
Resumo 
 
No contexto europeu e principalmente nas últimas três décadas, tem-se assistido a 

reestruturações nos sistemas de transportes, ao nível das autoridades metropolitanas 

de transporte. Estas reestruturações foram motivadas pela necessidade de um controlo 

mais eficaz e eficiente dos fundos que permitissem alterações positivas nas condições 

de transporte dos passageiros. Tal facto implica necessariamente uma opção de 

organização do mercado de transporte de passageiros por questões de desempenho e 

restrições orçamentais. 

A forma organizacional e a forma legal são os pontos fulcrais que norteiam e 

determinam uma política de transportes em termos macroestratégicos. No estudo 

apresentam-se as várias formas de organização do mercado de transporte de 

passageiros. Os mercados podem ser desregulamentados ou necessitarem da 

intervenção do Estado para os coordenar e regular. 

Diferentes cidades europeias apresentam diferentes formas de organizarem um sistema 

de transportes. A configuração depende dos actores que intervêm no sistema de 

transportes e são ainda função de variáveis determinantes nessa organização. Tais 

factores podem resultar na constituição de variadas formas, modos de funcionamento, 

organização, regulamentação e contratualização, sendo comum encontrar exemplos 

diferenciados e modelos específicos que se foram adaptando à realidade quotidiana 

das diferentes cidades europeias. 

Apresenta-se uma metodologia de análise do sistema e das Autoridades Metropolitanas 

de Transporte que é depois aplicada à caracterização do caso de estudo: a Área 

Metropolitana do Porto. Esta Área é uma das metrópoles europeias que tem vindo a 

procurar encontrar o seu modus operandi, tendo sido alvo de alguns desenvolvimentos 

que se pretendem adequar às necessidades específicas dos diferentes actores do 

sistema de transportes. 

Esta metodologia é também aplicada a um caso de estudo, com cariz mais operacional, 

em que se aborda a sobreprodução. 

 
 



Abstract 
 

Europe has come to be a target of reorganization in the systems of transports, to the 

level of the metropolitan authorities of transport. These reorganizations had been 

motivated by the necessity of a more efficient control of the funds that allowed positive 

changes in the conditions of transport of the passengers. 

Such fact necessarily implies an option of organization of the passengers’ transportation 

market for performance matters and budget restrictions. 

Organizational and legal forms are the main points that guide and determine a politics of 

transports in macrostrategical terms. In the study, some forms of the organization of the 

passengers transportation market are presented. The markets can still be deregulated 

or, then, need the intervention of the State to co-ordinate and regulate them. 

Different European cities present different forms to organize a system of transports. The 

configuration depends on those who intervene in the system of transports and is still a 

function of important variables of this organization. Such factors can result in the 

constitution of varied forms, ways of functioning, organization, regulation and 

contratualization, being common to find different examples and specific models that 

have been adapting to the ordinary reality of the different European cities. 

We present a methodology of analysis of the system and the Metropolitan Authorities of 

Transport, that later is applied to the characterization of the study case: the Metropolitan 

Area of Oporto. Oporto is one of the European cities that has been trying to find its 

modus operandi, and had been the target of some developments that are intended to 

adjust to the specific needs of the different people intervening in the system of 

transports. 

This methodology is also applied to a study case, with a more operational way where we 

approach the overproduction. 

 


