas: os passageiros sénior possuem descontos em alguns 
passes de transpor da região de Lisboa. 
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6. Como utilizar 

A validação do título de transporte é obrigatória tanto nos canais de  entrada quanto de saída das 
estações.  

Para realizar a validação é necessário aproximar o cartão ao validador que encontra-se no canal de 
acesso. O título estará corretamente validado assim que o dispositivo emitir uma “luz verde” e 
consequentemente abrir a porta permitindo a passagem (figura 4.6). 

Figura 4.6 - Canal de acesso / validação do título - Metro de Lisboa 

7. Rede de vendas 

Onde comprar os títulos de transporte: 

Máquinas de venda automática (MAVTs) (figura 4.7)

Em todas as estações

Postos de venda

Linha Azul (Marquês de Pombal, Colégio Militar/Luz e Jardim Zoológico)

Linha Amarela (Campo Grande, Marquês de Pombal e Odivelas)
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Figura 4.7 - Máquina de venda automática de títulos - Metro de Lisboa 

4.3.1.3 FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

O horário de operação do Metro de Lisboa é das 06h30 à 01h00, todos os dias, a incluir fins de semana 
e feriados.  

Contudo, a frequência do serviço varia conforme a linha, sendo a  regularidade indicada o tempo 
médio aproximado, o qual está suscetível a alterações caso hajam perturbações na rede.  

O período estimado de espera para cada uma das linhas do metropolitano de Lisboa está representado 
no anexo 1. 

Linha Verde (Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré)

Linha Vermelha (Oriente e Aeroporto)

Postos Lisboa Viva urgente

Linha Azul (Marquês de Pombal)

Linha Amarela (Campo Grande)

Multibanco (ATM)

Portal VIVA (online)
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4.3.1.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

A partir das estações de metro, do site do Metropolitano de Lisboa e da aplicação ‘Lisboa Viagem’, 
pode-se obter diversas informações a respeito do sistema e seu respetivo funcionamento, bem como 
planear viagens, sanar dúvidas e enviar reclamações/sugestões. 

1. Estações de metro 

As estações do metro de Lisboa estão dotadas para orientar seus utilizadores com base em: 

i. Mapa da área local (figura 4.8), contendo informações úteis da área (farmácias, hotéis, bombeiros, 
escolas, correios, entre outros); 

ii. Diagramas do sistema metropolitano (figura 4.9), apresentando suas integrações aos demais meios 
de transporte; 

iii. Sinalização de fácil interpretação (figura 4.10 e 4.11), a qual orienta sobre as linhas, direções, 
elevadores, entre outros; 

iv. Pontos de ajuda (figura 4.12) junto aos canais de acesso e máquinas de venda de títulos. 

Figura 4.8 - Mapa da área local - Metro de Lisboa 
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Figura 4.9 - Diagrama do sistema metropolitano - Metro de Lisboa 

 

Figura 4.10 - Orientação quanto ao sentido da Linha - Metro de Lisboa 
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Figura 4.11 - Sinalizações - Metro de Lisboa 

Figura 4.12 - Ponto de ajuda junto ao canal de acesso  
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2. Site do Metropolitano de Lisboa 

A partir do site do operador é possível planear a viagem, conferindo o percurso, horários e tarifários 
(figura 4.13), além de poder verificar o estado das linhas - circulação normal ou condicionada (figura 
4.14). 

Também apresentam-se mapas, diagramas, instruções de como utilizar o metro, onde e como comprar 
o título de transporte, atendimento ao cliente, reclamações, sugestões e notícias sobre o sistema. 

 

Figura 4.13 - Planeamento da viagem através do site - Metro de Lisboa 
 

Figura 4.14 - Estado das linhas - Metro de Lisboa 
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3. Aplicação ‘Lisboa Viagem’ 

A App ‘Lisboa Viagem’ é uma aplicação nova, a qual concentra informações multimodais da Área 
Metropolitana de Lisboa. A partir dela pode-se definir percursos, pesquisar horários e paragens, 
conforme figura 4.15. 

Figura 4.15 - App ‘Lisboa Viagem’  
Fonte: Metro de Lisboa 

4.3.1.5 ACESSIBILIDADE 

Nem todas as estações estão dotadas de plena acessibilidade, isto é, das 56 estações, apenas 33  7

possuem equipamentos para receber usuários de mobilidade reduzida de forma absoluta. Por tal razão, 
há um diagrama de acessibilidade da rede de metro (figura 4.16), o qual deve ser verificado pelos 
utilizadores antes da viagem. 

Os locais estruturados com total transitabilidade possuem elevador, escada rolante e canais de acesso 
dimensionados para a necessidade, conforme figuras 4.17, 4.18 e 4.19. 

Entretanto, a empresa responsável por operar o metropolitano de Lisboa, recomenda contactar o 
Centro de Atendimento como forma de consultar o funcionamento dos equipamentos mecânicos 
existentes nas estações. 

 A direção do Metro de Lisboa prevê dispor de 52 estações com acessibilidade plena até 2023.7
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Para portadores de deficiência auditiva, os veículos dispõem de painéis indicativos de destino e aviso 
luminoso de fecho das portas. Já para portadores de deficiências visuais, há os avisos sonoros que 
indicam tanto a entrada do veículo no cais quanto o fecho das portas, e nas plataformas, as linhas de 
segurança possuem um relevo como forma de auxiliar na orientação. 

Figura 4.16 - Diagrama de acessibilidade - Metro de Lisboa 
Fonte: Metro de Lisboa 

Figura 4.17 - Canais de acesso para usuários de mobilidade reduzida - Metro de Lisboa 
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Figura 4.18 - Escada rolante - Metro de Lisboa 

Figura 4.19 - Elevador - Metro de Lisboa 
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4.3.1.6 SEGURANÇA 

As estações do metro de Lisboa não dispõem de portas de plataforma (Platform Screen Doors - PSD) 
(figura 4.20), o que propicia acidentes por queda nas linhas, os quais além de poderem fazer vítimas 
fatais, paralisam toda a via, pois há a necessidade de desligar a energia, como forma de evitar 
descargas elétricas. 

Outros casos relacionados à falta de segurança, são os entalamentos, decorrentes do desgate das 
borrachas das portas e intervenções técnicas,  onde remove-se a sensibilidade ao mecanismo de alerta 
deste tipo de incidente, fazendo com que a ‘luz verde’ seja ativada para o condutor, mesmo com 
objetos volumosos presos. 

O atual sistema de sinalização e segurança nas linhas Azul, Amarela e Verde, data dos anos 70, porém, 
como meio de reforçar a segurança e garantir o aumento das frequências de serviço, esta estrutura será 
modernizada, num investimento de aproximadamente 100 M€. 

Figura 4.20 - Plataforma sem PSD - Metro de Lisboa 
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4.3.1.7 CONECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO 

A parte central da área Metropolitana de Lisboa possui boa abrangência geográfica da rede de metro, 
sendo todas as linhas estão conectadas entre si, facto que favorece o deslocamento e simplifica o 
número de baldeações necessárias. 

Contudo, a correspondência com outros meios de transporte deixa a desejar, havendo pouca integração 
entre eles. No anexo 2 pode-se visualizar com maior facilidade esta estrutura. 

4.3.1.8 CARACTERÍSTICA DOS VEÍCULOS 

Em termos de conservação, as carruagens possuem boas condições de limpeza, conquanto no quesito 
manutenção, tem-se noticiado inúmeras reclamações relacionadas à falta de assistência aos veículos, 
seja pela carência de técnicos especializados ou pela escassez de peças e equipamentos, o que já levou 
à suspender a circulação de 21 composições, isto é, quase 20% da frota.  

No entanto, comunicou-se a aquisição de sete novas composições (14 unidades triplas), as quais 
complementarão o sistema, num investimento de aproximadamente 110 M€. 

No tocante às particularidades, o metro possui boa disposição de assentos, bancos apropriados, portas 
com larguras adequadas, e ar condicionado. Entretanto há bastante ruído enquanto em movimento. 

As carruagens apresentam boa sinalização e informação, contendo  diagramas da rede do metro sobre 
cada saída e painéis indicativos do destino. 

As figuras 4.21, 4.22 e 4.23 a seguir, retratam as particularidades dos veículos. 

Figura 4.21 - Diagrama da rede do metro no interior da carruagem - Metro de Lisboa 
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Figura 4.22 - Interior da carruagem - Metro de Lisboa 

Figura 4.23 - Painel indicativo do destino no interior da carruagem - Metro de Lisboa 
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4.3.1.9 CARACTERÍSTICA DAS ESTAÇÕES 

Por tratar-se se um sistema de metropolitano que está há 59 anos em operação, várias estações estão 
em remodelação, com o intuito de tratar patologias, implementar melhorias nos cais e instalar 
equipamentos para garantir acessibilidade de todos os utilizadores. 

As estações são limpas e bem organizadas, providas de lixeiras, bancos,  sinalizações de fácil 
visualização e interpretação, painéis com informativos e tempo de espera para a chegada da próxima 
composição, máquinas de venda automática de comida e bebida, além de Wi-Fi gratuito. As principais 
estações possuem lojas e cafés no seu interior. 

Elas não possuem cacifos em sua estrutura, contudo, há nas estações de comboio Cais do Sodré, 
Entrecampos, Lisboa Oriente, Lisboa Santa Apolónia, Rossio e Sete Rios, sendo que estas tem 
ligações directas com as estações de metro de mesmo nome. 

As figuras 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 e 4.28 adiante expõem as especificidades das estações. 

Figura 4.24 - Plataforma vista de cima - Metro de Lisboa 
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Figura 4.25 - Plataformas - Metro de Lisboa 
 

Figura 4.26 - Painel indicativo do destino e seu respetivo tempo de espera - Metro de Lisboa 
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Figura 4.27 - Lojas - Metro de Lisboa 
 

Figura 4.28 - Máquina de venda automática de bebida e comida - Metro de Lisboa 
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4.3.1.10 VIAS 

O sistema de metro de Lisboa corresponde ao MP, desta forma sua circulação faz-se por meio de 
canais exclusivos e isolados. Sua infraestrutura constitui-se em grande parte subterrânea, detendo 
poucas vias e estações elevadas.  

Ao nível de conservação dos carris, há um certo desgaste ondulatório decorrente à falta de 
manutenção. Isto não traz riscos de descarrilamento, todavia, gera um maior nível de ruído e 
vibrações, principalmente nas curvas. 

4.3.2 METROPOLITANO DO PORTO 

O Metro do Porto foi concebido de forma a harmonizar os benefícios de um sistema de metropolitano 
convencional com as conveniências da acessibilidade e conforto afetivo do transporte público de 
superfície.  

O metro ligeiro do Porto, além de estabelecer uma integração urbana, também concilia as 
primordialidades de mobilidade com os preceitos de segurança, sustentabilidade e responsabilidade 
social. 

4.3.2.1 EXPANSÃO DA REDE 

O planejamento de expansão do Metro do Porto incorpora duas novas ligações: a criação da Linha 
Rosa (G), entre as estações Casa da Música / São Bento, e a expansão da Linha Amarela entre Santo 
Ovídio / Vila D’Este. 

A Linha Rosa será totalmente subterrânea e contará com 2,5 km de extensão e 4 novas estações (figura 
4.29): São Bento (com ligação subterrânea pedonal com a atual estação São Bento), Hospital de Santo 
António, Galiza e Casa da Música (com ligação subterrânea pedonal com a atual estação Casa da 
Música). 

A Linha Amarela terá uma ampliação na rede de 3,2 km e 3 novas estações (figura 4.30): Manuel Leão 
(subterrânea), Hospital Santos Silva (superfície) e Vila D’Este (superfície). 

As áreas a serem beneficiadas são consideradas zonas chave, uma vez que possuem densidade 
populacional superior a 5000 habitantes por km². Desta forma, estima-se que mais de 33 mil pessoas 
utilizarão diariamente os novos trajectos. 

O início das obras está previsto para 2019, com término estipulado para o ano de 2022. O investimento 
total está orçado em 287 M€, sendo 181 M€ para a Linha Rosa e 106 M€ para a Linha Amarela. 
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Figura 4.29 - Projeto da Linha Rosa (G) 
Fonte: Metro do Porto 

Figura 4.30 - Projeto de expansão da Linha Amarela 
Fonte: Metro do Porto 

4.3.2.2 BILHÉTICA 

1. Cartão 

Os títulos do metro do Porto são inseridos em cartões recarregáveis, denominados ‘Andante’, havendo 
duas opções: o ‘Cartão Andante Azul’ e o ‘Cartão Andante PVC’, sendo o primeiro utilizado em 
viagens ocasionais e o segundo para viagens frequentes (assinaturas).  
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O ‘Cartão Andante Azul’ (figura 4.31) é um cartão em papel, o qual é válido por 1 ano (após esse 
prazo não pode mais ser recarregado, embora o saldo nele contido possa ser utilizado nos próximos 12 
meses). Por mais que não seja personalizado, só pode ser utilizado por uma única pessoa por vez. 

O ‘Cartão Andante PVC’ (figura 4.32) é um cartão personalizado, para a utilização regular. Seu prazo 
de validade é de 5 anos (após esse prazo não pode mais ser recarregado, embora o saldo nele contido 
possa ser utilizado nos próximos 12 meses). É de uso exclusivo do titular. 

O Andante é utilizado para os transportes públicos da Área Metropolitana do Porto, seja no metro do 
Porto, comboios urbanos do Porto ou autocarros da STCP e operadores privados aderentes do sistema. 

Figura 4.31 - Cartão Andante Azul 
Fonte: Andante 

Figura 4.32 - Cartão Andante PVC 
Fonte: Andante 

App Anda 

Uma inovação no Andante é a App Anda, onde os passageiros poderão fazer uso dos transportes 
públicos do Grande Porto utilizando apenas o telemóvel. É algo totalmente revolucionário na questão 
de bilhética, sendo o cartão desmaterializado numa aplicação. 

Essa App permitirá o uso do sistema mesmo que não se tenha conhecimento prévio quanto as regras de 
zoneamento ou tarifário, uma vez que o pagamento é realizado de modo posterior a viagem, através de 
uma conta de mobilidade. O Anda conferirá o registro de viagens mensais, apresentando a solução 
tarifária mais económica e vantajosa para o cliente. 
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O Anda englobará também um sistema central que efetuará o registo dos dados do passageiro e 
informações relacionadas às viagens, propiciando a consulta do histórico de utilização e seus 
respetivos custos. 

A aplicação ainda não tem data para entrar em operação, era para ter ocorrido em abril e depois 
transferiu-se para junho, porém não há nada definido. Quando ocorrer o lançamento, estará disponível 
apenas para smartphones com sistema operativo Android. 

2. Viagens ocasionais 

As viagens ocasionais dispõem de três modalidades de título: título de viagem (permite viajar durante 
um determinado período de tempo de acordo com o número de zonas compradas); Andante 24 
(permite viajar durante 24h consecutivas após a 1ª validação, nas zonas adquiridas); e Andante Tour 
(permite circular sem limites por toda a rede de transportes Andante, podendo optar pelo ‘Andante 
Tour 1’ - válido durante 24h - ou ‘Andante Tour 3’ - válido durante 72h). 

Todos os títulos ocasionais são válidos para um mínimo de 2 zonas. 

3. Viagens frequentes 

A viagens frequentes compreendem as assinaturas mensais, sendo válidas para o conjunto de zonas 
escolhidos na efetuação da compra ou recarregamento. Todos os títulos de assinatura são válidos para 
um mínimo de 2 zonas. 

4. Tarifas 

Tanto para viagens ocasionais quanto frequentes, o tarifário do metro do Porto dá-se por meio de 
zonas, as quais também estipulam a duração máxima da viagem - no tocante as viagens ocasionais 
(tabela 4.2), sendo possível neste intervalo de tempo validar quantas vezes forem necessárias sem 
custos adicionais.  Na (figura 4.33) pode-se visualizar a disposição do zoneamento Andante. 

Um benefício ofertado pelo Andante é na compra de 10 títulos de viagens iguais, ganha-se um 
gratuito. 
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Figura 4.33 - Zoneamento Andante 
Fonte: Andante 
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Tabela 4.2 - Duração máxima da viagem por zona 

5. Tarifário social 

No metro do Porto, crianças com idade inferior a 4 anos estão dispensadas do pagamento do título de 
transporte.  

Contudo, nesse sistema, verifica-se também outras modalidades de assinaturas mensais em que há 
opções de redução tarifária: 

 Social+: destinada para indivíduos e agregados familiares com recurso económico reduzido; 

 4_18@ESCOLA.TP: destinada aos estudantes entre os 4 e 18 anos (inclusive) que não 
frequentam o ensino superior e que não beneficiam de transporte escolar assegurado pelas Câmaras 
Municipais desde que sejam beneficiários do Escalão "A" ou "B" da Ação Social Escolar ou sejam 
estudantes inseridos em famílias com rendimento média mensal equivalente, menor ou igual a 
503,06€; 

 sub23@superior.tp: destinada aos estudantes até aos 23 anos (inclusive) que frequentam o 
ensino superior desde que sejam beneficiários do Escalão "A" ou "B" da Ação Social Escolar ou sejam 
estudantes inseridos em famílias com rendimento média mensal equivalente, menor ou igual a 
503,06€; 

 Estudante: destinada a todos os estudantes até 25 anos (inclusive); 

 Júnior: destinada a todas as crianças até 12 anos (inclusive); 

 Sénior: destinada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.  

6. Como utilizar 

O metro do Porto não possui canais se acesso com portas, sendo livre a passagem para entrar e sair. 
Entretanto, essa composição não elimina a necessidade e dever de validar o Andante, sendo 
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Zona Duração máxima de viagem

Z2 1h00

Z3 1h00

Z4 1h15

Z5 1h30

Z6 1h45

Z7 2h00

Z8 2h15

Z9 2h30

Z10 2h45

Z11 3h00

Z12 3h15

mailto:4_18@ESCOLA.TP
mailto:sub23@superior.tp


obrigatória a validação do título de transporte antes de entrar no veículo, havendo validadores em 
todas as paragens e estações (figura 4.34 e 4.35). 

Para efetuar a validação do Andante, basta aproximar o cartão a menos de 10 cm do círculo preto do 
validador. Assim que a ação é efetivada emite-se uma “luz verde” (validação correcta - pode-se 
visualizar no ecrã o saldo do cartão) ou um “luz vermelha” (validação incorrecta - pode-se ler no ecrã 
o motivo). 

Figura 4.34 - Validador de títulos de transporte - Metro do Porto 

!62



 

Figura 4.35 - Validadores no acesso à plataforma - Metro do Porto 

7. Rede de vendas 

Onde comprar o título de transporte: 

Lojas Andante (figura 4.36)

Trindade

Campanhã

Hospital São João

Casa da Música

Bom Sucesso

Brito Capelo

Senhora da Hora

Póvoa de Varzim

General Torres

Maia

Pontos de venda Andante

Aeroporto (Posto Turismo)

Agentes Pagaqui

Museu do Carro Elétrico

Terminais dos Operadores Rodoviários Privados

 Espírito Santo
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Figura 4.36 - Loja Andante - Metro do Porto 

 Gondomarense

 Maia Transportes

 Valpi

 Resende

Máquinas de venda automática (MVAs) (figura 4.37)

Em todas as estações do Metro do Porto e CP Porto

Multibanco

Em todo o país

Bilheterias CP com venda Andante

Campanhã

São Bento

Ermesinde

Devesas

Espinho

Trofa

Valadares
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Figura 4.37 - Máquina de venda automática de títulos - Metro do Porto 

4.3.2.3 FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

O horário de funcionamento do Metro do Porto é das 06h00 à 01h00, todos os dias, a incluir fins de 
semana e feriados. 

A frequência do serviço é diversificada conforme a linha e o dia da semana. O tempo médio estimado 
para cada uma das percursos está indicado no anexo 3. 

4.3.2.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Consegue-se obter informes relativos ao funcionamento e organização do metro tanto nas paragens e 
estações, quanto no site do Metro do Porto e na aplicação ‘iMetroPorto’. Onde além destas 
informações, faz-se viável planear viagens, checar horários, condições das linhas, verificar parques de 
estacionamento próximos, eliminar dúvidas e manter-se a par das notícias relacionadas ao 
metropolitano do Porto. 

1. Paragens e estações de metro 

As paragens e estações estão providas de um conjunto de informações para auxiliar os usuários e 
facilitar as viagens: 
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i. Mapas e informações (figura 4.38): mapa de zoneamento e assistência de como utilizá-lo, mapa do 
Porto / Gaia com informes das paragens de autocarros e pontos de interesse, indicação de horários e 
tempo de espera, indicações sobre Bike&Metro e sistema de identificação de cores para daltónicos;   

ii. Referências pertinentes ao título (figura 4.39): como comprar e recarregar títulos, tarifários, zonas e 
demais dados; 

iii. Sinalizações (figura 4.40 e 4.41): indicativos sobre próximas partidas, sentidos das linhas, cacifos, 
elevadores e demais serviços; 

iv. Assistência (figura 4.42): colaboradores à disposição para assessorar quando faz-se necessário. 

Figura 4.38 - Quadro com mapas e informações - Metro do Porto 
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Figura 4.39 - Informes pertinentes ao título - Metro do Porto 

Figura 4.40 - Orientação quanto ao sentido das linhas - Metro do Porto 
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Figura 4.41 Sinalizações - Metro do Porto 

Figura 4.42 - Assistente a prestar auxílio - Metro do Porto 
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2. Site do Metro do Porto 

Através do site do Metro do Porto, consegue-se planear a viagem, verificando o percurso, horário, 
tempo de deslocamento e tarifários (figura 4.43), sendo capaz ainda analisar se as linhas estão a 
circular normalmente ou condicionadas por determinada razão (figura 4.44). 

Ademais, a página da web traz informes quanto aos horários e frequências, preços, mapa de rede, 
instruções sobre como utilizar o sistema, parques de estacionamento próximos às paragens e estações, 
depósito de bagagem, comunicação com o metro (reclamações, sugestões, elogios, achados e 
perdidos), além de inúmeros dados e notícias sobre o metropolitano do Porto. 

 

Figura 4.43 - Planeamento de viagem através do site - Metro do Porto 
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Figura 4.44 - Estado das Linhas - Metro do Porto 

3. Aplicação ‘iMetroPorto’ 

A aplicação do metro do Porto possibilita o planeamento de viagem, bem como a verificação do mapa 
da rede, das linhas e estações. Ela ainda fornece notícias sobre o sistema de metropolitano, como 
operações e horários especiais decorrentes de eventos, por exemplo. Esta App funciona tanto em 
sistema Android quanto iOS.  

Na figura 4.45 a seguir, vê-se a face inicial da ‘iMetroPorto’, onde seleciona-se as estações de partida 
e chegada, sendo exibidas as linhas que passam pelos pontos escolhidos. Ainda há a possibilidade de 
optar pelo horário de partida ou chegada para a realização da pesquisa. 

Figura 4.45 - App ’iMetroPorto’ - Metro do Porto 
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4.3.2.5 ACESSIBILIDADE 

Por tratar-se de um sistema de metropolitano relativamente novo (menos de 16 anos de operação), o 
metro do Porto está totalmente dotado de acessibilidade em todas as paragens e estações.  

Para portadores de mobilidade reduzida, há escadas rolantes, rampas e elevadores (figuras 4.46 e 4.47) 
em todos os locais em que faz-se necessário. A plataforma do veículos não possui degraus ou barreiras 
interiores, e localiza-se ao mesmo nível do cais de embarque (figura 4.48). As máquinas de venda e 
carregamento de títulos estão dispostas a uma altura apropriada, possibilitando o seu uso por pessoas 
que se desloquem em cadeiras de rodas. 

Em relação aos portadores de deficiência auditiva, os veículos detêm avisos luminosos de fecho das 
portas e painéis indicativos de destino e  suas correspondências. 

No tocante aos portadores de deficiências visuais, o sistema dispõe de comunicação sonora, a qual 
alerta sobre a entrada do veículo no cais, avisa a próxima paragem e suas correspondências, e emite 
som para atentar quanto ao fecho das portas. Há também o sistema de identificação para daltónicos 
(figura 4.49), estabelecendo um entendimento sobre o diagrama de rede por parte destes. 

Figura 4.46 - Escada rolante - Metro do Porto 
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Figura 4.47 - Elevador - Metro do Porto 

Figura 4.48 - Acesso ao veículo sem obstáculos - Metro do Porto 
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Figura 4.49 - Sistema de identificação de cores para daltónicos - Metro do Porto 

4.3.2.6 SEGURANÇA 

Por tratar-se de um metropolitano ligeiro, o metro do Porto move-se basicamente pela superfície, 
embora hajam vias e estações subterrâneas.  

Ainda que existam barreiras, em alguns trechos o caminho é partilhado com veículos ligeiros e 
pedestres (figuras 4.50 e 4.51), dispondo de sinalizações visuais e sonoras com a finalidade de evitar 
acidentes. 

Apesar disso, muitas vezes os avisos são ignorados pela população, onde em alguns casos os 
condutores desrespeitam o sinal vermelho e acabam por colidir em viaturas do metro e transeuntes 
atravessam em frente ao veículo ignorando o som de fecho das portas e partida do mesmo, levando à 
ocorrência de atropelamentos. 

Ademais, há a prática do ‘train surfing’, conduta ilegal por parte dos cidadãos, em que viajam 
pendurados nos para-choques e laterais dos metros, aumentando a probabilidade de acidentes com 
vítimas. 
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Figura 4.50 - Metro e automóveis na mesma via - Metro do Porto 
 

Figura 4.51 - Metro e pedestres partilham a mesma via - Metro do Porto 
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4.3.2.7 CONECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO 

O metro do Porto está configurado numa rede em cruz com uma linha em comum, desta forma, as 
ramificações abrangem oito conselhos da Área Metropolitana. Contudo, esta ordenação faz com que 
apenas os principais pontos sejam compreendidos pelo sistema.  

A conectividade entre a rede é vasta, uma vez que as linhas A, B, C, E e F percorrem 14 estações em 
comum, havendo interfaces inteligentes entre elas, além de propiciar comodidade, segurança e 
eficiência. Logo, a linha D conecta-se com as demais na estação da Trindade.  

Já intermodalidade é exercida através da integração com a rede ferroviária, autocarros, parques de 
estacionamento e aeroporto, conforme pode-se verificar no Anexo 4. 

4.3.2.8 CARACTERÍSTICA DOS VEÍCULOS 

Considerando-se as peculiaridades dos veículos, estes possuem muito bom estado de conservação e 
conforto. A limpeza é adequada e a manutenção é realizada de modo periódico, noticiando-se poucos 
casos de avaria. 

As janelas são compostas por vidros com isolamento térmico e garantem grande visibilidade para a 
cidade, o revestimento do piso possui enorme resistência e capacidade de isolamento, as portas são de 
largura ideal e com sistema anti-entalamento, são equipados com ar condicionado, sistema sonoro, 
indicadores de destino e estação (tanto no exterior como no interior) e diagramas da rede. Quanto aos 
assentos, tanto seu material como sua disposição são adequados. 

As figuras 4.52, 4.53 e 4.54 apresentam as características dos veículos. 

Figura 4.52 - Painel de destino externo - Metro do Porto 
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Figura 4.53 - Mapas diagrama de rede - Metro do Porto 

Figura 4.54 - Interior do veículo - Metro do Porto 

!76



4.3.2.9 CARACTERÍSTICA DAS PARAGENS/ESTAÇÕES 

O metro do Porto é constituído por paragens e estações, sendo as primeiras ao nível da superfície, 
enquanto as demais são subterrâneas. 

As paragens são pequenas construções compostas por cobertura, bancos e lixeiras. Há máquinas de 
venda automática de títulos, bem como painéis indicativos dos próximos veículos, avisos sonoros e 
mapas do sistema de metropolitano (diagrama da rede, zoneamento e demais informações). 

Já as estações possuem melhores infraestruturas, além de apresentarem as mesmas especificidades que 
as paragens, possuem multibanco, máquinas de venda automática de comida/bebida, algumas detêm 
cafés e cacifos. 

Ambas possuem bons aspetos, são limpas, bem iluminadas e dispõem de informativos úteis, contundo 
não há Wi-Fi.  

As figuras 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59 e 4.60 identificam essas características. 

 

Figura 4.55 - Plataformas estação - Metro do Porto 
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Figura 4.56 - Plataforma paragem - Metro do Porto 

Figura 4.57 - Plataforma vista de cima - Metro do Porto 
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Figura 4.58 - Cacifos - Metro do Porto 

Figura 4.59 - Painel com indicativo das próximas partidas e tempo de espera - Metro do Porto 
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Figura 4.60 - Lojas, café e multibanco - Metro do Porto 

4.3.2.10 VIAS 

O sistema de metro do Porto caracteriza-se por ser um ML, deste modo seu trajeto dá-se 
majoritariamente pela superfície, embora hajam percursos subterrâneos.  

Embora possua um regime de faixa reservada, em algumas localidades acaba fundindo-se com as 
demais estradas. Nesses trechos seu carril é embutido no pavimento, já em vias totalmente segregadas, 
utiliza-se de carril ferroviário simples. No tocante à conservação, os trilhos encontram-se em bom 
estado de manutenção. 

4.3.3 METROPOLITANO DE MADRID 

O Metro de Madrid é uma das maiores redes de metropolitano do mundo, o qual busca ser um 
transporte sustentável numa tríplice vertente: económica, social e ambiental. 

O metropolitano demanda pela modernidade, inovação e segurança, como meio de assegurar a 
qualidade no atendimento aos utentes, tornando-se a maneira mais eficiente, rápida e acessível de 
deslocar-se pela cidade. 

4.3.3.1 EXPANSÃO DA REDE 

Em 2017 foi lançado o Plano de Modernização do metro, cujo objetivo consiste em renovar e atualizar 
as redes centrais mais antigas, englobando 32 estações, envolvendo um investimento de 90 M€ e 
estimativa de término em 2021. 
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As estações compreendidas neste projecto são Gran Vía, Avenida de América, San Blas, Aluche, 
Canillejas, Suanzes, Torrearias, Bilbao, Tribunal, Pavones, Príncipe de Vergara, Ascao, Alonso 
Martínez, Ventas, Diego de León, Alfonso XIII, Sainz de Baranda, Méndez Álvaro, Cuatro Caminos, 
Banco de España, Manuel Becerra, O’Donnell, Duque de Pastrana, Nuevos Ministerios, Ciudad 
Universitaria, Pueblo Nuevo, Cuzco, Oporto, García Noblejas, Metropolitano, Guzmán el Bueno y 
Santiago Bernabéu. 

O programa desenvolver-se-á em três etapas:  

i. Realização de impermeabilização e drenagem, eliminando os danos causados pelos vazamentos de 
água; 

ii. Remodelação das estações, com melhorias nos revestimentos das paredes, pisos e tetos; 

iii. Beneficiamento das instalações, a incluir interfones, sistema de endereço público, sinalização 
digital, entre outros. 

Foram também anunciados dois projectos de expansão para o período de 2019-2023: 

i. Linha 7: Construção da estação Arroyo del Fresno, com inauguração prevista para início de 2019; 

ii. Linha 11: A extensão desta linha contará com 6,5 km de rede, conectando a Plaza Elíptica com 
Conde de Casal, incluindo ligação com as linhas 1 e 3. O investimento será de aproximadamente 285 
M€ e estima-se que será concluído até 2023. 

4.3.3.2 BILHÉTICA 

1. Cartão 

O sistema de títulos do metro de Madrid funciona através de cartões recarregáveis, havendo duas 
modalidades: ‘Tarjeta Multi’ e ‘Tarjeta Transporte Público’, para viagens casuais e frequentes 
respetivamente. Esses cartões permitem o acesso a diferentes modos de transporte. 

O ‘Tarjeta Multi’ (figura 4.61) é um cartão multipessoal com validade de dez anos, o qual pode conter 
até três títulos não pessoais. Pode-se realizar validações consecutivas, sendo permitido utilizar o 
mesmo cartão para diversos viajantes, desde que todos permaneçam juntos com o titular do cartão. 

O ‘Tarjeta Transporte Público’ (figura 4.62) é um cartão pessoal e intransferível, expira sete anos após 
sua data de emissão (quatro anos no caso de cartões com parcelas anuais). No cartão consta o nome e a 
fotografia do titular e um número de identificação. 
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Figura 4.61 - Cartão ‘Tarjeta Multi’  
Fonte: Metro de Madrid 

 

Figura 4.62 - Cartão ‘Tarjeta Transporte Público’  
Fonte: Metro de Madrid 

2. Viagens ocasionais 

As viagens ocasionais compreendem as posteriores opções de títulos: simples (Metro Zona A; 
MetroNorte; MetroEste; MetroSur; T.F.M.; e Metro Ligeiro Oeste); Combinado (toda rede de metro e 
metro ligeiro): e Aeroporto (simples Metro Zona A suplemento aeroporto; combinado suplemento 
aeroporto; e suplemento aeroporto). 

3. Viagens frequentes 

As viagens frequentes constituem títulos mensais e anuais, havendo as opções: Zona A; Zona B1; 
Zona B2; Zona B3; Zona C1; Zona C2; Zona E1; e Zona E2. 

4. Tarifas 

No tocante as viagens ocasionais, o tarifário possui valor fixo conforme o título adoptado, com 
excessão ao título ‘Metro Zona A’ em que há uma tarifa para até 5 estações, havendo um adicional por 
cada estação, chegando a um limite de preço para rotas superiores a 9 estações. 

Quanto as viagens frequentes, a taxa é estabelecida de acordo com a zona escolhida, existindo 8 zonas 
tarifárias: 6 para a Comunidade de Madrid (A, B1, B2, B3, C1 e C2) e 2 para Castela-La Mancha (E1 
e E2). 
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O uso de cada título deve estar sempre dentro de sua área de validade. Cada zona abrange as internas, 
isto é, uma assinatura da zona B2 pode ser usada nas zonas A, B1 e B2; com excepção das subscrições 
inter-zonas B1-B2, B2-B3, B3-C1 e C1-C2 que são válidos apenas nas zonas a que o título se refere. 

A figura 4.63 a seguir apresenta o sistema de zoneamento do metro de Madrid, para melhor percepção 
de seu funcionamento. 

Figura 4.63 - Zoneamento metro de Madrid  
Fonte: Metro de Madrid 

5. Tarifário social 

No sistema de metropolitano de Madrid, crianças até 4 anos de idade estão isentas do pagamento do 
título de transporte.  

Há também três possibilidades de assinaturas mensais com descontos: 
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 Jovem: até os 26 anos de idade; 

 Idoso: a partir dos 65 anos; 

 Beneficiários o Programa de Ativação de Emprego (PAE). 

Contudo, diante de todas as opções de assinatura, existem modalidades de desconto para os seguintes 
grupos: 

 Famílias Grandes Categoria Geral: 20% de desconto; 

 Famílias Especiais Categoria Especial: 50% de desconto; 

 Pessoas com deficiência ≥ 65%: 20% de desconto. 

6. Como utilizar 

A validação do título de transporte é obrigatória. Para realizar o procedimento, basta aproximar o 
cartão ao validador, onde descontará uma viagem em cada validação e mostrará o saldo disponível no 
ecrã. 

Assim que o título estiver devidamente validado, o dispositivo emitirá uma “luz verde” e na sequência 
abrirá a porta, liberando a passagem (figura 4.64). 

Figura 4.64 - Canal de acesso / validação do título - Metro de Madrid 

7. Rede de vendas 

Onde comprar os títulos de transporte: 
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Figura 4.65 - Máquina de venda automática de títulos - Metro de Madrid 

4.3.3.3 FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

As atividades de funcionamento metro de Madrid tem início às 6h00, estendendo-se até à 01h30, todos 
os dias, a incluir fins de semana e feriados. 

Porém, casa linha possui uma frequência variada, sendo a regularidade indicada o tempo médio 
aproximado, o qual está suscetível a alterações caso hajam perturbações na rede.  

O anexo 5 apresenta o tempo estimado para cada uma das linhas deste sistema. 

4.3.3.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Pode-se adquirir conhecimento sobre o metropolitano de Madrid tanto nas estações de metro quanto 
no site oficial do Metro de Madrid e na sua aplicação ‘Metro Madrid’. Nesses sítios tem-se acesso a 
informações sobre operação e funcionamento sistema, abrangendo frequências e horários, 
planeamento de viagens,  condições das linhas, entre outros. 

Máquinas de venda automática (figura 4.65)

Em todas as estações de metro

Em todas as estações de VLT

ATMs Bankia

Todos os sinalizados para este fim

Tabacarias e outros pontos de venda autorizados

!85



1. Estações 

Por tratar-se de uma das maiores redes de metro do mundo, as estações do metro de Madrid dispõem 
de um vasto esquema de informações: 

i. Mapas e informes (figura 4.66): mapa da cidade, diagrama da rede do metropolitano, mapas com 
informes sobre paragens de autocarro e pontos de interesse, entro outros diversos; 

ii. Sinalizações (figura 4.67): indicações sobre correspondência de linhas, sentido das linhas, comboio 
suburbano, elevadores, bilheteria, próximas partidas, entre outros; 

iii. Assistência (figura 4.68): colaboradores ao dispor para auxiliar e sanar dúvidas dos clientes quando 
preciso. 

Figura 4.66 - Quadro com mapas e informações - Metro de Madrid 
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Figura 4.67 - Orientação quanto ao sentido das linhas - Metro de Madrid 

Figura 4.68 - Assistente a prestar auxílio - Metro de Madrid  
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2. Site do Metro de Madrid 

Por meio do site do Metro de Madrid, é possível realizar o planeamento da viagem (figura 4.69), da 
mesma maneira em que é possível verificar a rota mais curta e a que possui menos transbordos. 
Também pode-se apurar o estado das linhas (figura 4.70) e tempo de espera. 

Para mais, a página da internet apresenta informações relacionadas ao mapa da rede, acessibilidade, 
tarifas e títulos, horários e frequência, informações turísticas, guia de uso, acesso com bicicletas e 
animais, comunicação com a empresa (reclamações, sugestões, achados e perdidos, elogios), além de 
dados e notícias sobre o metro de Madrid. 

 

Figura 4.69 - Planeamento de viagem através do site - Metro de Madrid 
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Figura 4.70 - Estado das linhas - Metro de Madrid 

3. Aplicação ‘Metro Madri’ 

A App do metro de Madrid tenciona favorecer o acesso as informações acerca do serviço e melhorar a 
experiência dos viajantes. Está disponível tanto para Android quanto para IOS, e exibe as informações 
em diversos idiomas. 

Por intermédio da aplicação é possível consultar o estado de circulação e tempos de espera, estações 
mais próximas a sua localização, mapa da rede, mapa turístico, planear sua viagem, estado das 
instalações, tarifas, horários, notícias, entre outros. A figura 4.71 mostra a face da plataforma em que 
há os links dos serviços acessíveis a partir da aplicação. 
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Figura 4.71 - App ‘Metro Madrid’ - Metro de Madrid 

4.3.3.5 ACESSIBILIDADE 

O metro de Madrid é detentor de uma infraestrutura antiga, por consequência, nem todas as estações 
estão plenamente adaptadas para receber portadores de necessidades  especiais. Isto posto, criou-se o 
Plano de Acessibilidade e Inclusão do Metro de Madrid 2016/2020. Para além das medidas de 
acessibilidade que já existem e serão ampliadas, este projecto engloba a adaptação da sinalização e 
treinamento dos funcionários. 

Atualmente, as estações já adaptadas possuem elevadores, escadas e esteiras rolantes, rampas, canais 
de acesso adaptados para portadores de mobilidade reduzida, além de funcionários nas bilheterias que 
prestam atenção personalizada ao usuário e interfones em pontos estratégicos. 

Todas as estações possuem pavimento tátil-visual na borda das plataformas. Em muitas, há inscrições 
em Braille instaladas nos corrimões das escadarias e nos elevadores. Há também máquinas de venda 
automática com sistema de navegação por voz e Braille. Além do mais, as plataformas estão dotadas 
de aviso sonoro quanto a entrada do veículo no cais e painéis indicativos do tempo de espera pelo 
próximo. 

Os veículos detêm indicação sonora e luminosa quanto a abertura e fechamento das portas, painéis 
indicativos de destino e suas correspondências, e texto em Braille no botão de “abrir”. 

As figuras 4.72, 4.73, 4.74 e 4.75 expõem alguns destes elementos de acessibilidade. 
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Figura 4.72 - Elevador - Metro de Madrid 

Figura 4.73 - Escada rolante - Metro de Madrid 
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Figura 4.74 - Pavimento tátil-visual - Metro de Madrid 

Figura 4.75 - Aviso luminoso de abertura e fechamento da porta - Metro de Madrid 
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4.3.3.6 SEGURANÇA 

O metro de Madrid introduziu um programa intitulado “Serviço Coordenado de Sistemas de 
Segurança da Rede de Metro - SCSS”, o qual objetiva aumentar o nível real de segurança na rede ao 
articular diversas vertentes de acção direcionadas para um serviço coordenado dos sistemas de 
segurança.  

Mediante o emprego e desenvolvimento de tecnologias de informação, conseguiu-se melhorar o bem 
estar e a qualidade de vidas dos utilizadores deste meio de transporte. 

Este plano envolveu a criação de postos de segurança de linha, onde a partir deles visualiza-se em 
tempo real as imagens das câmeras das estações e dos veículos. Além disso, nestes postos recebem-se 
os alarmes de segurança e são feitos os controles de rondas dos guardas que patrulham as instalações 
do metro.  

Com este projecto, o condutor do metro também tem acesso as imagens das câmeras internas do 
veículo em tempo real. Estas intervenções levam a uma melhoria qualitativa no controlo de incidentes 
e na segurança do serviço e dos usuários. 

Ademais, essa visualização instantânea proporciona a percepção do estado dos equipamentos e suas 
avarias, tornando o sistema mais eficiente, uma vez que fortalece-se a segurança e reduz-se o tempo de 
detecção e reparo de falhas. 

Este sistema de segurança também faz uso de uma plataforma de localização dos veículos, o que 
facilita a tomada de decisão rápida diante de algum incidente na estação (queda de pessoas nos trilhos 
ou muito próximas à borda da plataforma onde não há PSD, entre outros), onde transmite-se a 
informação para o condutor de interesse, o qual pode agir em concordância com a situação, de modo a 
evitar um grave acidente. 

Estas condutas impactam positivamente a vida dos utilizadores, aumentando sua segurança, além de 
evitar-se possíveis atrasos e fechamento de vias em decorrência de incidentes que não tenham sido 
detectados anteriormente. 

A figura 4.76 apresenta a plataforma sem o sistema de PSD, embora esteja-se investindo gradualmente 
na aquisição das portas automáticas para as plataformas. 
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Figura 4.76 - Plataforma - Metro de Madrid 

4.3.3.7 CONECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO 

O metropolitano de Madrid, para além de ser uma das maiores redes do mundo, possui um diagrama 
em que as linhas conectam-se facilmente. Desta forma, o sistema possui uma excelente abrangência 
geográfica e simplicidade nas baldeações. 

Ademais, está muito bem integrado com diversos meios de transporte,  como metro ligeiro, comboio 
suburbano, autocarros suburbanos e regionais, aeroporto, entre outros.  

No Anexo 6 percebe-se melhor a conectividade e integração do sistema. 

4.3.3.8 CARACTERÍSTICA DOS VEÍCULOS 

No que tange as particularidades das viaturas, embora transportem milhares de passageiros 
diariamente, encontram-se em bom estado de preservação. A empresa possui várias instalações onde 
são realizados os trabalhos de manutenção, conservação e limpeza. 

Os veículos contam com ar condicionado, sistema anti-entalamento nas portas, sinalização acústica, 
sistema de informação aos usuários, mapa da rede e diagrama da linha. Os mais recentes têm ainda 
espaço reservado para o transporte de bicicletas e sistema de detecção e extinção de incêndio. 

Por ter um fluxo intenso, a grande maioria das composições possuem a disposição dos assentos na 
longitudinal, tendo menos bancos, contudo, aumentando a capacidade no número de viajantes a serem 
carregados. 

As figuras 4.77, 4.78, 4.79 e 4.80 exibem as características no interior dos veículos. 
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Figura 4.77 - Interior do veículo - Metro de Madrid 

Figura 4.78 - Painel de destino - Metro de Madrid 
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Figura 4.79 - Mapa da rede - Metro de Madrid 

Figura 4.80 - Diagrama da linha - Metro de Madrid 
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4.3.3.9 CARACTERÍSTICA DAS ESTAÇÕES 

O sistema de metropolitano de Madrid foi inaugurado há 89 anos, desta forma, diversas estações estão 
em obras, tanto para eliminar patologias quanto para melhorar a estrutura e garantir a acessibilidade 
plena de todos os utentes.  

As estações são muito bem sinalizadas, com clareza e objetividade. Contam com informativos sobre o 
sistema do metro e painel com tempo de espera. Também há um serviço que garante o funcionamento 
das redes móveis com maior velocidade e qualidade.  

Nas estações de Nuevos Ministerios, Canal, Aluche, Moncloa, Chamartín, Sierra de Guadalupe, Puerta 
de Arganda, Embajadores, Mar de Cristal, Carabanchel Alto, Legazpi e Puerta del Sur, encontra-se o 
serviço ‘Bibliometro’, isto é, uma biblioteca disponibilizada para os usuários do sistema.  

As figuras 4.81, 4.82, 4.83 e 4.84 trazem algumas das características pertinentes as estações do metro 
de Madrid. 

Figura 4.81 - Túnel de acesso - Metro de Madrid 
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Figura 4.82 - Panorâmica de uma estação - Metro de Madrid 

Figura 4.83 - Painel indicativo com tempo de espera - Metro de Madrid 
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Figura 4.84 - Diagrama da linha - Metro de Madrid 
Fonte: Metro de Madrid 

4.3.3.10 VIAS 

O metropolitano de Madrid define-se por ser um MP, assim, seu percurso é predominantemente 
subterrâneo, salvo curtos trechos nas linhas 5, 8, 9 e 10, onde acaba por circular pela superfície. 

As vias são compostas por dois tipos de carris: bitola estreita (linhas 1, 2, 3, 4, 5 e Ramal) e bitola 
larga (linhas 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12). Quanto as condições de preservação, as linhas estão em bom 
estado de manutenção. 

4.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
Este trabalho segmentou-se em duas fases diferentes: análise e diagnóstico dos sistemas de metro e 
resultados, conforme figura 4.85.  

A revisão bibliográfica procedeu-se na etapa inicial da pesquisa, com o intuito de constituir uma 
fundamentação teórica objetiva. Desta forma, realizou-se primeiramente a investigação sobre a 
filosofia Lean, abordando seus princípios e ferramentas. Em sequência, referiu-se o transporte público, 
englobando os sistemas de metropolitano, bem como seus respetivos elementos de qualidade e o atual 
cenário europeu. Finalizando com a filosofia Lean no transporte público. 

A partir disto, passou-se para a análise dos sistemas de metro, onde então, com base nos estudos de 
caso (Lisboa, Porto e Madrid), fez-se um diagnóstico relacionado às suas características, 
funcionalidades e operacionalidades, buscando constatar os problemas de cada estrutura bem como 
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identificar possíveis intervenções com o propósito de melhorar a qualidade na prestação do serviço e 
aumentar a demanda por este meio. 

Por fim, foram avaliadas as informações dos estudos e elaborados os procedimentos para beneficiar os 
sistemas de metropolitano, melhorando seus desempenhos de forma simples e eficaz. 

Figura 4.85 - Delineamento da pesquisa 

4.4.1 ESTUDO DE CASO 

Sob a óptica da filosofia Lean, pode-se associar os sistemas de metropolitano a uma produção 
empurrada de fluxo contínuo, com lotes grandes e ciclo de processamento um tanto elevado.  

Com base nisto, fez-se um pequeno VSM com o intuito de exemplificar as etapas que envolvem a 
viagem no metro, facilitando a compreensão e percepção de cada uma, conforme figura 4.86. Na 
sequência, descreve-se em que etapa integram-se cada um dos elementos avaliados (figura 4.87). 
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Figura 4.86 - Mapa de fluxo de valor numa viagem de metro  
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 4.87 - Elementos em cada etapa da viagem  
Fonte: Elaboração própria 

Um bom modelo de bilhética, frequência adequada e ampla conectividade eliminam a muda, isto é, 
reduzem o tempo de espera e de deslocamento. As estações bem sinalizadas e com informativos, 
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comparam-se à gestão visual, facilitando a percepção e reduzindo o tempo de processamento da 
informação. A segurança vincula-se aos poka-yokes, que ao serem introduzidos garantem maior 
proteção ao utente. A acessibilidade, característica dos veículos e estações conectam-se à qualidade, 
uma vez que conferem conforto durante o processo. Outro facto relacionado, é a utilização de via 
exclusiva, o que reduz consideravelmente a variabilidade da atividade, tornando-a mais estável perante 
seus operadores. 

Este serviço acaba por agregar valor ao cliente ao integrar prontamente áreas desprovidas deste meio 
às demais localidades, viabilizando não só o acesso, como também oportunidades de emprego e renda. 

Para a fundamentação das análises nos sistema de metro, considerou-se os passos Lean aplicados ao 
transporte descritos por Dunning e Richert (2011). 

4.4.1.1 METROPOLITANO DE LISBOA 

4.4.1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA 

Pode-se dizer que o metropolitano de Lisboa, embora exerça grande importância para a mobilidade 
urbana da cidade, é um sistema pouco funcional à luz da filosofia Lean.  

Há serviços que funcionam de modo excelente e apropriado, contudo, outros acabam por falhar em 
diversos aspetos. Nota-se que o maior problema no processo está ligado à falta de manutenção, seja de 
veículos, equipamentos ou da estrutura.  

Abaixo visualiza-se o atual funcionamento dos elementos a serem considerados. 

Bilhética

É simples e fácil de ser utilizada. Pode-se recarregar o 
cartão com antecedência, bem como efetuar a compra 
online ou na hora da viagem. Possui várias máquinas de 
venda automática de títulos, embora algumas não aceitem 
numerários.

Frequência de 
Atendimento

Embora a frequência apresentada seja adequada, ela não 
representa a atual realidade, onde os veículos estão a 
operar com enorme atraso, o que além de eliminar a 
confiabilidade, sobrecarrega o sistema, principalmente nos 
horários de pico. 

Informação
As sinalizações e informes tanto nas estações quanto nos 
veículos são simples, claros e precisos, fornecendo uma 
fácil leitura e interpretação dos mesmos.

Acessibilidade

Ocorrem diversos problemas, pois nem todas as estações 
detêm de plena transitabilidade e algumas vezes os 
equipamentos (escada rolante, elevador…) estão 
avariados. Contudo, obras estão sendo realizadas para 
alterar essa realidade.
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4.4.1.1.2 DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA 

Diante da identificação do sistema, nota-se alguns elementos mais precários, estando descritos e 
argumentados a seguir. 

4.4.1.1.3 ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

Segurança
Apesar de os acidentes não serem frequentes, houve uma 
série de ocorridos num curto espaço de tempo, desde 
entalamentos nas portas à quedas nas vias.

Conectividade A conectividade da rede é boa, porém geralmente o 
transbordo faz-se necessário.

Veículos
Ainda que estejam bem conservados, muitos estão fora de 
circulação, seja por falta de peças e/ou manutenção, 
gerando transtornos aos utentes.

Estações

Ofertam de boa infraestrutura, desde limpeza e 
organização à informes e Wi-Fi gratuito. Contudo, até o 
momento apenas a estação Campo Grande dispõe de 
casa de banho, estando em projeto a implantação em 
outras 14 estações até o final de 2018.

Vias
É exclusiva do metro, detendo um fluxo contínuo. 
Entretanto, por falta de manutenção gera ruídos e 
vibrações.

Frequência de atendimento

Os atrasos decorrentes aumentam o tempo de espera dos 
utentes, aglomeram um maior número de pessoas tanto 
para embarcar quanto desembarcar e ampliam o tamanho 
do “lote”.

Segurança
Os acidentes além de poderem fazer vítimas fatais, 
atrapalham a rotina dos usuários, pois muitas vezes é 
necessário o fecho das vias, encerrando a circulação da 
linha por horas.

Veículos
Este item está diretamente relacionado com a frequência, 
uma vez que muitos veículos estão fora de circulação por 
falta de peças ou manutenção, o que leva a atrasos e 
diminuição da regularidade do serviço.
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Com o propósito de beneficiar estes três elementos e garantir qualidade no serviço do metropolitano 
de Lisboa de forma simples e sem atrapalhar o funcionamento das estações, propõem-se: 

i. Ao invés de operar com um intervalo de tempo tão grande, substituir a composição de 6 carruagens 
por duas de 3; 

ii. Utilizar PSD como forma de garantir maior segurança e conforto aos passageiros, pois ela cria uma 
barreira física a qual impede que pessoas ou objetos caiam, evitando suicídios, risco de acidentes e 
impossibilitando que pessoas entrem nos túneis, além de garantir maior conforto térmico. 

4.4.1.2 METROPOLITANO DO PORTO 

4.4.1.2.1 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA 

Na perspectiva Lean, o metropolitano do Porto é um sistema prático e operacional, em que sua 
simplicidade condiciona o fluxo e facilita o deslocamento dos passageiros. 

Seu planejamento abrange um funcionamento descomplicado, livre de roletas, com estações e 
paragens sintetizadas, e diversas estações em comum entre as linhas. 

Abaixo pode-se visualizar o exercício das atividades ponderadas. 

Bilhética

Os títulos podem ser adquiridos tanto na hora quanto 
antecipadamente, contudo há poucas máquinas de venda 
automática nas estações. Faz-se necessário perceber o 
funcionamento das zonas para adquirir o título de viagem 
correcto.

Frequência de 
Atendimento

Entre o Estádio do Dragão e Senhora da Hora a freqüência 
é óptima, pois todas as linhas (excepto a D) passam por 
elas. Contudo, há destinos com baixa periodicidade. O 
sistema não costuma operar com atrasos, quando estes 
ocorrem são mínimos.

Informação
Tanto as estações/paragens quanto os veículos provêm de 
boa sinalização, porém em algumas situações os 
indicativos são um pouco confusos.

Acessibilidade Todas as estações/paragens e veículos detêm de 
acessibilidade plena, avisos sonoros e luminosos.

Segurança
Os acidentes não são frequentes, embora nos últimos 
meses ocorreram alguns episódios de colisão com 
automóveis e atropelamentos.
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4.4.1.2.2 DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA 

Frente à identificação do sistema, tem-se relatado abaixo, os elementos mais inconsistentes, os quais 
devem ser melhorados. 

Conectividade

A conectividade entre as linhas é enorme, pois utiliza-se de 
uma via principal em comum com todas as linhas (excepto 
a D), todavia, a abrangência geográfica não é muito 
grande, necessitando de transbordos para outros meios 
caso o destino não esteja próximo à este trajeto.

Veículos
O veículos possuem bom estado de conservação e 
manutenção, sendo utilizadas as viaturas mais novas para 
os percursos mais longos.

Estações

As estações e paragens são limpas, organizadas e bem 
iluminadas. As estações são fechadas e possuem uma boa 
estrutura, já as paragens são abertas ainda que haja 
cobertura, contudo nenhum dos modelos dispõem de casa 
de banho e nem Wi-Fi. 

Vias
Embora haja trechos em que a via é partilhada com 
automóveis ou pedestres, encontram-se em bom estado 
de conservação.

Bilhética

Nota-se que em determinados horários formam-se filas 
para comprar o título de viagem, uma vez que há poucas 
máquinas de venda automática e não há a possibilidade 
de compra online. Percebe-se também que o novos 
usuários têm dificuldade em compreender o funcionamento 
das zonas, não sabendo qual é o título certo a se comprar.

Frequência de atendimento
A regularidade dos veículos para a Póvoa de Varzim, 
ISMAI, aeroporto e Fânzeres é pouca, principalmente aos 
finais de semana, sendo necessário esperar por um longo 
período de tempo.

Informação

Verifica-se que nas estações os utilizadores sentem 
dificuldade em perceber o sentido que devem seguir, pois 
embora haja a sinalização mostrando a direção e todas as 
estações que abrange o caminho, elas não encontram-se 
em pontos muito visíveis e nem no tamanho adequado.

Segurança Por andar na superfície, dividindo vias com automóveis e 
pedestres, torna-se mais suscetível à acidentes.
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4.4.1.2.3 ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

De modo a aprimorar o serviço disponibilizado pelo Metro do Porto, com intervenções viáveis tanto 
física como economicamente, sugere-se: 

i. Aumentar o número de máquinas de venda automática de títulos, em especial nas estações onde o 
fluxo de passageiros é maior, e possibilitar a compra online; 

ii. Alterar o sistema das máquinas de venda automática de títulos, disponibilizando a opção de escolher 
o título a partir do destino final e não apenas pelo número de zonas; 

iii. Substituir os veículos duplos pelos simples e assim aumentar a frequência de atendimento nessas 
áreas, pois em alguns casos o intervalo é superior a 30 minutos; 

iv. Colocar as placas com a indicação dos sentidos e estações englobadas em locais mais visíveis, além 
de aumentar o tamanho destas; 

v. A questão da segurança torna-se um pouco mais complexa pelo facto do metropolitano ser de 
superfície, não havendo como isolá-lo por total. Neste caso, a melhor alternativa encontra-se em 
instruir a população (motoristas e pedestres) sobre o meio mais conveniente de utilizar os cruzamentos 
e travessias que atravessam as vias do metro. 

4.4.1.3 METROPOLITANO DE MADRID 

4.4.1.3.1 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA 

Perante o conceito Lean, o metropolitano de Madrid é simples e eficiente. Trata-se de uma das maiores 
redes de metro do mundo, contudo, a organização faz-se bem e seu uso é descomplicado. 

Na sequência observa-se o desempenho das funções consideradas no estudo. 

Bilhética

Consegue-se efetuar a compra do título de viagem na hora 
ou com antecedência, contudo, não há a opção online. A 
aquisição é de forma simples, selecionando-se a estação 
destino final, reduzindo as dúvidas no tocante à tarifa.

Frequência de 
Atendimento

A frequência dos veículos é boa, mesmo nas linhas de 
menor circulação e nos horários de pouco fluxo, o tempo 
máximo de espera é aceitável. O serviço não costuma 
operar com atrasos significativos.

Informação
As estações contam com ótima sinalização e informação, 
sendo estas claras e objetivas. Os informes contidos nos 
veículos também são suficientes, havendo o diagrama da 
linha e mapa da rede.
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4.4.1.3.2 DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA 

Defronte à identificação do sistema, verifica-se abaixo os procedimentos que requerem melhorias. 

4.4.1.3.3 ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

Acessibilidade
Nem todas as estações estão adaptadas de plena 
acessibilidade, porém está sendo executado o projeto para 
torná-las em poucos anos.

Segurança
Nem todas as estações que dispõem de PSD, até porque 
não são todos os veículos que possuem portas 
automáticas, estando estas em implementação 
gradualmente.

Conectividade
A rede do metro possui ótima conectividade entre si e 
interface com outros meios, além da ampla abrangência 
geográfica.

Veículos Embora a frota conte com veículos mais antigos, estão 
todos em bom estado de conservação e manutenção.

Estações
Apresentam boa infraestrutura, são limpas e ordenadas. 
Contudo, por serem grandes, leva-se bastante tempo 
percorrendo os corredores até chegar as plataformas, não 
há casa de banho e o Wi-Fi limita-se apenas à Linha 8.

Vias São de uso exclusivo do metropolitano e apresentam bom 
estado de manutenção.

Bilhética

Embora haja máquinas de venda automática em número 
adequado e os títulos possam ser comprados com 
antecedência, o facto de não haver a possibilidade de 
compra online obriga os passageiros a enfrentarem a fila.

Segurança Por mais que algumas estações já detenham o sistema de 
PSD, há muitas sem, aumentando o risco de acidentes.

Estações Os usuários despendem bastante tempo caminhando nas 
estações, principalmente quando há transbordo.
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Com a finalidade de favorecer a atividade do metropolitano de Madrid,  melhorando a qualidade e 
diminuindo o tempo empregue pelos utilizadores no deslocamento, indica-se medidas acessíveis sem 
comprometer o funcionamento do sistema: 

i. Venda de títulos online; 

ii. Implantação de PSD em todas as plataformas: 

iii. Inserir esteiras rolantes nos grandes corredores. 

4.4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Concluído o diagnóstico dos sistemas de metropolitano, iniciou-se à análise dos resultados, cujo 
principal escopo consistiu em avaliar os sistemas de acordo com a filosofia Lean, além de ponderar as 
atividades de intervenção sugeridas e seu real benefício à funcionalidade e operação dos metros. Essa 
verificação compreendeu inspeção dos locais e embasamento teórico aplicado nos três metropolitanos, 
sendo realizada apenas uma simulação quanto as propostas. 
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5  
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo refere os resultados a partir deste estudo e exibe suas análises. Apresenta-se uma 
verificação dos sistemas em relação a óptica Lean, bem como os efeitos da aplicação das atividades de 
intervenção sugeridas em cada um dos casos, realizando-se uma avaliação crítica sobre os sistemas de 
metropolitano. 

5.2 RESULTADOS DOS ESTUDOS 

Um sistema Lean é transparente e de simples compreensão, busca a melhoria contínua constantemente 
e visa eliminar barreiras. Deste modo, o cenário desejável deve possibilitar o deslocamento dos 
passageiros com comodidade e fácil transitabilidade, além de melhorar a qualidade dos serviços 
prestados e otimizar o tempo despendido nas viagens.  

Um factor considerado, foi a proposta de atividades que não necessitem de alterações extremas na 
infraestrutura dos metropolitanos e nem impliquem em ações de custos elevados. 

5.2.1 METROPOLITANO DE LISBOA 

O metropolitano de Lisboa apresenta atividades com bom desempenho frente ao preceito da 
mentalidade enxuta, contudo atualmente está com dificuldades em manter um procedimento de 
qualidade diante da falta de manutenção nos equipamentos. 

O serviço de bilhética funciona de modo otimizado, uma vez que possibilita a aquisição online, 
permitindo eliminar o tempo de espera em fila para a compra. A utilização de cartão ao invés de tickets 
também é favorável, uma vez que pode-se armazenar diversas viagens em apenas um componente, não 
necessitando carregar os “papéis” como ocorre em outras localidades. 

A frequência de atendimento é o principal problema enfrentado atualmente, pois os atrasos têm sido 
constantes, o que além de comprometer a qualidade e confiabilidade do serviço, acaba por prejudicar o 
dia a dia de quem o utiliza. Ademais, implica ao aglomerar muitas pessoas na plataforma, gerando 
grandes “estoques” e maior tempo de espera. 
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A sinalização das estações é simples e direta, de fácil leitura e interpretação, direcionando os utentes 
de forma descomplicada ao local pretendido. Os veículos também dispõem da informação clara para 
que o viajante consiga chegar ao destino sem enfrentar complicações. 

Em relação à acessibilidade, esta falta em muitas pontos, apesar de estarem sendo implantadas 
melhorias no aspeto em diversas localidades, nem todas as estações serão abrangidas. Isto afeta a 
circulação de todos os utentes com mobilidade reduzida, pois torna-se necessário um bom 
planeamento e conferência da infraestrutura antes de iniciar a viagem. 

Acerca da segurança, no que diz respeito aos roubos, os utentes sentem-se assegurados, embora seja 
necessário ter cautela com os bens por haver carteiristas. Quanto aos acidentes, sucedeu uma série de 
entalamentos e quedas nas vias num curto período de tempo, o que mostra a necessidade de políticas 
para melhorar esse elemento como forma de certificar a proteção dos viajantes bem como evitar 
transtornos com estas ocorrências. 

No que diz respeito a conectividade e abrangência da rede, as linhas cruzam-se em vários pontos, 
ligando umas as outras. A parte central da cidade está bem envolvida pelo metro, entretanto as áreas 
periféricas não são compreendidas pelo sistema, obrigando-se o transbordo para outros meios de 
transporte, aumentando o tempo de viagem. 

O material circulante conta com diferentes séries em operação, apesar disto, o interior dos veículos 
segue um padrão tanto nas cores quanto no material utilizado. Contudo, das 111 composições que 
integram o metropolitano, 21 estão paradas à espera de reparação, isto é, quase 20% da frota. Esta falta 
de manutenção acarreta em transtornos para os usuários, devido a redução na frequência e aumento no 
tempo de espera. 

As estações de metro são limpas, organizadas e dispõem de Wi-Fi gratuito. As principais apresentam 
lojas e cafés no seu interior, porém as que não possuem, têm ao menos a máquina de venda automática 
de comida e bebida. Quanto à casas de banho, até o momento apenas a estação Campo Grande tem, no 
entanto até o final de 2018 estima-se que ocorrerá a implantação em outras 14 estações. Muitas 
estações encontram-se em obras de reabilitação para tratar patologias e melhorar o espeto do ambiente. 

Por tratar-se de um metropolitano pesado, a via é exclusiva para seu uso, entretanto, assim como os 
veículos, as vias também estão com problemas no quesito manutenção. Isto não compromete a 
segurança mas implica no conforto dos usuários, posto que gera mais ruídos e vibrações. 

Com base nas análises e propostas realizadas, tem-se as perspectivas descritas a seguir. 

Prognóstico da proposta 

Ao propor a substituição das composições de 6 carruagens por duas de 3, busca-se reduzir o tempo de 
espera dos utentes, como consequência, tem-se menos pessoas à espera nas plataformas. Na filosofia 
Lean isto significa ofertar um fluxo contínuo com “lotes” menores e decorrente redução de 
desperdício no tempo de espera. Contudo, em determinados horários as linhas já operam com a 
composição limitada, não havendo alterações neste aspeto. 
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Quanto à segurança, a utilização de PSD envolve um gasto superior de implantação, entretanto, evita a 
ocorrência de diversos acidentes, pois funciona como uma espécie de poka-yoke onde as portas apenas 
abrem-se quando o veículo estiver devidamente parado no cais, eliminando a possibilidade de queda 
de pessoas e objetos na via e a entrada de indivíduos nos túneis, além de permitir que a viatura chegue 
à plataforma em maior velocidade, reduzindo o tempo de viagem, e proporciona maior conforto 
térmico, eliminando gastos com a climatização das estações. 

Diante destas concepções espera-se melhorar a movimentação dos passageiros bem como reduzir o 
tempo das viagens, aprimorar a qualidade e agregar valor ao serviço, conquistando novos utilizadores 
e fidelizando os existentes. 

5.2.2 METROPOLITANO DO PORTO 

À Luz da filosofia Lean, o metropolitano do Porto enquadra-se bem nesta definição, dado que 
conglomera um funcionamento simples e sem o uso de barreiras. Entretanto, trata-se de um sistema 
relativamente novo, havendo componentes a serem melhoradas e e localidades a serem abrangidas 
pela rede. 

A bilhética atua de forma simples, contudo, nota-se que nas estações de maior movimento sempre há 
filas para compra de títulos. O facto de não haver a possibilidade de compra online obriga a todos os 
passageiros a enfrentarem fila para recarregar o cartão. Percebe-se também, que embora seja fácil, os 
novos utilizadores têm dificuldade em compreender o funcionamento das zonas, bem como qual título 
deve ser adquirido, consumido maior tempo nesta atividade, tanto para quem está a comprar quanto 
para os demais integrantes da fila. Quando a App ‘Anda’ entrar em operação facilitará esta etapa, pois 
não será mais necessário obter os títulos, uma vez que funcionará com um serviço mensal pós-pago. 

Entre as estações do Estádio do Dragão e Senhora da Hora a frequência do serviço é mesmo boa, 
porém para outros destinos diminui a periodicidade. As linhas A e D possuem regularidade abrangente, 
todavia as demais linhas sofrem escassez em determinados horários e/ou dias da semana. A linha E, 
responsável pala conexão com o aeroporto, é uma das que mais sofre com esta carência, sendo 
necessário aguardar em torno de 30 minutos entre as viaturas, o que é ainda pior no trajeto Aeroporto / 
Estádio do Dragão, num cenário em que os utilizadores chegam de viagem cansados, com bagagem e 
ainda necessitam esperar por um longo período de tempo. O sistema não costuma operar com atrasos, 
quando estes ocorrem são mínimos, entretanto, atualmente a rede está operando de forma 
condicionada em horários de pico devido à anterior greve dos fornecedores de manutenção. 

As estações e paragens possuem bons informativos e sinalizações, no entanto, percebe-se que novos 
utilizadores possuem dificuldade para compreender qual é o cais em que devem embarcar. Isto deve-se 
pelo facto da placa que contem o sentido e as paragens englobadas ser pequena e não estar em local de 
fácil visualização. Os veículos trazem as informações necessárias para a viagem, contendo o mapa da 
rede, diagrama das linhas, aviso da próxima paragem e suas respetivas interfaces. 
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No quesito acessibilidade, o metro do Porto detém de livre transitabilidade, sendo todas as estações e 
paragens devidamente adaptadas para portadores de mobilidade reduzida, bem como para pessoas com 
deficiência visual e auditiva. 

Quanto à segurança, no que se refere à assaltos, os usuários sentem-se confiantes, embora a precaução 
com os bens seja necessária para evitar a acção de ladrões de carteira. Na questão de acidentes, o 
sistema é seguro, embora haja ocorrências em que condutores externos desrespeitaram a sinalização, 
colidindo contra os veículos do metro. Outra situação, envolve atropelamentos, visto que o 
metropolitano circula na superfície e algumas pessoas atravessam em frente à viatura sem prestar 
atenção ou ainda, como no caso ocorrido este ano, em que uma adolescente praticava ‘trainsurfing’ e 
acabou por enroscar o pé no veículo na hora de saltar, sendo atropelada de forma fatal. 

As linhas dispõem de ótima conexão entre si, uma vez que cinco das seis linhas (A, B, C, E e F) 
utilizam a mesma via no trecho entre o Estádio do Dragão e Senhora da Hora, e todas elas ligam-se à 
linha D na estação da Trindade. Todavia, pelo rede operar numa via principal, sua abrangência 
geográfica acaba por ser reduzida, sendo necessário o transbordo para outros meios de transporte para 
destinos que não estejam próximos a esta linha central. 

Os veículos são compostos por dois modelos de composição, sendo seus interiores totalmente distintos 
quanto aos materiais utilizados, embora ambos tenham os mesmos padrões quanto aos informativos e 
janelas com boa visibilidade para o exterior. As viaturas mais recentes, adquiridas em 2009, são 
utilizados para viagens mais longas (linhas B e C) pois atingem maior velocidade que o exemplar 
anterior. Eles possuem bom estado de conservação e manutenção, sendo raro casos de avaria.  

As estações são limpas, amplas e bem organizadas, contam com cafés, máquinas de venda automática 
de bebida e comida, além de multibancos. As paragens possuem uma infraestrutura menor, embora 
também sejam limpas e cobertas, mas não possuem nada para mais disto. Nenhuma das opções 
dispõem de roletas, sendo livre o acesso até as plataformas. Elas também não têm de casa de banho 
nem Wi-Fi. Os projectos foram idealizados pelo arquitecto Eduardo Souto Moura de forma a elaborar 
um ambiente bonito, agradável e funcional. 

A maior parte do metropolitano do Porto opera em superfície, onde embora hajam barreiras separando 
as vias, em determinados locais elas fundem-se com as estradas. Na ponte Luís I a via é partilhada 
com pedestres, sendo a maioria turistas. Embora haja essa integração, elas são bem conservadas, não 
havendo muito ruído e nem vibrações no percurso. 

A partir das verificações, menciona-se abaixo as expectativas diante das sugestões expostas. 

Prognóstico da proposta 

A proposta voltada ao aumento do número de máquinas de venda automática nas principais estações e 
a alternativa de compra online, relacionam-se com a redução no tempo de espera (fila) para comprar o 
título, uma vez que estações como a Trindade, Aliados, São Bento, Marquês, entre outras, costumam 
possuir filas para tal atividade. Esses recursos não requerem investimentos custosos e agilizam a 
viagem. 
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A modificação do sistema das máquinas de venda automática corresponde a um melhor entendimento 
dos utilizadores quanto à tarifa, pois muitos não sabem como contar as zonas e não percebem a tabela 
que há ao lado com as referências, principalmente os novos usuários. Embora seja um ato simples, 
nota-se a dificuldade das pessoas nesse aspeto. Esta ação também contribui para a redução do tempo 
gasto na fila para comprar o título. 

Na questão da frequência, ao utilizar composições simples ao invés de duplas, possibilita-se dobrar a 
periodicidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera e o número de passageiros no aguardo nas 
plataformas. Porém nos horários em que o serviço já circula com veículos simples não haveria 
mudança. 

No tocante à informação, ao empregar placas com a indicação do sentido e estações abrangidas em 
tamanhos maiores e em locais mais visíveis, facilita a identificação dos utentes, principalmente os que 
não têm conhecimento do sistema. 

Quanto à segurança é um pouco mais complexo, pois torna-se difícil a implantação de um sistema 
poka-yoke (a prova de erros) para certificar que ninguém atravessará o caminho do metro. Uma opção 
seria o emprego de cancelas, contudo torna-se inviável pois seriam inúmeras distribuídas por diversas 
esquinas da cidade. Diante deste cenário, o ideal é instruir a população, sejam condutores ou pedestres, 
sobre a importância de respeitar a sinalização e cuidar na hora de cruzar a via do metropolitano. 

Estas ações visam beneficiar o funcionamento do metropolitano, trazendo mais eficiência e agilidade 
às operações, diminuindo o tempo despendido em viagens e melhorando a qualidade do sistema, além 
de acrescer a percepção de valor do cliente diante do serviço prestado. 

5.2.3 METROPOLITANO DE MADRID 

O metropolitano de Madrid possui uma das maiores redes de metro do mundo, o que faz com que os 
princípios Lean sejam ainda mais importantes para evitar a complexidade do sistema. 

Sua estrutura de bilhética é apropriada, há diversas máquinas de venda automática de título nas 
estações, contudo não tem a possiblidade de compra online, o que obriga a todos os usuários a 
enfrentarem fila para adquirir o passe. Cada cartão de viagem ocasional pode ser utilizado por mais de 
um passageiro, o que não ocorre nos demais sistemas analisados. A escolha do título também é 
descomplicada, sendo necessário apenas selecionar a estação de destino final, o que simplifica a 
necessidade de entendimento das zonas, tornando a obtenção mais rápida e eficaz. 

A frequência de atendimento é adequada, indiferente da movimentação da linha ou do horário, o 
tempo máximo de espera é aceitável, não sendo superior à 15 minutos no pior cenário. O sistema não 
costuma operar com atraso, quando este ocorre, costuma ser mínimo. Durante o processo os filas em 
horário de pico (“estoques”) e baixa ocupação em horário normal (“desperdícios”) não são usuais, uma 
vez que a periodicidade está em conformidade com a demanda. 

Os informativos e sinalizações das estações são claros e de fácil interpretação, fazendo com que o 
utente perceba rapidamente a direção que deve seguir até seu objetivo. Em cada estação há uma placa 
com o sentido da linha, todas as estações englobadas e suas respetivas correspondências, o que facilita 
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seu uso e compreensão principalmente pela grande dimensão da rede. Os veículos também possuem os 
informes necessários para o deslocamento dos passageiros, contendo mapa da rede, diagrama da linha 
e painel indicativo da próxima paragem. 

Nem todas as estações estão adaptadas de plena acessibilidade, contudo está em execução um plano 
para que todas estejam devidamente adaptadas em poucos anos. Entretanto, no momento os 
utilizadores que necessitam de algum recurso, devem planear e pesquisar com antecedência a estrutura 
disponível em cada local, o que reduz a comodidade do passageiro. 

A respeito de assaltos, assim como ocorre nos demais sistemas analisados, no metro de Madrid os 
usuários sentem-se seguros, porém necessitam estar atentos as ações dos carteiristas. Quanto a 
segurança relacionada a acidentes, algumas estações possuem PSD, ferramenta que evita a queda de 
pessoas e objetos na via, impossibilita a entrada de indivíduos nos túneis e ainda age positivamente 
como isolante térmico. 

A conectividade da rede é ampla, estando as linhas interligadas entre si em diversos pontos, no entanto 
há conexões de transbordo curtas e longas, as quais são apresentadas de modos distintos no mapa da 
rede. Sua abrangência geográfica é excelente, cobrindo as principais localidades da cidade e suas áreas 
periféricas. 

A frota do metropolitano conta com diversas séries em operação, porém mesmo as composições mais 
antigas estão em bom estado de conservação. Os assentos são todos na longitudinal, aumentando a 
capacidade de passageiros por veículo, adicionando conforto nas viagens ao ter mais espaço. 

As estações são limpas e organizadas, contudo são grandes, principalmente as que possuem 
transbordos mais distantes, o que faz com que os usuários despendam bastante tempo caminhando 
entre uma linha e outra. O Wi-Fi está disponível apenas na Linha 8, as demais estações contam apenas 
com bom sinal para acessar os dados móveis no telemóvel. As estruturas não dispõem de casa de 
banho. 

Suas vias são exclusivas, uma vez que trata-se de um metropolitano pesado. Os carris estão em bom 
estado de conservação e manutenção, sendo os ruídos e vibrações normais do sistema. 

Fundamentado nas análises, tem-se a seguir as expectações consoante as proposições realizadas. 

Prognóstico da proposta 

Ao propor a venda de títulos online, pretende-se eliminar a necessidade dos usuários enfrentarem fila 
para efetuar a compra. Embora possa ser adquirido com antecedência, todas as formas de aquisição 
exigem encarar fila de algum modo, o que faz com que as pessoas gastem tempo nesta atividade que 
não agrega valor ao serviço. 

Por mais que algumas estações detenham o sistema de PSD, nem todas estão dotadas deste 
equipamento, o qual colabora positivamente com o aumento da segurança relacionada à acidentes nas 
plataformas, indicando-se utilizar este dispositivo em todas elas. Este elemento além de colaborar com 
a proteção dos usuários, torna as viagens um pouco mais rápidas por permitir que as composições 
cheguem ao cais em maior velocidade. 
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Como as estações são grandes e algumas possuem transbordos longos, sugere-se a utilização de 
esteiras rolantes para agilizar o deslocamento dos utilizadores, diminuindo o tempo despendido neste 
processo. 

Perante estas propostas busca-se favorecer os serviços disponibilizados pelo metro, melhorando a 
qualidade do deslocamento de passageiros diante  do aperfeiçoamento das atividades, buscando a 
redução no tempo de viagem e maior conforto em todas as etapas envolvidas. 

5.3 DISCUSSÕES E ANÁLISES 

Entre os três sistemas estudados, atualmente o de Lisboa é o que possui o melhor serviço de bilhética, 
pois além dos diversos pontos de venda, é o único que dispõe da opção de compra online. Contudo, 
quando a App ‘Anda’ do metropolitano do Porto entrar em operação, tornará o processo extremamente 
enxuto, pois há de eliminar qualquer atividade de aquisição, sendo utilizado apenas o telemóvel para 
validar o título e o pagamento decorrerá de forma mensal e automaticamente através do cartão 
cadastrado na aplicação, além do facto das estações e paragens não conterem roletas, sendo livre o 
acesso as plataformas. 

Quanto a frequência de atendimento, o metro de Madrid apresenta o melhor desempenho dentre os 
sistemas considerados, uma vez que sua regularidade é maior e o tempo de espera no pior cenário é 15 
minutos, sendo um tempo bem inferior ao de algumas linhas do metro do Porto onde em determinados 
horários o tempo é superior a 30 minutos. Entretanto, nem o metro de Madrid nem o do Porto 
costumam operar com atrasos significativos, enquanto atualmente o metro de Lisboa está a enfrentar 
problemas neste quesito. 

Na questão de informação, o metro do Porto possui um quadro com os principais dados em todas as 
estações e paragens, concentrando as referências primordiais num só local, sendo o único que possui 
inclusive a identificação por cores para daltónicos, porém peca na indicação do sentido das linhas, 
onde sua sinalização é relativamente pequena e em pontos não estratégicos. Já as estações em Lisboa e 
Madrid têm boas indicações neste aspeto, tendo quadros em lugares visíveis com as estações 
englobadas em cada sentido e suas correspondências. O que não há em nenhum dos sistemas e traz 
transparência a partir de um baixo investimento é a sinalização no chão, onde onde indicações de 
sentido e orientação podem organizar o fluxo de pessoas, ordenando o deslocamento. Quanto as 
aplicações para telemóvel, a de Madrid é a mais completa, permitindo ao utilizador encontrar a estação 
mais próxima a partir da sua localização. A App do metro do Porto apenas permite planear o percurso, 
sem a possibilidade de situar a estação mais perto. Já a nova aplicação do metro de Lisboa, funciona 
apenas em telemóveis com sistema Android, o que restringe o seu uso. Uma sugestão para as três Apps 
é indicar ao utilizador durante o planeamento da viagem o horário ideal para chegar à estação, 
sinalizando os horários de pico, realizações de transbordo e tempo total de viagem. 

O metropolitano do Porto é o único que abrange acessibilidade plena em todas as estações e paragens, 
permitindo fácil circulação dos usuários com alguma necessidade especial. O metro de Madrid está 
com um projecto em execução onde planeia a total transitabilidade dos passageiros em todas as 
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estações até 2020, enquanto em Lisboa estão sendo realizadas obras neste âmbito, porém não serão 
todas as estações que englobarão tal acessibilidade. 

Todos os sistemas possuem problemas na questão de segurança voltada à pequenos assaltos realizados 
por carteiristas, exigindo atenção dos utentes. Quanto aos acidentes, os três sistemas são suscetíveis à 
quedas de pessoas e objetos nos trilhos e entrada de indivíduos nos túneis, porém em Madrid algumas 
estações possuem dispositivos de proteção que funcionam como poka-yoke de forma a evitar “erros”, 
isto é, previnir acidentes. Todavia, pelo facto do metro do Porto ser aberto e o veículo deslocar-se em 
menor velocidade que os demais, torna-se um bocado mais fácil de evitar complicações diante destas 
casualidades. 

Em termos de conectividade entre as linhas, o metro do Porto possui a maior ligação entre elas, sendo 
que envolve um longo trajeto com muitas estações em comum. No entanto, ao avaliar a abrangência 
territorial, o metro de Madrid possui um alcance muito maior, sendo necessário o transbordo  
geralmente apenas entre as linhas de metro e não para outros meios de transporte como ocorre tanto no 
Porto quanto Lisboa. 

A frota do metro do Porto é mais recente que as demais, uma vez que este sistema é também bem mais 
novo. Entretanto, tanto as composições do Porto quando de Madrid estão bem conservadas e com 
manutenção periódica, ao contrário do que está a ocorrer em Lisboa em que quase 20% dos veículos 
estão fora de circulação por falta de peças e manutenção, convertendo-se em menor frequência para os 
usuários, além de viaturas lotadas. 

Os metropolitanos de Lisboa e Madrid envolvem grandes estruturas nas estações, pois são quase todas 
subterrâneas. Já o metropolitano do Porto possui algumas estações similares, contudo a grande maioria 
são paragens na superfície, detendo uma estrutura bem mais simples. Quanto as comodidades, Lisboa 
é o único local que disponibiliza Wi-Fi gratuito em todas as estações, é o que fornece mais opções de 
cafés e máquinas de venda automática de comida e bebida e está construindo casas de banho para 
melhorar a infraestrutura do sistema. 

Na questão das vias, embora no Porto elas sejam partilhadas com os automóveis em determinadas 
localidades, a vista propiciada pelo sistema faz com que a viagem torne-se agradável, diferente dos 
outros metropolitanos em que circula-se apenas por túneis. Conquanto, o fluxo contínuo permitido 
pelas vias nos MP de Lisboa e Madrid apresentam vantagem diante do ML do Porto, dado que este 
passa por diversos cruzamentos além de ter curvas mais acentuadas por respeitar o alinhamento das 
ruas. Outro factor relevante é a manutenção dos carris, a qual traz maior conforto para os utilizadores 
ao reduzir os ruídos e vibrações. Neste aspeto, tanto Porto quanto Madrid estão em conformidade, 
enquanto os trilhos do metro de Lisboa não estão nas melhores condições nesta particularidade.  

Num comparativo entre os três sistemas sobre a óptica Lean, observa-se que embora utilizem algumas 
ferramenta e conceitos desta filosofia em suas gestões e operações, nenhum deles pode ser 
considerado efetivamente Lean, apesar de possuirem enorme potencial para isto.  

Percebe-se que cada metropolitano tem um diferencial, contudo o metro de Lisboa é o que possui 
menor valor agregado, necessitando de algumas mudanças em sua estrutura para melhorar a qualidade 
do serviço prestado. Já o metro do Porto, é um sistema enxuto, mas por ainda ser jovem possui aspetos 

!116



a serem optimizados, principalmente no tocante a bilhética e frequência. O metro de Madrid detém um 
bom funcionamento, principalmente na questão da abrangência e frequência, porém da mesma forma 
há pontos a serem aperfeiçoados com o intuito de aprimorar suas atividades. 

Porém, constata-se que as três empresas trabalham continuamente em busca de melhorias nos serviços, 
seja a partir de obras de expansão e remodelação ou através de inovações nos sistemas, principalmente 
através de Apps para estarem cada vez mais perto e conectadas com os utentes. 

Para a implementação de novas ferramentas e conceitos Lean nos sistemas de metropolitano, seja na 
gestão ou operação, indica-se iniciar através da análise de valor, tempo de ciclo, transparência e 
padronização, além de considerar o que é valor para o cliente. 

5.3.1 FILOSOFIA LEAN NOS SISTEMAS DE METROPOLITANO 

Com o intuito de introduzir os princípios e ferramentas Lean nos sistemas de metropolitano e obter 
êxito, faz-se uma verificação fundamentada nos sete conceitos da CLT (2008), onde especifica-se 
algumas práticas e ferramentas que podem ser adotadas, estando expostas no quadro 5.1 a seguir. 

Quadro 5.1 - Verificação dos princípios Lean da CLT (2008) aplicados nos sistemas de 
metropolitano 

Princípios Práticas Ferramentas

Conhecer os stakeholders

Avaliar a satisfação interna 
dos colaboradores do metro 
e percepção de qualidade 
do trabalho

Questionário de satisfação 
d o s c o l a b o r a d o r e s d a 
empresa

Definir os valores

Analisar a percepção de 
valor para os colaboradores 
e utentes, de forma a 
reconhecer as principais 
características e benefícios 
valorizados por eles

Q u e s t i o n á r i o s o b r e a 
percepção de valor para os 
colaboradores e clientes 
 
Investir na formação dos 
colaboradores

Definir as cadeias de valor
Verificar todos os processos 
relativos tanto à gestão 
quanto operação 

Mapeamento do fluxo de 
valor, possibilitando uma visão 
sistêmica do processo.

Optimizar fluxos

S i n c r o n i z a r o s m e i o s 
envolvidos na gestão e 
operação, com a finalidade 
de criar valor para todas as 
partes 

Padronizar as atividades e 
operações 

Implementar gestão visual e 
transparência em todo o 
processo
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Implementar o sistema pull

O sistema de metropolitano 
sempre atuará sob a lógica 
push, contudo, ao aderir 
a l g u m a s p r á t i c a s n a 
operação, diminui-se os 
“lotes”, reduzindo o tempo 
de espera dos utentes. 

Investigar os horários de 
maior procura e disponibilizar 
uma frequência superior de 
veículos nos horários de pico. 

Poss ib i l i ta r a venda de 
bilhetes online, prevendo uma 
m a i o r p r o c u r a p a r a 
determinada data.

Perfeição

I n c e n t i v a r a m e l h o r i a 
contínua em todos os níveis 
da organização, desde 
gestão à operação

Questionário de satisfação 
dos clientes 

Constante verificação dos 
valores para os clientes 

F o r m a r l í d e r e s q u e 
compreendam o pensamento 
enxuto 

Mudar os hábitos na empresa, 
criando uma rotina Lean

Inovar sempre
Criar novos serviços e 
processos com o intuito de 
agregar valor ao serviço

Criar Apps que facilitem a vida 
do usuário e simplifiquem o 
uso do metro
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6  
CONCLUSÃO 

6.1 CONCLUSÃO 

A presente dissertação teve como objetivo analisar os sistemas de metropolitano das cidades de 
Lisboa, Porto e Madrid em relação aos princípios da filosofia Lean. Diante destas verificações, 
realizaram-se propostas específicas para cada um dos metros com o objetivo de optimizar os serviços 
prestados, diminuindo o tempo de viagem, melhorando o entendimento dos passageiros, aumentando a 
qualidade e agregando valor as atividades, como forma de garantir a fidelidade e conquistar novos 
clientes. 

Embora a filosofia Lean seja originária do Sistema Toyota de Produção, seus conceitos são 
abrangentes, adequando-se a diversos setores, inclusive o de serviços. O modo enxuto de pensar 
optimiza os processos ao envolver as empresas numa cultura de melhoria contínua, enfatizando a 
agregação de valor e eliminação de desperdícios. 

Frente aos conceitos Lean, os sistemas de metropolitano podem ser considerados um meio de 
produção empurrada, os quais ofertam um fluxo contínuo com grandes lotes de processamento. Apesar 
disto, possui valor perante o cliente pois integra as localidades de modo rápido e eficaz, além de 
aumentar as oportunidades de emprego e renda.   

À vista disso, foram realizadas observações em campo como forma de conseguir as informações 
necessárias e obter conclusões sobre o atual funcionamento dos metropolitanos. Os itens avaliados 
foram: bilhética, frequência de atendimento, informações disponíveis aos utentes, acessibilidade, 
segurança à assaltos e acidentes, conectividade e abrangência da rede, característica dos veículos, 
característica das estações e estado das vias. Cada um destes tópicos exerce um papel crucial durante o 
processo, sendo responsáveis pela redução de tempo despendido no deslocamento e qualidade no 
serviço. 

A partir destes elementos, notou-se que embora os sistemas de metropolitano analisados façam o uso 
de algumas ferramentas e conceitos enxutos, nenhum deles é efetivamente Lean, conquanto, todos 
possuem grande potencial para sê-lo.  

Nos últimos tempos o metropolitano de Lisboa tem enfrentado problemas quanto à manutenção dos 
veículos, estando com quase 20% da frota fora de circulação, o que gera um enorme transtorno aos 
usuários, uma vez que acarreta em diminuição da frequência e atrasos, além de operar com um 
acúmulo maior de passageiros. Entretanto seu sistema de bilhética é o único entre os analisados que 
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permite a compra do título online, forma que agiliza o processo pois permite eliminar a fila para 
aquisição. 

O metropolitano do Porto é um sistema relativamente jovem quando comparado aos demais, sua 
estrutura é enxuta, contudo há pontos a serem melhorados, principalmente na questão da bilhética, 
onde embora não haja roletas e seja um ambiente livre de barreiras, a forma de aquisição dos títulos é 
de difícil compreensão para quem não conhece o funcionamento das zonas. Outra questão é a 
frequência, a qual é baixa em algumas linhas, em especial a Linha E (responsável por fazer a conexão 
com o aeroporto). 

Já o metropolitano de Madrid é detentor de uma das maiores redes do mundo, desta forma atividades 
Lean colaboram para reduzir a complexidade do sistema, sobretudo nas sinalizações e informações, 
onde a gestão visual tem dever fulcral para conduzir os passageiros até o ponto de interesse. Tanto sua 
abrangência quanto frequência são muito boas, mas há atividades que podem ser melhoradas, como a 
bilhética, sinalizações mais cognitivas e segurança. 

Na atualidade o consumo está tornando-se gradativamente customizado e moldado para o interesse do 
usuário, desta forma, percebe-se que os três sistemas de metropolitano estão em constante 
desenvolvimento para ofertar maior conforto e qualidade para os utentes, seja a partir de obras de 
remodelação, projetos de expansão ou mesmo através de aplicações no telemóvel as quais aproximam 
os viajantes ao meio de transporte. Essa busca pela melhoria contínua faz com que o metro seja um 
método a ser cada vez mais utilizado no dia a dia da população, pois consegue aliar a segurança com a 
comodidade, praticidade e economia no deslocamento. 

Contudo, para realizar mudanças expressivas através da implantação de ferramentas e conceitos Lean 
na gestão e operação dos sistemas de metropolitano é necessário que as empresas instituam uma 
análise de valor, tempo de ciclo, transparência, padronização e valor para o cliente. Só desta forma 
será possível efetuar melhorias na atividade e transformar o processo em algo realmente enxuto. 
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ANEXO 1  
FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

METRO DE LISBOA 
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1. Linha Azul 

* Frequência de 2ª a 5ª feira 
** Frequência à 6ª feira 

Dias úteis Fins de semana e feriado

Horário Frequência Horário Frequência

06h30 - 07h00 8’00’’ 06h30 - 08h30 8’00’’

07h01 - 07h30 5’50’’ 08h31 - 09h30 8’05’’

07h31 - 09h30 5’20’’ 09h31 - 10h30 8’00’’

09h31 - 10h00 5’50’’ 10h31 - 11h30 8’05’’

10h01 - 16h30 6’40’’ 11h31 - 19h30 8’10’’

16h31 - 19h00 5’20’’ 19h31 - 22h30 8’00’’

19h01 - 20h00 5’50’’ 22h31 - 01h00 10’40’’

20h01 - 20h30 6’40’’

20h31 - 21h00 7’20’’

21h01 - 21h30 8’15’’

21h31 - 22h30 8’05’’

22h31 - 01h00 * 13’00’’

22h31 - 01h00 ** 10’45’’
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2. Linha Amarela 

* Frequência de 2ª a 5ª feira 
** Frequência à 6ª feira 
(1) Percurso Rato ⇌ Campo Grande 
(2) Percurso Campo Grande ⇌ Odivelas 

Dias úteis Fins de semana e feriado

Horário Frequência Horário Frequência

06h30 - 07h15 7’30’' 06h30 - 07h30 8’40’’

07h16 - 09h30 4’45’’ 07h31 - 20h30 8’45’’

09h31 - 10h00 5’15’' 20h31 - 01h00 10’25’’

10h01 - 16h40 5’50’’ (1)

10h01 - 16h40 11’40’’ (2)

16h41 - 17h30 4’45’’

17h31 - 19h00 4’45’’

19h01 - 19h30 5’50’’

19h31 - 20h00 6’30’’

20h01 - 21h00 8’55’’

21h01 - 22h00 8’45’’

22h01 - 01h00 * 13’00’’

22h01 - 01h00 ** 10’30’’
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3. Linha Verde 

Dias úteis Fins de semana e feriado

Horário Frequência Horário Frequência

06h30 - 07h15 6’50’’ 06h30 - 21h30 8’05’’

07h16 - 10h00 5’35’’ 21h31 - 22h30 9’30’’

10h01 - 16h15 6’05’’ 22h31 - 01h00 11’50’’

16h16 - 20h30 5’35’’

20h31 - 21h00 6’00’’

21h01 - 22h15 7’55’’

22h16 - 01h00 11’50’’
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4. Linha Vermelha 

Dias úteis Fins de semana e feriado

Horário Frequência Horário Frequência

06h30 - 07h10 6’50’’ 06h30 - 22h15 8’00’’

07h11 - 09h45 5’35’’ 22h16 - 00h00 9’35’’

09h46 - 16h30 6’05’’ 00h01 - 01h00 9’25’’

16h31 - 19h15 5’35’’

19h16 - 20h30 6’00’’

20h31 - 22h30 7’55’’

22h31 - 01h00 11’50’’
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ANEXO 3  
FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

METRO DO PORTO 
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1. Percurso entre Estádio do Dragão e Senhora da Hora (A, B, C e E) 
 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h00 - 07h00 6’00’’ 06h00 - 08h00 7’00’’ 06h00 - 00h00 7’00’’

07h01 - 21h00 5’00’’ 08h01 - 21h00 5’00’’ 00h01 -01h00 8’00’’

21h01 - 01h00 8’00’’ 21h01 - 01h00 8’00’’ Primeira partida para

Primeira partida para Primeira partida para ISMAI 05h56

ISMAI 06h02 ISMAI 05h56 Estádio do Dragão     06h28

Estádio do Dragão      06h30 Estádio do Dragão     06h28 Última partida para

Última partida para Última partida para Sr. de Matosinhos      01h08

Sr. de Matosinhos       01h08 Sr. de Matosinhos      01h08 Trindade 01h20

Trindade 01h20 Trindade 01h20
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2. Linha A 
 

 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h00 - 07h00 16’00’’ 06h00 - 08h00 16’00’’ 06h00 - 13h00 16’00’’

07h01 - 20h00 11’00’’ 08h01 - 20h00 11’00’’ 13h01 - 20h00 9’00’’

20h01 - 01h00 16’00’’ 20h01 - 01h00 16’00’’ 20h01 - 01h00 16’00’’

Primeira partida para Primeira partida para Primeira partida para

Sr. de Matosinhos       06h12 Sr. de Matosinhos       06h11 Sr. de Matosinhos       06h11

Estádio do Dragão      06h30 Estádio do Dragão     06h28 Estádio do Dragão     06h28

Última partida para Última partida para Última partida para

Sr. de Matosinhos       01h08 Sr. de Matosinhos      01h08 Sr. de Matosinhos      01h08

Estádio do Dragão      01h20 Estádio do Dragão      01h20 Estádio do Dragão      01h20
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3. Linha B e Bx 

 

Em negrito são os horários do Serviço Bx (B Expresso) - À norte da Senhora da Hora para 
apenas nas estações: Pedras Rubras, VC Fashion Outlet/Modivas, Mindelo, Varziela, Vila do 
Conde, Portas Fronhas e Póvoa de Varzim. 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos

06h00 - 07h00 08 38 06h00 - 07h00 03 38 06h00 - 07h00 02 38

07h01 - 08h00 08 20 38 50 07h01 - 20h00 08 19 38 07h01 - 08h00 12 39

08h01 - 10h00 08 20 38 56 20h01 - 22h00 10 24 41 08h01 - 10h00 09 38

10h01 - 16h00 10 23 40 51 22h01 - 01h00 12 43 10h01 - 20h00 08 19 38

16h01 - 20h00 07 26 38 56 20h01 - 22h00 10 41

20h01 - 21h00 12 24 41 52 22h01 - 01h00 13 43

21h01 - 01h00 12 43
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4. Linha C 

 

Em negrito é o serviço até Fórum Maia 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos

06h00 - 07h00 02 35 05h00 - 06h00 56 05h00 - 06h00 56

07h01 - 08h00 03 17 26 35 
45 56

06h01 - 07h00 35 06h01 - 07h00 35

08h01 - 09h00 05 16 26 35 
44 53

07h01 - 08h00 05 35 07h01 - 21h00 05 35

09h01 - 10h00 02 15 25 35 
44 53

08h01 - 09h00 05 26 41 56 21h01 - 22h00 08 34

10h01 - 11h00 02 16 31 47 09h01 - 18h00 11 26 41 56 22h01 - 01h00 04 34

11h01 - 12h00 01 19 30 47 18h01 - 20h00 11 41

12h01 - 13h00 00 18 31 45 20h01 - 21h00 07 37

13h01 - 16h00 02 16 30 45 21h01 - 22h00 08 34

16h01 - 17h00 01 17 29 36 
45 54

22h01 - 01h00 04 34

17h01 - 20h00 02 15 23 34 
44 53

20h01 - 21h00 03 19 35

21h01 - 01h00 02 33
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5. Linha D 
 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h00 - 07h00 10’00’’ 06h00 - 07h00 15’00’’ 06h00 - 13h00 15’00’’

07h01 - 20h00 6’00’’ 07h01 - 08h00 10’00’’ 13h01 - 20h00 10’00’’

20h01 - 21h00 12’00’’ 08h01 - 19h00 07’00’’ 20h01 - 01h00 15’00’’

21h01 - 01h00 15’00’’ 19h01 - 20h00 10’00’' Primeira partida para

Primeira partida para 20h01 - 01h00 15’00’’ Hospital São João      06h15

Hospital São João      06h15 Primeira partida para Santo Ovídeo              06h13

Santo Ovídeo              06h13 Hospital São João      06h15 Última partida para

Última partida para Santo Ovídeo              06h13 Hospital São João      01h16

Hospital São João      01h16 Última partida para Santo Ovídeo              01h14

Santo Ovídeo              01h14 Hospital São João      01h16

Santo Ovídeo              01h14
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6. Linha E 

 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos

06h00 - 07h00 19 53 06h00 - 07h00 18 51 06h00 - 07h00 18 51

07h01 - 08h00 29 59 07h01 - 08h00 23 54 07h01 - 12h00 22 52

08h01 - 09h00 29 47 08h01 - 20h00 28 57 12h01 - 13h00 23 55

09h01 - 10h00 05 28 47 20h01 - 21h00 29 56 13h01 - 20h00 27 58

10h01 - 11h00 05 29 53 21h01 - 01h00 28 58 20h01 - 01h00 28 58

11h01 - 16h00 13 32 55

16h01 - 17h00 11 31 48

17h01 - 20h00 04 28 47

20h01 - 21h00 06 30 59

21h01 - 01h00 28 58
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7. Linha F 

 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos

06h00 - 07h00 33 06h00 - 07h00 31 06h00 - 07h00 31

07h01 - 08h00 07 22 37 48 
59

07h01 - 08h00 01 33 07h01 - 13h00 02 32

08h01 - 10h00 07 17 26 35 
47 54

08h01 - 09h00 05 29 50 13h01 - 18h00 06 29 49

10h01 - 11h00 05 13 26 41 
54

09h01 - 20h00 08 29 50 18h01 - 20h00 09 29 50

11h01 - 15h00 10 23 40 53 20h01 - 21h00 10 35 20h01 - 21h00 10 35 59

15h01 - 16h00 11 23 39 56 21h01 - 22h00 00 28 57 21h01 - 00h00 29 59

16h01 - 17h00 09 29 28 35 
48 56

22h01 - 00h00 28 57 00h01 - 01h00 29

17h01 - 20h00 05 16 26 35 
46 53

00h01 - 01h00 29

20h01 - 21h00 05 17 32 48

21h01 - 22h00 06 31 58

22h01 - 00h00 29 59

00h01 - 01h00 29
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ANEXO 5  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1. Linha 1 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 4’ - 8’ 06h05 - 10h00 7’ - 8’ 06h05 - 10h00 7’ - 8’

07h01 - 07h30 3’ - 4’ 10h01 - 18h00 5’30’’ - 
6’30’’ 10h01 - 22h00 5’30’’ - 

6’30’’

07h31 - 09h30 2’30’’ - 
3’30’’ 18h01 - 22h00 4’30’’ - 

5’30’’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

09h31 - 11h00 4’ - 5’ 22h01 - 23h00 7’ - 7’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

11h01 - 14h00 4’30’’ - 
5’30’’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

14h01 - 18h00 
* 4’ - 5’ 00h01 - 01h00 10’ - 10’

18h01 - 20h00 
*

3’30’’ - 
4’30’’ 01h01 - 02h00 15’ - 15’

20h01 - 21h00 
* 4’ - 5’

14h01 - 21h00 
**

3’30’’ - 
4’30’’

21h01 - 22h00 4’30’’ - 
5’30’’

22h01 - 23h00 7’ - 7’

23h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 
* 15’ - 15’

00h01 - 01h00 
** 10’ - 10’

01h01 - 02h00 
** 15’ - 15’
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2. Linha 2 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 4’30’’ - 
7’30’’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 07h30 3’30’’ - 
4’30’’ 07h01 - 10h00 7’ - 8’ 07h01 - 11h00 7’ - 8’

07h31 - 09h30 3’ - 4’ 10h01 - 16h00 4’30’’ - 
5’30’’ 11h01 - 16h00 4’30’’ - 

5’30’’

09h31 - 14h00 4’ - 5’ 16h01 - 22h00 3’ - 4’ 16h01 - 22h00 4’ - 5’

14h01 - 20h00 
* 3’ - 4’ 22h01 - 23h00 4’ - 5’ 22h01 - 23h00 6’ - 7’

20h01 - 21h00 
*

3’30’’ - 
4’30’’ 23h01 - 01h00 5’30’’ - 

6’30’’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

21h01 - 22h00 
* 4’ - 5’ 01h01 - 02h00 1’’ - 10’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

14h01 - 22h00 
** 3’ - 4’

22h01 - 23h00 
* 6’ - 7’

22h01 - 23h00 
** 5’ - 6’

23h01 - 00h00 
*

7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 
* 15’ - 15’

23h01 - 01h00 
** 7’ - 7’

01h01 - 02h00 
** 10’ - 10’
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3. Linha 3 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 3’30’’ - 6’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 07h30 2’30’’ - 
3’30’’ 07h01 - 09h00 7’ - 8’ 07h01 - 10h00 7’ - 8’

07h31 - 09h30 2’ - 3’ 19h01 - 14h00 5’30’’ - 
6’30’’ 10h01 - 17h00 5’30’’ - 

6’30’'

09h31 - 11h00 3’ - 4’ 14h01 - 17h00 4’30’’ - 
5’30’’ 17h01 - 22h00 4’ - 5’

11h01 - 14h00 4’ - 5’ 17h01 - 22h00 3’ - 4’ 22h01 - 23h00 5’30’’ - 
6’30’'

14h01 - 21h00 
*

3’30’’ - 
4’30’’ 22h01 - 23h00 5’ - 6’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

14h01 - 17h00 
** 3’ - 4’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’' 00h01 - 02h00 15’ - 15’

17h01 - 22h00 
**

3’30’’ - 
4’30’’ 00h01 - 02h00 12’ - 12’

21h01 - 22h00 5’ - 6’

22h01 - 23h00 
**

5’30’’ - 
6’30’’

23h01 - 00h00 
*

7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 
* 15’ - 15’
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4. Linha 4 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 4’ - 7’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 07h30 3’ - 4’ 07h01 - 11h00 7’ - 8’ 07h01 - 10h00 7’ - 8’

07h31 - 09h30 2’30’’ - 
3’30’’ 11h01 - 23h00 5’30’’ - 

6’30’’ 10h01 - 22h00 5’30’’ - 
6’30’'

09h31 - 11h00 3’ - 4’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

11h01 - 17h00 
* 4’ - 5’ 00h01 - 02h00 12’30 - 

12’30’’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

11h01 - 14h00 
** 4’ - 5’

14h01 - 17h00 
** 3’ - 4’

17h01 - 20h00 
*

2’30’’ - 
3’30’’

17h01 - 22h00 
** 4’ - 5’

20h01 - 22h00 
* 4’ - 5’

22h01 - 23h00 6’ - 7’

23h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 
* 15’ - 15’

00h01 - 02h00 
** 

12’30 - 
12’30’’
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5. Linha 5 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 5’ - 8’30’’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 09h30 3’30’’ - 
4’30’’ 07h01 - 11h00 7’ - 8’ 07h01 - 11h00 7’ - 8’

09h31 - 11h00 4’ - 5’ 11h01 - 22h00 5’30’’ - 
6’30’’ 11h01 - 22h00 5’30’’ - 

6’30’’

11h01 - 18h00 
*

4’30’’ - 
5’30’’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

11h01 - 19h00 
**

4’30’’ - 
5’30’’ 00h01 - 02h00 10’ - 10’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

18h01 - 20h00 
* 4’ - 5’

19h01 - 21h00 
** 5’ - 6’

20h01 - 22h00 
* 5’ -6’

21h01 - 22h00 
**

5’30’’ - 
6’30’’

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 
* 15’ - 15’

00h01 - 02h00 
** 10’ - 10’
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6. Linha 6 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 4’ - 8’30’’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 09h30 2’30’’ - 
3’30’’ 07h01 - 09h00 7’ - 8’ 07h01 - 10h00 7’ - 8’

09h31 - 22h00 4’ - 5’ 09h01 - 10h00 6’ - 7’ 10h01 - 21h00 4’30’’ - 
5’30’’

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 10h01 - 22h00 4’30’’ - 

5’30’’ 21h01 - 22h00 7’ - 8’

00h01 - 02h00 15’ - 15’ 22h01 - 23h00 6’ - 7’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

23h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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7. Linha 7 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 5’ - 8’30’’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 09h30 4’30’’ - 
5’30’’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

09h31 - 22h00 5’30’’ - 
6’30’’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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8. Linha 8 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 5’ - 8’30’’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 07h30 4’ - 5’ 07h01 - 15h00 7’ - 8’ 07h01 - 15h00 7’ - 8’

07h31 - 09h30 3’30’’ - 
4’30’’ 15h01 - 23h00 4’30’’ - 

5’30’’ 15h01 - 23h00 4’30’’ - 
5’30’’

09h30 - 11h00 4’ - 5’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 23h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

11h01 - 14h00 5’ - 6’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

14h01 - 18h00 
* 4’ - 5’

14h01 - 16h00 
**

3’30’’ - 
4’30’’

16h01 - 20h00 
** 4’ - 5’

18h01 - 20h00 
*

3’30’’ - 
4’30’’

20h01 - 22h00 
* 5’ - 6’

20h01 - 23h00 
** 5’ - 6’

22h01 - 00h00 
*

7’30’’ - 
7’30’’

23h01 - 00h00 
**

7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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9. Linha 9 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 4’30’’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 07h30 4’ - 5’ 07h01 - 10h00 7’30’’ - 
7’30’’ 07h01 - 10h00 7’30’’ - 

7’30’’

07h31 - 09h30 3’30’’ - 
4’30’’ 10h01 - 11h00 7’ - 8’ 10h01 - 11h00 7’ - 8’

09h31 - 20h00 
*

4’30’’ - 
5’30’' 11h01 - 22h00 6’ - 7’ 11h01 - 21h00 6’ - 7’

09h31 - 14h00 
**

4’30’’ - 
5’30’’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’ 21h01 - 22h00 7’ - 8’

14h01 - 16h00 
** 4’ - 5’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

16h01 - 22h00 
** 5’ - 6’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

20h01 - 22h00 
*

5’30’’ - 
6’30’’

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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10. Linha 10 

* Frequência de 2ª a 5ª feira / ** Frequência à 6ª feira  

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 5’30’’ - 
8’30’’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 09h30 4’ - 5’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

09h31 - 18h00 
* 5’ - 6’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

09h31 - 14h00 
** 5’ - 6’

14h01 - 17h00 
**

4’30’’ - 
5’30’’

17h01 - 22h00 
** 5’ - 6’

18h01 - 20h00 
* 4’ - 5’

20h01 - 22h00 
* 5’ - 6’

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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11. Linha 11 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 6’30’’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 09h30 5’ - 6’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

09h31 - 10h00 6’ - 8’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

10h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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12. Linha 12 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 07h00 6’30’’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

07h01 - 09h30 5’30’’ - 
6’30’’ 07h01 - 00h00 8’ - 8’ 07h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

09h31 - 10h00 6’30’’ - 
8’30’’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’

10h01 - 00h00 8’ - 8’

00h01 - 02h00 15’ - 15’
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13. Ramal 

Dias úteis Sábado Domingos e feriados

Horário Frequência Horário Frequência Horário Frequência

06h05 - 22h00 4’30’’ - 
5’30’' 06h05 - 07h00 7’ - 9’ 06h05 - 07h00 7’ - 9’

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 07h01 - 11h00 7’30’’ - 

8’30’’ 07h01 - 11h00 7’30’’ - 
8’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’ 11h01 - 22h00 4’30’’ - 
5’30’' 11h01 - 22h00 4’30’’ - 

5’30’'

22h01 - 00h00 7’30’’ - 
7’30’’ 22h01 - 00h00 7’30’’ - 

7’30’’

00h01 - 02h00 15’ - 15’ 00h01 - 02h00 15’ - 15’
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