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Resumo 

 

Os meios de transporte possuem diferentes características, qualidades e limitações. São 

precisamente estas especificidades que geram a competição entre modos e que potenciam a 

cooperação entre eles. Neste contexto, a presente dissertação tem dois objectivos. O primeiro 

objectivo é analisar o potencial de competição do comboio de alta velocidade face aos restantes 

meios de transporte que actualmente operam entre as cidades de Lisboa e Madrid. O segundo 

objectivo da dissertação é analisar a capacidade de competição de soluções intermodais que 

cooperem com o comboio de alta velocidade, quando inseridas em sistemas aéreos. Assim, mais 

do que examinar a capacidade de competição do transporte ferroviário de alta velocidade em 

viagens ponto-a-ponto, procura-se avaliar os limites da atractividade deste tipo de solução 

intermodal em destinos de médio e longo curso. 

A análise baseou-se em modelos de escolha discreta, calibrados com dados obtidos através 

de um inquérito de preferências declaradas. Adicionalmente, utilizou-se a cenarização 

prospectiva como forma de explorar os resultados obtidos a partir dos modelos de escolha 

discreta. 

Os resultados obtidos mostraram que o comboio de alta velocidade poderá, não só funcionar 

como um modo de transporte directo de Lisboa para Madrid, mas também fazer parte de uma 

cadeia de transporte intermodal para destinos mais além. Concluiu-se ainda que, para o 

segmento Negócios, o mercado de médio curso define o limite da atractividade de soluções 

intermodais. No entanto, no segmento Lazer este limite poderá estender-se até ao mercado de 

longo curso, em função da estratégia de tarifas praticada. Estas conclusões são suportadas 

pelos resultados obtidos em termos da atractividade das soluções de transporte estudadas. 
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Abstract 

 

Each transport mode has its own characteristics, qualities and limitations. These specificities 

generate competition between modes and promote cooperation. The present dissertation has two 

main objectives. The first objective is to examine the potential of the high speed rail to compete 

against other transport modes currently operating between Lisbon and Madrid. The second 

objective of this dissertation is to analyze the capacity of intermodal solutions incorporating the 

high speed rail to compete when included in air systems. Thus, in this research study more than 

evaluating the competition capacity of the high speed rail in point-to-point trips, the limits of 

intermodal solutions attractiveness were assessed in trips to medium and long haul destinations. 

The analysis was based on discrete choice models, calibrated with data collected through a 

web stated preference survey. Furthermore, scenarios were used to explore the results obtained 

by the models.  

Results obtained suggest that the high speed train will not only be able to compete with other 

modes in a point-to-point trip from Lisbon to Madrid, but also to be part of an intermodal chain to 

destinations beyond. It was also concluded that within the Business segment, the medium haul 

market sets the limit of intermodal transport solutions’ attractiveness. However, within the Leisure 

segment this limit might be extended up to the long haul market, depending on the pricing 

strategy. These conclusions are supported by the attractiveness of each transport mode. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e objectivos 

A mobilidade é uma necessidade humana, acentuada pelas características da sociedade actual 

em que nos inserimos. Actualmente existe uma extensa, diversa, e em certa medida segura e 

eficiente, rede de transporte de passageiros. Apesar disto, as solicitações da procura são cada vez 

mais exigentes, implicando avultados investimentos por parte dos estados. Por outro lado, a 

população, enquanto contribuinte, está cada vez mais preocupada em saber de que modo as suas 

contribuições são aplicadas. Este facto gera uma pressão sobre os decisores para estudar e justificar 

a necessidade de efectuar investimentos em novas infraestruturas de transportes, absorvendo 

recursos que por si só já são escassos. 

Apesar da mais recente crise económica, Portugal assumiu importantes compromissos no sector 

dos Transportes, mais concretamente no campo da alta velocidade ferroviária. Os Estados Português 

e Espanhol comprometeram-se em conectar Lisboa e Madrid por via de uma nova ligação ferroviária. 

A própria Comissão Europeia, tendo como prioridades de acção a realização de ligações que facilitem 

o transporte, que potenciem a optimização das infraestruturas já existentes, que garantam a 

interoperabilidade entre os elementos da rede, e que promovam a sustentabilidade ambiental, 

identificou uma lista composta por trinta projectos prioritários, onde se inclui o eixo ferroviário de alta 

velocidade do Sudoeste da Europa. 

 Segundo André (2006, p. 79), “o meio de transporte mais adequado a cada ligação dependerá da 

distância, volume de tráfego e concentração populacional. Nos percursos em que o avião oferece um 

transporte melhor, não se justificam preconceitos contra ele. Pelo contrário, a flexibilidade das infra-

estruturas deste meio, a sua velocidade e economia nos grandes percursos, fazem dele um meio de 

transporte valiosíssimo”. No entanto, Strohl (1993, p. 21) “afirma que há um raio de acção em que o 

caminho-de-ferro constitui uma opção privilegiada, desde que ofereça condições adequadas de 

velocidade, conforto e frequência. Essa distância está compreendida entre 100 km e 600 a 800 km, 

com um tempo de viagem de uma a quatro horas, mas preferencialmente um máximo de três horas”. 

Ora, verifica-se que Madrid se encontra dentro do raio de acção definido por Strohl, pelo que em 

termos teóricos a solução ferroviária de alta velocidade parece ter condições para se afirmar como 

uma solução competitiva no transporte de passageiros.  

O transporte ferroviário de alta velocidade e o transporte aéreo apresentam uma compatibilidade 

de substituição entre modos, que aliado ao facto de serem explorados por diferentes operadores no 

mesmo mercado torna a competição inevitável (Givoni; Banisher, 2006). As experiências da rede 

francesa de Train à Grande Vitesse (TGV), da Alta Velocidad Española (AVE), e do Eurostar mostram 

que soluções ferroviárias de alta velocidade podem efectivamente competir com os restantes modos 

de transporte em viagens de curta e média distância. A título de exemplo, em 2011, o Eurostar 
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apresentou uma quota de mercado de 80% em viagens entre Londres e Paris/Bruxelas (Eurostar, 

2011).  

Adicionalmente à compatibilidade de substituição, o avião e o comboio de alta velocidade 

possuem compatibilidade de complementaridade, característica que abre espaço à cooperação entre 

estes dois meios de transportes. A cooperação entre estes modos pode resultar em importantes 

benefícios para ambos os sistemas, por exemplo ao nível de uma melhor utilização da capacidade 

dos sistemas aéreo e ferroviário (CE, 1998).  

A desregulação do transporte aéreo produziu profundos efeitos, tanto na estrutura do mercado, 

como nos padrões de operação (Doganis, 2006). Geograficamente, uma consequência crucial da 

desregulação do sector foi a emergência de sistemas hub-and-spoke, centrados no maior aeroporto, 

onde uma única companhia é geralmente dominante (Rodrigue, Comtois, Slack, 2009). Embora as 

definições de hub-and-spoke variem bastante, há duas características que parecem essenciais na 

descrição do conceito: concentração espacial e concentração temporal (Reynolds-Feighan, 2001; 

Burghouwt e Huys, 2003).  

 

Figura 1 – Esquema de rede hub and spoke. Fonte: Rodrigue, Comtois, Slack (2009) 

 

A capacidade do comboio de alta velocidade para competir com o avião em ligações entre 

aeroportos revelou a aptidão deste meio de transporte para substituir algumas ligações feeder no 

âmbito das redes hub and spoke. No entanto, a grande oportunidade de cooperação está na 

integração destes serviços ferroviários com o transporte aéreo. Actualmente, o AIRail, serviço que 

opera nas ligações Frankfurt-Colónia e Frankfurt-Estugarda, parece ser o melhor exemplo de 

substituição por integração ferroviário-aéreo. A Lufthansa compreendeu os benefícios desta forma de 

cooperação, tendo deixado de operar nestas ligações.  

Com base nos parágrafos anteriores, verifica-se que a introdução de uma nova alternativa 

ferroviária de alta velocidade pode alterar não só as dinâmicas de competição no troço em questão, 

mas também para outros destinos através da integração de diferentes meios de transporte, numa 
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perspectiva de cooperação intermodal. Em particular, o comboio de alta velocidade conectando 

aeroportos parece apto para substituir alguns serviços aéreos, produzindo efeitos benéficos quer no 

sistema ferroviário quer no aéreo. 

A cooperação entre o transporte ferroviário e o aéreo está presente no Livro Branco dos 

Transportes na perspectiva de integração da rede de Transportes e da concretização da 

intermodalidade. No entanto, a concretização da cooperação intermodal, e em particular a integração 

ferroviário-aéreo praticamente não têm acontecido. Adicionalmente, a bibliografia em torno deste 

tema parece escassa no que se refere à cooperação intermodal. Embora a interação transporte 

aéreo/ferroviário tenha sido intensamente estudada, esta ocorreu quase sempre na perspectiva da 

competição entre modos, por exemplo por Gonzállez-Savignat (2004), e Román, Espino e Martín 

(2007). Também López-Pita e Robusté (2004) estudaram esta questão, focando-se nos efeitos da 

introdução do comboio de alta velocidade em serviços de transporte aéreo, enquanto Janic (2003) 

analisou o potencial de substituição modal. 

O primeiro estudo a reconhecer a importância da cooperação entre o comboio de alta velocidade e 

do avião foi requerido pela Comissão Europeia, com o objectivo de estudar as interações entre o 

transporte ferroviário de alta velocidade e o transporte aéreo (Comissão Europeia, 1998). Mais tarde, 

um estudo desenvolvido pela IATA (2003) focou-se na intermodalidade aéreo-ferroviário de alta 

velocidade. Mais recentemente, Givoni e Banister (2006) examinaram a substituição de serviços 

aéreos por ligações ferroviárias de alta velocidade em condições de integração intermodal, 

examinando os seus benefícios. Não obstante, o trabalho académico desenvolvido em torno da 

complementaridade, cooperação e integração entre os modos ferroviário e aéreo é escasso quando 

comparado com o estudo da competição entre estes modos no ponto-a-ponto. Segundo a 

EUROCONTROL (2004, p.40), “normalmente os estudos produzidos tratam as preferências dos 

passageiros entre os modos aéreo e ferroviário de alta velocidade, mas não as preferências entre 

ligações directas e modos de transporte combinados”. 

Neste contexto, a dissertação tem dois objectivos. O primeiro objectivo é analisar o potencial de 

competição do comboio de alta velocidade face aos restantes meio de transporte que actualmente 

operam entre as cidades de Lisboa e Madrid. O segundo objectivo da dissertação é analisar a 

capacidade de competição de soluções intermodais que cooperem com o comboio de alta velocidade, 

quando inseridas em sistemas aéreos. Assim, mais do que examinar a capacidade de competição do 

transporte ferroviário de alta velocidade em viagens ponto-a-ponto, procura-se avaliar os limites da 

atractividade deste tipo de solução intermodal em destinos de médio e longo curso. 

Este estudo insere-se no contexto da introdução do transporte ferroviário de alta velocidade no 

corredor Lisboa-Madrid, onde se prevê uma ligação entre os principais aeroportos das duas capitais. 

Deste modo, a análise foi desenvolvida tendo por base as características previstas para o serviço 

ferroviário de alta velocidade neste corredor. Neste sentido, procurou-se estudar as características 

dos serviços oferecidos pelos diversos modos de transporte para, a partir daí, compreender a sua 

capacidade de atracção. Para tal, foi necessário perceber a sensibilidade dos passageiros aos 

atributos que estes têm em consideração no momento da escolha do meio de transporte a utilizar.  
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De referir, porém, que a abordagem seguida neste estudo focou-se em estudar as interacções 

entre os vários modos de transporte, não tratando os efeitos internos a cada sistema modal. Assim, 

questões relacionadas com a gestão da capacidade de cada sistema modal não foram tomadas em 

consideração.  

Os resultados deste trabalho poderão ser do interesse de decisores governamentais, na medida 

em permitem aferir a capacidade de competição da nova alternativa a implementar, tendo em conta 

os serviços já existentes. Consequentemente, os resultados obtidos serão igualmente um contributo 

para estudar a viabilidade de soluções intermodais de passageiros no corredor em estudo. Por outro 

lado, também os responsáveis por empresas de transportes de passageiros, independentemente do 

modo, poderão aprofundar o seu conhecimento acerca das preferências dos passageiros e da sua 

sensibilidade a alterações das características dos serviços prestados. Deste modo, estes agentes 

poderão definir e reajustar a sua estratégia a curto, médio e longo prazo. Por fim, este trabalho 

poderá constituir um contributo para estudantes e investigadores, descrevendo o estado de arte no 

que se refere à competição e cooperação intermodal e a métodos de análise de problemas de 

escolha discreta. 

1.2. Metodologia e estrutura da dissertação 

A presente dissertação, enquanto trabalho académico, procura dar resposta ao problema em 

estudo, alcançando o objectivo acima proposto através da aplicação de procedimentos científicos. 

Neste trabalho adoptou-se uma abordagem quantitativa, em que se procura através de modelos de 

escolha discreta avaliar a capacidade de competição de soluções intermodais que incluam o comboio 

de alta velocidade, quando inseridas em sistemas aéreos.   

O estudo inicia-se com a apresentação do estado-de-arte (capítulo 2) relativo à competição e 

cooperação intermodal, juntamente com a respectiva revisão bibliográfica. Neste capítulo comparam-

se modos de transporte e avaliam-se os efeitos da introdução do comboio de alta velocidade na 

distribuição modal em alguns mercados. No que se refere à cooperação intermodal, apresentam-se 

os conceitos de intermodalidade e multimodalidade, analisa-se um exemplo de concretização da 

intermodalidade ferroviário de alta velocidade/aéreo e estudam-se os benefícios da cooperação entre 

estes dois meios de transporte. 

Para avaliar a capacidade de competição das soluções intermodais consideradas optou-se por 

avançar para um caso de estudo (capítulo 4). Assim, selecionou-se o corredor Lisboa-Madrid como o 

caso de estudo a analisar. A análise da capacidade de competição das soluções intermodais foi 

realizada por via da aferição da atractividade das soluções, segundo na perspectiva dos passageiros. 

Considera-se assim que o estudo em causa se insere teoricamente na modelação de problemas de 

escolha discreta (capítulo 3), em que um individuo se depara com a necessidade de escolha entre um 

conjunto finito de opções mutuamente exclusivas – neste caso o meio de transporte numa viagem 

entre Lisboa e os destinos: Madrid, Estocolmo e Nova Iorque. A alimentação do modelo com dados 

foi feita com recurso a um inquérito realizado na internet. Este inquérito, do tipo de preferências 

declaradas, foi distribuído em Portugal. Os resultados do inquérito foram analisados de forma a 



5 
 

verificar a sua relevância estatística. Como apoio à construção do inquérito foi utilizado o software de 

análise estatística SPSS. Já a análise estatística dos resultados e a calibração dos modelos de 

escolha discreta, foi realizada com recurso ao programa NLOGIT. 

Calibrados os modelos de escolha discreta foi necessário decidir quais os inputs a inserir nos 

mesmos. No capítulo 5, utilizou-se a cenarização prospectiva como ferramenta para decidir, num 

ambiente incerto como o actual, quais os valores mais adequados a considerar. Dentro de cada 

cenário realizou-se uma análise de sensibilidade à variável preço, com o objectivo de avaliar os 

limites da atractividade das soluções e, consequentemente, da capacidade de competição das 

mesmas. Por fim, no capítulo 6 retiraram-se as principais conclusões tendo em conta os objectivos 

definidos inicialmente. 

 

Figura 2 – Metodologia da dissertação 
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2. Estado de arte 

Tradicionalmente serviços aéreos e ferroviários não se encontravam em competição. Porém, com 

a abertura do mercado aéreo e com o desenvolvimento de linhas ferroviárias de alta velocidade, esta 

situação alterou-se (Givoni; Banister, 2006). A relação entre o transporte ferroviário de alta velocidade 

e o transporte aéreo tem sido olhada maioritariamente do ponto de vista da competição, havendo no 

entanto o reconhecimento por parte de várias entidades dos potenciais benefícios decorrentes de 

uma melhor integração da rede, nomeadamente através da cooperação entre o transporte aéreo e o 

ferroviário. O presente capítulo tem como objectivo analisar e compreender o actual estado de arte no 

que se refere à competição e cooperação intermodal. 

2.1. Competição intermodal 

A competição entre o transporte aéreo e outros modos de transporte tem vindo a ser abordada 

pela academia segundo duas perspectivas: ex ante (previsão) e ex post (observação) (Dobruszkes, 

2011). A previsão refere-se a modelos utilizados com o objectivo de prever a distribuição modal num 

dado mercado. Esta é a abordagem seguida neste trabalho. Anteriormente, outros autores 

desenvolveram estudos segundo esta perspectiva, nomeadamente: a UE no estudo COST 318 

(1998); González-Savignat (2004); López-Pita e Robusté (2005); a Steer Davies Gleave (2006); e 

Román, Espino e Martín (2007).  

O COST 318 (Comissão Europeia, 1998) procurou identificar e analisar as interações e 

complementaridades entre o comboio de alta velocidade e o transporte aéreo de passageiros, e 

evidenciar os benefícios que resultam desta acção combinada quer para utilizadores quer para o bem 

público. No que se refere à competição intermodal, o estudo refere que embora para distâncias de 

viagem superiores a 300 km a vantagem competitiva das linhas convencionais se reduza 

rapidamente, para o comboio de alta velocidade isto apenas se aplica para distâncias de viagem 

superiores a 600-700 km. Como consequência, o estudo conclui que ligações ferroviárias de alta 

velocidade que se apresentem como muito boas alternativas poderão provocar reduções do tráfego 

aéreo até 50%. O estudo evidencia ainda importantes efeitos positivos em termos de redução do 

impacte ambiental. 

González-Savignat (2004) analisou o potencial do comboio de alta velocidade para competir com o 

transporte aéreo. Este exercício foi realizado utilizado o corredor Madrid-Barcelona como caso de 

estudo. Os resultados obtidos confirmam o impacte que o transporte ferroviário de alta velocidade 

introduz no mercado aéreo, através da captação de passageiros para este meio de transporte. 

Através da utilização de modelos de escolha discreta, González-Savignat verificou que os efeitos 

causados por este meio de transporte dependem essencialmente do tempo de viagem e das tarifas 

praticadas, sendo que o comboio de alta velocidade perde quota de mercado à medida que estas 

variáveis aumentam. Os modelos construídos incluíram duas alternativas de transporte (transporte 

aéreo e ferroviário de alta velocidade), tendo sido consideradas as variáveis preço, tempo de viagem, 

tempo de acesso e frequência. A análise realizada evidencia que o transporte ferroviário de alta 
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velocidade poderá efectivamente concorrer com o transporte aéreo em viagens com duração inferior 

a três horas. 

Também López-Pita e Robusté (2005), e Román, Espino e Martín (2007) se focaram no corredor 

Madrid-Barcelona. Estes autores procuraram, tal como González-Savignat, analisar o potencial de 

competição entre o comboio de alta velocidade e o transporte aéreo entre Madrid e Barcelona. 

Román, Espino e Martín (2007) estimaram modelos de escolha discreta desagregados, utilizando um 

misto de dados de preferências reveladas e declaradas. Na estimação dos modelos foram 

consideradas cinco alternativas: automóvel (condutor), automóvel (passageiro), autocarro, comboio 

de alta velocidade, e avião. As variáveis consideradas na formulação dos modelos foram: tempo de 

acesso, tempo de espera, tempo em viagem (no veículo), tempo de egresso, preço da viagem/custos 

com combustíveis, custos com portagens, custo de acesso, custo de egresso. Os resultados obtidos 

mostraram que, mesmo considerando condições de operação menos favoráveis para o transporte 

aéreo (atrasos significativos devido ao congestionamento aéreo, e incremento dos tempos de espera 

e de acesso), a quota de mercado do transporte ferroviário de alta velocidade não ultrapassaria 35%.  

López-Pita e Robusté (2005) obtiveram resultados consideravelmente distintos para o corredor 

Madrid-Barcelona. Neste estudo, a quota de mercado obtida pelo transporte ferroviário foi estimada 

com base num modelo de custo generalizado que incluía as variáveis preço e tempo. Estes autores 

previram que a introdução do serviço comercial de transporte ferroviário de alta velocidade entre as 

cidades de Madrid e Barcelona captaria uma quota de mercado entre 53% e 63%, reduzindo a quota 

de mercado do transporte aéreo de 89% para um valor entre 36% e 47%. 

A Steer Davies Gleave (2006) desenvolveu um completo estudo onde procurou investigar: (i) os 

factores determinantes na definição das quotas de mercado do transporte aéreo e ferroviários; (ii) os 

custos operacionais de cada modo de transporte; (iii) a tendência de variação da quota de mercado e 

dos custos operacionais num horizonte de 5-10 anos; e, (iv) em que medida a assistência em escala, 

em termos de bagagem, e a bilhética electronica impõe riscos de segurança adicionais. No que se 

refere à competição entre o transporte aéreo e o ferroviário de alta velocidade, oito corredores aéreos 

europeus foram estudados. Os autores evidenciam que o tempo de viagem foi o factor mais 

importante na definição da quota de mercado do transporte ferroviário. Não obstante, variações 

significativas da repartição modal foram verificadas em mercados com tempos de viagem 

semelhantes. Os resultados obtidos mostram que esta variação surge devido a factores relacionados 

com o horário, frequência de cada meio de transporte, tempo médio de acesso, preço, e qualidade do 

serviço. Também outros factores, como a fiabilidade e a acessibilidade aos terminais, foram 

identificados como relevantes na determinação da quota de mercado. Em geral, a Steer Davies 

Gleave (2006) prevê que no futuro uma redução da quota de mercado do transporte ferroviário de alta 

velocidade em alguns mercados, nomeadamente nas rotas Madrid-Sevilha, Paris-Marselha, Londres-

Edimburgo e Londres-Manchester. Esta redução é justificada pela expansão dos serviços aéreos de 

baixo custo, que deverá resultar numa redução das tarifas aéreas praticadas. 

Com o objectivo de compreender as diferenças entre os vários modos de transporte, em especial 

entre o transporte aéreo e o transporte ferroviário de alta velocidade, no subcapítulo 2.1.1. procede-
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se a uma comparação segundo as variáveis tempo de viagem, consumo energético, preço e 

comodidade. Adicionalmente, no subcapítulo 2.1.2. analisam-se os efeitos da introdução de serviços 

ferroviários de alta velocidade em alguns mercados, explicitando as alterações observadas em 

termos de repartição modal. 

2.1.1. Comparação entre modos 

Tempo de viagem 

Numa primeira análise, poder-se-á pensar que o meio de transporte mais veloz apresenta o 

menor tempo total de viagem. No entanto, este raciocínio não é inteiramente verdade. O seguinte 

quadro permite observar alguns tempos parciais do tempo total de viagem. 

Tabela I – Tempos parciais de viagem. Fonte: André (2006) 

  Percurso até 
ao terminal 

Antecedência 
(check-in) 

Percurso do 
terminal até 

destino 

Velocidade 
média 

Automóvel Em auto-estrada 0 min 0 min 0 min 120 km/h 
Comboio Interurbano 15 min 15 min 15 min 100 km/h 
 Alta-velocidade 15 min 15 min 15 min 250 km/h 
Avião Regional 30 min 30 min 30 min 500 km/h 
 

Através da Tabela I é possível verificar que a velocidade média do transporte aéreo é 

bastante superior à dos restantes meios de transporte. No entanto, os tempos parciais antecedentes 

e posteriores à viagem propriamente dita são consideravelmente superiores para o transporte aéreo, 

quando comparados com os dos restantes elementos em análise. Com base nos dados 

apresentados, verifica-se ainda a superioridade do automóvel face ao comboio em percursos mais 

curtos. Conclui-se assim que o tempo total de viagem não depende exclusivamente da velocidade 

média do meio de transporte, mas também dos tempos de espera característicos. Verifica-se ainda 

que estes tempos “perdidos” não só não são desprezáveis, como podem ter grande influência na 

escolha do modo de transporte a adoptar. O gráfico que se segue explicita a relação distância-tempo 

de percurso para cada um dos meios de transporte considerados.  

 

Figura 3 – Tempo de viagem estimado, em função da distância a percorrer (elaboração própria) 
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Através da Figura 3 observa-se que, para viagens acima dos 250 km, o transporte aéreo é o 

meio de transporte mais célere. No entanto, a 600 km do ponto de partida, a diferença entre o tempo 

de percurso do avião e do comboio é inferior a uma hora. Para distâncias superiores a esta distância 

a diferença entre o comboio e o avião acentua-se. Para distâncias inferiores a 250 km esbatem-se as 

vantagens competitivas da velocidade e acentuam-se as limitações do transporte aéreo, 

nomeadamente a importância relativa dos tempos de espera em percursos complementares, 

causados pelas formalidades do check-in e pela necessidade de deslocação até ao aeroporto.  

Consumo energético 

Os dados expostos na tabela seguinte, apresentam uma comparação entre o consumo energético de 

vários meios de transporte.  

Tabela II - Consumo específico de diferentes meios de transporte, em função da taxa de ocupação (MJ 
de energia primária por passageiro e por km). Fonte: André (2006). 

 Taxa de ocupação 

25% 50% 75% 100% 
Automóveis ligeiros a gasolina 2.61 1.31 0.87 0.62 
Automóveis ligeiros a gasóleo 2.76 1.38 0.92 0.69 
Autocarro de longo curso 0.7 0.35 0.23 0.17 
Comboio TGV 300 km/h (tipo Paris-
Bruxelas) 2.86 1.25 0.83 0.62 

Avião 4.45 2.22 1.49 1.12 
 

Como observável pela tabela II, a taxa de ocupação tem grande influência no consumo especifico 

por passageiro.quilómetro. É possível verificar que o consumo por pessoa e por quilómetro de um 

avião com uma taxa de ocupação de 25%, é superior ao de um automóvel ligeiro transportando 

apenas o condutor. No entanto, se a taxa de ocupação do avião for 100%, este aparelho passa a ser 

energeticamente mais eficiente do que um automóvel ligeiro com uma taxa de 50%. 

Considerando uma taxa de ocupação idêntica nos meios de transporte, conclui-se que o 

transporte aéreo é a opção que implica maior consumo energético. Apesar disto, o consumo 

energético aparentemente elevado do avião é, principalmente, consequência da velocidade praticada. 

Segundo André (2006), é possível percorrer a mesma distância consumindo menos energia, mas não 

é fácil percorrê-la àquela velocidade com um consumo muito menor. Ainda citando o mesmo autor, 

um comboio à velocidade do avião consumiria cerca de 2 MJ/PK (lotação 100%), enquanto que um 

avião moderno consome aproximadamente 1 MJ/PK, considerando a mesma lotação. Verifica-se 

ainda que o transporte rodoviário colectivo apresenta o melhor desempenho em termos de consumo 

energético. No entanto, o factor velocidade eleva inevitavelmente o tempo total de percurso do 

transporte colectivo rodoviário, afastando-o do desempenho dos restantes meios de transporte.  
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Emissões poluentes 

O crescimento da procura nos transportes está intimamente dependente do crescimento 

económico, que promove a necessidade de mobilidade. Segundo Nakicenovic e Swart (2000), prevê-

se que, ao longo do próximo século, ocorra um crescimento do nível de CO2, de 369 partes por 

milhão, para entre 540 a 970 partes por milhão. Este crescimento corresponde a um aumento global 

da temperatura média entre 1,4 e 5,8˚C. A poluição atmosférica refere-se às alterações 

da atmosfera susceptíveis de causar impactes a nível ambiental ou de saúde humana, através da 

contaminação por gases,  partículas sólidas, líquidas, em suspensão, material biológico ou energia. 

Segundo Lenzen et al. (2003), em termos ambientais, os maiores desafios que hoje em dia se 

apresentam são a intensa utilização do transporte rodoviário individual, a rápida expansão do 

transporte aéreo e o aumento do transporte rodoviário de mercadorias.  

Grande parte do combustível utilizado no sector dos Transportes deriva do petróleo, com o 

transporte rodoviário a contabilizar 81% do total da energia utilizada no sector (Chapman, 2007). Esta 

dependência dos combustíveis fósseis torna os Transportes num dos sectores que mais contribui 

para a emissão de gases causadores do efeito estufa e um dos poucos em que as emissões 

continuam a aumentar.  

Aparte do transporte rodoviário, o maior contribuinte para as emissões de gases nocivos para o 

ambiente é o transporte aéreo. As emissões de gases provocadas pela aviação causam danos 

bastante mais gravosos do que aqueles que são expressos pelos dados das emissões de CO2. Este 

facto deve-se à libertação de gases directamente para a atmosfera superior, onde os efeitos do CO2 

são mais nocivos (Cairns e Newson, 2006). A emissão de complexas combinações de gases (que 

incluem CO2 e NOx) libertados pelos aviões tem como consequência um impacto duas a três vezes 

mais forte do que o efeito isolado do gás CO2 (Lee, 2004). Apesar do consumo de energia e das 

emissões da aviação serem relativamente inferiores quando comparadas com o transporte rodoviário, 

a tendência de expansão e intensificação do transporte aéreo surge como uma preocupação.  

O transporte aéreo apresenta o maior crescimento entre todos os meios de transporte existentes. 

Como consequência, prevê-se que o crescimento do número de aeronaves contribua para o aumento 

do atraso médio em aterragens e partidas, reduzindo eficiências de consumo de combustível, e 

aumentando a emissão de gases geradores do efeito estufa. A título de exemplo, no Reino Unido a 

emissão de gases geradores do efeito estufa provocados pelo transporte aéreo subiu 89%, entre 

1990 e 2003. Por outro lado, note-se que durante um voo, o maior consumo de combustível ocorre 

durante a ascensão do avião. Isto significa que voos de pequeno curso consomem mais combustível 

por quilómetro, quando comparados com voos de longo curso (Chapman, 2007).  

A alta velocidade ferroviária é geralmente associada a um meio de transporte mais ecológico, com 

menor emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente. Porém, é bastante difícil avaliar o impacto 

preciso que a alta velocidade ferroviária tem na poluição ambiental. Em operação, estes sistemas 

emitem dióxido sulfúrico (SO2) e óxidos de nitrogénio (NOX). No entanto, o impacto ambiental pode 

ser bem mais alargado, dependendo de factores como a forma de obtenção de energia e a eficiência 

energética dos sistemas, tanto durante a fase de exploração como durante a de construção. Existem 
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ainda outros efeitos ambientais negativos impostos pela construção de uma ferrovia de alta 

velocidade, como por exemplo, barreiras visuais e físicas, e principalmente ruído. 

Custos e comodidade 

A disponibilidade do transporte rodoviário individual é quase imediata e a escolha do itinerário 

a percorrer flexível. Adicionalmente, o automóvel proporciona tempos de percurso muito favoráveis 

em distâncias curtas. No entanto, à medida que a distância aumenta, a vantagem da rapidez de 

partida vai-se diluindo em relação a outros meios de transporte. Por outro lado, o automóvel não 

implica transbordos, possibilita uma certa privacidade, impede o extravio de bagagem e normalmente 

possui uma capacidade até cinco pessoas, podendo o custo da viagem ser dividido pelos ocupantes. 

No entanto, para viagens superiores a duas horas acentuam-se outros inconvenientes deste meio de 

transporte, tais como a dificuldade de aproveitar o tempo de viagem e o cansaço.  

Considerando unicamente a questão da comodidade, tanto o transporte aéreo como o 

ferroviário de alta velocidade apresentam-se como a opção preferencial, dado o menor tempo de 

percurso e a possibilidade de aproveitar esse tempo com outras actividades (por exemplo ler, 

descansar ou trabalhar). O grande inconveniente do avião e do comboio é a necessidade de 

deslocação até aos respectivos terminais e a existência de tempos complementares de espera, que 

não são desprezáveis. Porém, em relação aos dois inconvenientes acima identificado, pode-se 

considerar que, comparativamente, o transporte ferroviário se encontra em vantagem pelo facto das 

estações ferroviárias se encontrarem geralmente no centro das cidades, e pela ausência de check-in 

e check-out. 

No que se refere a custos para o utilizador, quando se trata de um automóvel individual, este 

habitualmente não toma em consideração os custos de investimento e de mão-de-obra no momento 

de decisão entre diferentes meios de transporte, porque a decisão de adquirir um veículo é, por 

norma, independente e anterior à opção de efectuar determinada viagem. Assim, pode-se considerar 

que automóvel tem custos fixos elevados e custos marginais reduzidos.  

Em meados da década de 70, as tarifas de segunda classe ou turística do comboio e do avião 

estavam entre si na proporção de 1 para 3 por quilómetro efectivamente percorrido (André, 2006). 

Com a desregulação do sector do transporte aéreo as tarifas aeronáuticas baixaram 

consideravelmente, tendo entretanto surgido o fenómeno das companhias de baixo-custo, que 

pressionaram as restantes companhias a reduzir as tarifas. A oferta de meios de transporte, e 

especificamente as tarifas praticadas no corredor Lisboa-Madrid, são analisadas mais adiante.  

O transporte ferroviário é um sector geralmente subsidiado pelos governos centrais de forma a ser 

mais competitivo. Segundo indicações dadas pela RAVE, para o corredor considerado, o transporte 

ferroviário de alta velocidade irá praticar tarifas a rondar os 100 euros (Público, 2007). Este é o valor 

de referência para as tarifas, avançado pela Secretaria de Estado dos Transportes Português, para 

um determinado trajecto, assente nas conclusões dos inquéritos de tráfego e das elasticidades da 

procura. No entanto, segundo a mesma fonte permitir-se-á estabelecer tarifas mais baixas, uma 

tendência que se vai elevar progressivamente com a liberalização do transporte ferroviário de 
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passageiros, o que permitirá tornar o mercado mais competitivo e melhorar os cenários de tarifas, de 

tempos de percursos e de níveis de conforto.  

2.1.2. Efeitos da introdução do transporte ferroviário de alta velocidade 

Através da experiência adquirida a partir de alguns projectos já desenvolvidos, como o 

Shinkansen, no Japão, ou TGV, em França, é possível identificar efeitos inerentes à existência e 

exploração de sistemas ferroviários de alta velocidade. O tipo de ocupação do solo e o nível do 

desenvolvimento das economias regionais, são exemplos de efeitos socioeconómicos geralmente 

associados à alta velocidade. Não obstante, como consequência da elevada velocidade de 

exploração verificou-se uma redução substancial dos tempos de percurso face aos sistemas 

ferroviários convencionais. Na ligação Madrid-Sevilha, o tempo de percurso desceu de 6,5 horas para 

apenas 2,5 horas, uma redução superior a 60%. A Tabela III mostra os principais casos de sucesso 

de introdução de linhas de alta velocidade em mercados anteriormente dominados pelo transporte 

aéreo.  

Tabela III – Redução do tempo de percurso em algumas linhas de alta velocidade. Fonte: Gourvish (2010) 

Ligação Antes (min) Depois (min) Redução (%) 
Tóquio - Osaka 420 145 65 

Paris - Lyon 227 115 49 
Madrid - Sevilha 390 140 64 
Londres -Paris 380-420 135 64-68 

 

O aumento da frequência, da capacidade e da velocidade, e a conveniência de permitir uma 

ligação directa entre o centro das cidades, estimulou a procura ferroviária no serviço de passageiros, 

alterando em parte a tendência de declínio do transporte ferroviário. Por exemplo em França, o 

contraste pré-TGV e pós-TGV foi marcante. Em 1980, 12,2 milhões de passageiros circulavam na 

antiga linha convencional entre Paris e Lyon. Passado apenas cinco anos, o numero de passageiros 

subiu para 19,2 milhões, 75% dos quais clientes do serviço TGV. Na rede de TGV, o número de 

passageiros subiu de 6,5 milhões em 1992 para 73.1 milhões em 1998. Existem também outros 

exemplos com valores mais modestos. O tráfego de passageiros no Eurostar subiu de menos de 3 

milhões de passageiros em 1995 para 7 milhões em 2003, tendo continuado a aumentar nos anos 

seguintes, embora de uma forma mais discreta (Steer Davis Gleave, 2006). Segundo Campos e De 

Rus (2009), que analisaram dados entre 1994-2004, constata-se que o tráfego no transporte 

ferroviário de alta velocidade, em termos de passageiros-quilómetros, mais do que duplicou neste 

período. Na tabela seguinte é possível constatar o acentuado crescimento do tráfego em alguns 

países. 
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Tabela IV - Crescimento do tráfego no transporte ferroviário de alta velocidade, 1994-2004 (bn. Pass-kms). 
Fonte: Campos e de Rus (2009) 

Ano França Alemanha Itália Espanha Europa 
1994 21.9 8.2 0.8 0.9 32.1 
1999 32.2 10.2 4.4 1.7 52.7 
2004 41.5 19.6 7.9 2.8 75.9 

Crescimento 1994-2005 89% 139% 888% 222% 136% 
% de tráfego na Europa 55% 26% 10% 4% - 

 

É um facto que a alta velocidade ferroviária não só induz o crescimento de tráfego, como também 

capta passageiros aos restantes meios de transporte. Factores como a qualidade e o tipo de serviço, 

características e localização da infra-estrutura, e a densidade populacional da área servida, 

influenciam a escolha modal. Os casos mais evidentes de alteração de quotas de mercado ocorreram 

nas linhas Paris-Lyon (1981-84) e Madrid-Sevilha (1991-94) cujos resultados estão presentes na 

seguinte tabela. 

Tabela V - Alterações modais da quota de mercado do transporte de passageiros nas linhas Paris-Lyon e 
Madrid-Sevilha (%). Fonte: Gourvish (2010) 

 
 

Paris-Lyon Madrid-Sevilha 
Antes de 

1981 
Depois de 

1984 
Antes de 

1991 
Depois de 

1994 
Aéreo 31 7 40 13 

Ferroviário 40 72 16 51 
Rodoviário 29 21 44 36 

 

Também o início da operação do Eurostar provocou importantes alterações no mercado, 

especialmente em serviços aéreos de curta duração. Actualmente, este serviço de alta velocidade 

apresenta uma quota de mercado de 80% em viagens entre Londres e Paris/Bruxelas (Eurostar, 

2011). Behrens e Pels (2012) analisaram também este mercado, tendo concluído que serviços 

ferroviários de alta velocidade que operem com tempos de viagem superiores poderão também ser 

uma alternativa viável. De acordo com os mesmos autores, tempos de viagem superiores a três horas 

podem ser compensados através do aumento da frequência e da prática de tarifas mais competitivas.  

Embora seja difícil avaliar o retorno dos investimentos feitos, existem linhas que foram bem-

sucedidas em termos financeiros. O exemplo do japonês Tokaido e do francês Sud-Est, mostram que 

linhas com mais de 10 milhões de passageiros por ano conseguem ser bem-sucedidas, sem 

subsídios à exploração (Gourvish, 2010). Abaixo deste limite de procura verifica-se a necessidade de 

apoio governamental. O risco associado e a reduzida rentabilidade dos investimentos parecem 

justificar a falta de participação do sector privado em alguns projectos. 

Por vezes assume-se que melhoramentos nas acessibilidades estimulam o aumento da 

competitividade e da produtividade de empresas que se encontrem dentro da área de influência 

dessas infraestruturas. No entanto, em 1997 a Comissão Europeia estimou que, a Rede Trans-

Europeia acrescentaria apenas 0,25 por cento ao GDP da União Europeia e 0,11 por cento ao 
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emprego, ao longo de 25 anos (Gourvish, 2010). Embora novas infraestruturas sejam uma condição 

necessária, não são condição suficiente para um desenvolvimento regional viável. Tal como 

Vickerman et al (1999) apontam, é irreal pensar que a alta velocidade ferroviária possa resolver os 

problemas de transporte e de desenvolvimento regional. O que se verifica em muitos casos é uma 

relocalização, ao invés da criação de novas actividades económicas. Os efeitos económicos da 

introdução de linhas ferroviárias de alta velocidade não fazem parte do âmbito do presente estudo, 

assim sendo para os interessados aconselha-se a consulta das publicações de De Rus que estudou 

profundamente este assunto. 

2.2. Cooperação intermodal 

As redes de transportes mais eficientes são aquelas que permitem tirar partido, de uma forma 

integrada, das vantagens que cada modo de transporte apresenta, reduzindo assim custos 

económicos e ambientais. Estas redes devem ser conjugadas com políticas que invistam num 

correcto ordenamento do território. Neste contexto, a principal vantagem do transporte intermodal 

consiste em combinar as potencialidades dos diferentes modos de transporte. Desta combinação 

podem resultar importantes reduções de custos económicos, dos níveis de poluição, do consumo 

energético e do tráfego aéreo.  

Segundo Rodrigue, Comtois, e Slack (2009), a substituição parcial ou total do transporte aéreo 

pode ser possível em viagens de curto e médio curso, com duração até três horas, efectuado por 

comboio de alta velocidade. Nesse caso, a ligação ferroviária poderá ser utilizada para complementar 

a viagem por modo aéreo, necessitando apenas que exista não só uma coordenação entre horários e 

tarifas, mas também uma integração física das redes ao nível das infraestruturas. A cooperação entre 

modos surge da existência de uma compatibilidade de complementaridade entre dois meios de 

transporte. De acordo com a Comissão Europeia (1998), dois modos podem ser considerados 

complementares para o utilizador quando a sua utilização sucessiva é necessária, ou preferida, face 

à utilização de um único modo numa viagem entre duas cidades. 

O projecto COST 318 foi um dos primeiros estudos a focar-se na cooperação e integração entre 

os sistemas ferroviário e aéreo. Neste estudo, a Comissão Europeia (CE) estudou as dinâmicas de 

competição, cooperação e complementaridade, onde considerou que a contribuição do comboio de 

alta velocidade para uma melhor utilização da capacidade dos sistemas aéreo e ferroviário pode ser 

de dois tipos: 

• Promovendo a competição por via da introdução de serviços ferroviários de alta velocidade 

em locais onde a capacidade aérea esteja congestionada, com um possível efeito secundário 

no congestionamento ferroviário; 

• Possibilitando ligações entre serviços aéreos e ferroviários interurbanos mais convenientes 

para os passageiros. 

Na primeira situação, o principal efeito observado é o de desviar, do aeroporto congestionado, 

parte do tráfego correspondente ao par O/D servido pelo serviço ferroviário de alta velocidade. 
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Paralelamente, permite retirar tráfego a algumas linhas ferroviárias convencionais, libertando 

capacidade para utilização em serviços de mercadorias e de suburbanos de passageiros. Na 

segunda situação, o efeito consiste em substituir voos feeder de ligação a voos de longo curso, 

através de serviços ferroviários, garantindo não só a ligação directa entre aeroportos e mas também 

horários compatíveis entre serviços. A CE prevê que assim seria possível aumentar a disponibilidade 

relativa das slots em aeroportos, em partidas e chegadas de voos de longo curso.  

Mais tarde, a IATA (2003) conduziu um estudo que teve como objectivo recolher informação sobre 

a visão dos principais agentes (companhias aéreas, operadores ferroviários, aeroportos, e 

passageiros) no que se refere ao desenvolvimento e promoção de serviços ferroviários de alta 

velocidade. Segundo a perspectiva dos passageiros, os resultados obtidos mostraram que os 

passageiros actualmente utilizadores do transporte aéreo se encontram entusiasmados com a ideia 

do desenvolvimento de corredores de alta velocidade ferroviária na Europa. Porém, os resultados 

mostraram que, em termos de preferências, os passageiros do transporte aéreo mantêm um 

interesse relativo por ligações aéreas. Verificou-se ainda que na maioria das rotas intermodais, se 

mantém um mínimo de seis voos por dia, mesmo em corredores onde operam serviços ferroviários de 

alta velocidade considerados de qualidade. No que se refere à perspectiva dos operadores, os 

autores do estudo chegaram à conclusão que em parte existe a vontade de avançar para um novo 

tipo de mercado intermodal ferroviário/aéreo. No entanto, concluíram também que, ao mesmo tempo, 

existe uma consciência dos imperativos comerciais individuais. Em geral, os operadores não estão 

dispostos a praticar subsidiação cruzada no mercado intermodal através de outros negócios. Por 

outro lado, os operadores não estão igualmente dispostos a abdicar de mercados rentáveis em prol 

da concorrência. A IATA (2003) procurou ainda analisar a perspectiva da sociedade, não tendo porém 

conseguido encontrar uma resposta para as questões levantadas. 

A EUROCONTROL (2004) analisou qual o papel que o transporte intermodal poderá ter no futuro 

dos aeroportos. Para tal, foram elaborados cenários de evolução da rede de transporte, identificando 

os custos sociais e ganhos relativos a estes cenários. Apesar da alta velocidade ferroviária ser vista 

como uma possível solução para o congestionamento em aeroportos, os aeroportos e companhias 

aéreas entrevistadas pela IATA acreditam que a intermodalidade ferroviária/aérea terá um efeito 

limitado no congestionamento aeroportuário, na medida em que apenas provocará uma relocalização 

das slots libertadas em termos de destinos. O estudo focou ainda os acordos de exclusividade entre 

operações de diferentes modos de transporte como forma de aumentar a atractividade de 

investimentos em ligações ferroviárias. As conclusões retiradas mostram que estes acordos poderão 

promover a intermodalidade entre os operadores dos modos aéreo e ferroviário.  

Vespermann e Wald (2011) estudaram o estado de integração intermodal do transporte aéreo, 

tendo-se focado nas razões que motivam a integração e qual a sua relevância, procurando ainda 

compreender quais os futuros desenvolvimentos. Os autores referem que podem ser vários os 

objectivos que motivam a implementação de uma ligação intermodal. No caso de integração com o 

sistema ferroviário, as companhias ferroviárias podem beneficiar através do aumento do número de 

passageiros nos momentos do dia em que se verifica menor procura. Os operadores conseguem-se 
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assim melhores taxas de ocupação e os gestores de infraestruturas uma maior taxa de utilização da 

infraestrutura. As companhias aéreas, por um lado, podem beneficiar devido à existência de 

aeroportos com melhor conectividade. Por outro lado, as companhias aéreas podem ainda conseguir 

obter ganhos de capacidade adicionais substituindo voos de curta distância por serviços ferroviários 

feeder. Para os aeroportos, os autores identificam quatro motivos que justificam o desenvolvimento 

da intermodalidade: expansão da área de influência do aeroporto; intenção de aumentar a 

capacidade do lado ar; permitir que os passageiros possam viajar de forma contínua numa cadeia de 

transporte; e, dar resposta às questões ambientais e de congestionamento das vias de acesso à 

infraestrutura. Num contexto actual de congestionamento dos sistemas aéreos, Vespermann e Wald 

(2011) concluíram que, mais do que uma tendência, a integração intermodal do transporte aéreo com 

os restantes meios de transporte será uma necessidade para alguns aeroportos. Porém, os autores 

referem que a integração dos modos ferroviário/aéreo poderá não ser necessariamente a melhor 

solução, sendo necessário tomar em consideração as especificidades do problema em causa. 

Também Givoni e Banister (2006) procuraram analisar a integração entre o transporte aéreo e o 

ferroviário. Para tal, os autores exploraram o potencial da cooperação intermodal, examinando a 

possibilidade de substituição modal em condições de integração entre os modos aéreo e ferroviário 

de alta velocidade. O estudo foi desenvolvido num contexto de necessidade de aumento da 

capacidade do aeroporto de Heathrow – Londres, avaliando os benefícios da integração intermodal 

como alternativa à expansão da infraestrutura ferroviária. Givoni e Banister (2006) argumentam que 

os decisores têm vindo negligenciar as diferenças entre a substituição modal, que gera competição, e 

a integração entre vários operadores. Consequentemente, estes não têm sido capazes de 

compreender que os benefícios decorrentes da cooperação e integração entre modos (operadores) 

superam os benefícios da competição. Neste sentido, a integração intermodal poderá aumentar a 

eficácia do comboio de alta velocidade enquanto substituto do transporte aéreo. Os autores concluem 

que o sistema ferroviário terá um importante papel no futuro do transporte aéreo, na medida em que 

poderá permitir ganhos adicionais de capacidade, nomeadamente no lado ar. Assim, os autores 

recomendam a expansão da definição de infraestrutura aeronáutica a fim de incluir vias férreas, de 

modo a promover a integração entre os sistemas aéreo e ferroviário. No que se refere ao aeroporto 

de Heathrow, Givoni e Banister (2006) finalizam sublinhando a necessidade de avaliar o trade-off 

entre os benefícios socio-económicos, os ambientais, e os custos devido ao congestionamento, de 

modo a compreender em que medida a integração intermodal reduz a necessidade de uma nova 

pista no aeroporto.  

2.2.1. Intermodalidade e multimodalidade 

Segundo a União Europeia, a intermodalidade de passageiros é tanto uma política, como um 

princípio de planeamento que se aplica a passageiros que utilizam diferentes modos de transporte de 

forma combinada e sequencial numa viagem contínua (UE, 2004). A Intermodalidade consiste na 

combinação de diferentes modos de transporte numa experiência de viagem contínua: autocarro para 

comboio, comboio para avião, avião para navio e navio para táxi, através de um processo comum de 

entrega de serviços e distribuição, e como uma única transacção comercial (Rochat, 2000). De 
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acordo com a EUROCONTROL (2004), duas características definem a intermodalidade: a utilização 

de vários meios de transporte numa única viagem; e, a coordenação desses meios de transporte. Em 

oposição, o transporte multimodal consiste igualmente numa combinação de modos de transporte, 

porém sem integração de informação, em termos de horários, tarifas e bilhética. De acordo com 

Ballou (1999), as combinações entre modos podem ser classificadas, em dez tipos: 

Tabela VI – Tipos de combinações entre modos. Fonte: Ballou (1999) 

Modo de 
transporte Rodoviário Ferroviário Aéreo Marítimo/Fluvial Dutoviário* 

Rodoviário  Rodo-
ferroviário Rodo-aéreo Rodo-marítimo Rodo-

dutoviário 

Ferroviário   Ferro- Aéreo Ferro- marítimo Ferro-
dutoviário 

Aéreo    Aéreo- marítimo Aéreo-
dutoviário 

Marítimo/Fluvial     Marítimo-
dutoviário 

Dutoviário*  
     

*O termo dutoviário é um estrangeirismo, correspondendo ao transporte tubular de que o gasoduto e o 
oleoduto são exemplos. 

 

Com crescimento da procura do transporte aéreo têm vindo a ser pensadas novas formas de 

aumentar a eficiência das redes. A substituição de algumas ligações por outros modos de transporte 

tem vindo a ser apontada como uma possível solução. Segundo a Comissão Europeia (1998), a 

cooperação entre o comboio e o avião pode ser promovida pela existência de estações ferroviárias 

em aeroportos. Especificamente em relação ao tipo de ligação ferroviária a aeroportos, esta pode ser 

de três tipos: 

Tabela VII – Tipologia de acesso ferroviário a aeroportos. Adaptado de Comissão Europeia (1998) e 
EUROCONTROL (2004) 

 Transporte ferroviário 
Tipo de ligação Convencional Alta Velocidade 

Cidade (centro) – 
Aeroporto 

Bruxelas, 
Londres – Heathrow 
Londres – Stansted 

Paris – CDG 
Paris – Orly 

Roma 

Oslo-Gardermoen 

Sistema ferroviário – 
Aeroporto 

Frankfurt 
Zurique 

Londres-Gatwick 
Londres-Lutton 

Amesterdão – Schiphol 
Graz 

Paris-CDG 
Lyon-Santolas 

Aeroporto - Aeroporto Zurique – Genebra 

Paris-CDG / Lyon-Santolas 
Amesterdão-Schiphol / Bruxelas 

Paris-CDG / Bruxelas 
Colónia / Frankfurt 

Estugarda / Frankfurt 
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Neste contexto, a intermodalidade, no que se refere ao transporte aéreo, pode envolver a 

combinação de: 

• Serviços locais entre o aeroporto e as zonas urbanas envolventes (por exemplo via comboio, 

metro, autocarro e até mesmo barco); 

• Serviços complementares do tipo feeder entre o aeroporto e outras partes da região 

envolvente (principalmente através de comboio convencional, comboio de alta velocidade, e 

autocarro); 

• Serviços alternativos de âmbito regional que substituem serviços do tipo feeder até aos 

aeroportos (em geral, apenas efectuado via comboio de alta velocidade). 

“Na literatura, o termo transporte “intermodal” aplicado a passageiros que usam sucessivamente o 

transporte aéreo e outros meios de transporte é igualmente aplicado no caso de acesso do aeroporto 

ao centro da cidade e no caso da integração do aeroporto em redes regionais ou nacionais” 

(EUROCONTROL (2004, p.16)). Assim, há que distinguir entre o transporte intermodal para acesso 

ao aeroporto e o transporte intermodal numa perspectiva de integração na rede de transportes 

regional/nacional. O primeiro tipo de intermodalidade pode ser conseguido através da coordenação 

com autocarros, serviços ferroviários (convencionais e de alta velocidade) e metropolitano. Já a 

integração do transporte aéreo na rede de transportes pode-se concretizada quer através de ligações 

ferroviárias convencionais quer através de ligações ferroviárias de alta velocidade. O presente 

trabalho foca-se precisamente neste segundo tipo de intermodalidade, onde se integram serviços 

ferroviários de alta velocidade e serviços de transporte aéreo. 

2.2.2. Concretização da intermodalidade ferroviária/aérea 

Um exemplo de intermodalidade entre os modos ferroviário e aéreo, na perspectiva de integração 

com a rede de transporte, funcionou entre 1982 e 1993 na Alemanha, ligando Dusseldorf, Colónia e 

Estugarda ao aeroporto de Frankfurt. Este serviço consistia num transporte ferroviário dedicado, 

operado pela Deutsche Bundesbahn e promovido pela Lufthansa, tendo sido por isso denominado 

“Lufthansa Airport Express”. Este serviço foi interrompido por diversas razões, em especial por 

divergências entre a companhia ferroviária e a aérea, e devido a questões de insustentabilidade 

económica do serviço causadas por níveis de ocupação reduzidos. 

Mais recentemente, uma parceria entre a Deutsche Bahn, Luftthansa e Fraport, criou uma nova 

solução intermodal denominada AIRail. Este serviço foi introduzido entre o aeroporto de Frankfurt e 

Estugarda em 2001, surgindo em 2003 uma nova ligação a Colónia. O AIRail apresenta um bilhete 

integrado e assegura a transferência de bagagem entre modos. O check-in da Lufthansa efectua-se 

nas estações ferroviárias de Colónia ou Estugarda, garantindo a máxima comodidade ao passageiro. 

Este serviço é ainda caracterizado por uma frequência regular de 15 comboios por dia em cada 

direcção, entre o aeroporto de Frankfurt e Colónia; e 7 comboios por dia entre Estugarda e Frankfurt. 

O AIRail não se encontra limitado aos passageiros da Lufthansa, havendo outras vinte e sete 

companhias aéreas com acordos para utilização desde serviço. 
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Apesar do elevado nível de integração deste serviço, existem alguns desafios que necessitam de 

ser ultrapassados pois continuam a limitar a expansão do produto. Em termos de operação, existem 

algumas dificuldades geradas pelo facto da carga e descarga da bagagem apenas poder ser 

realizada durante os períodos de paragem, que em geral não excedem quatro minutos. Este 

problema surge devido à existência de um horário bastante condensado, que se encontra 

sincronizado com as partidas dos voos da Lufthansa. Outro dos problemas identificado é a 

impossibilidade de reservar viagens neste serviço directamente a partir do site da transportadora 

aérea alemã. Este problema deve-se a incompatibilidades técnicas entre os mecanismos de reserva 

dos operadores ferroviário e aéreo.  

A introdução desta solução intermodal provocou consideráveis alterações na quota de mercado do 

transporte aéreo, que até à data da introdução do AIRail era o modo dominante. No caso do corredor 

Colónia – Frankfurt, em que os dois aeroportos distam cerca de 136 quilómetros, entre 2005 e 2003 o 

volume anual de passageiros transportados por via aérea decresceu de 150.000 para perto de 

50.000. Já os níveis de ocupação sofreram uma redução de 60% para 50%, para o mesmo período 

em análise (Grimme, 2009).  

Existem outros exemplos de cooperação entre operadores de transporte aéreo e de transporte 

ferroviário, nomeadamente o TGV Air que opera entre Lille e Paris-CDG, e os acordos IBMTS 

(International Bimodal Transport Service) para serviços entre Bruxelas e Paris-CDG 

(EUROCONTROL, 2004). 

2.2.3. Benefícios da cooperação entre o transporte ferroviário e o aéreo 

Estudos evidenciam que a cooperação entre o transporte ferroviário e o aéreo pode trazer 

importantes benefícios quer para o sistema ferroviário quer para o aéreo. Mesmo sem integração, 

conexões entre o sistema ferroviário e aéreo podem ser benéficas para ambos os sistemas 

(Comissão Europeia, 1998). Por um lado as companhias ferroviárias podem aumentar o volume de 

passageiros transportados através da captação de passageiros a outros meios de transporte, 

substituindo alguns serviços aéreos feeder de curta distância (Vespermann; Wald, 2011). Por outro 

lado, no caso de serviços aéreos de ligação a hubs que existam por conveniência, esta 

complementaridade entre os meios de transporte permite a redução de custos operacionais. No 

entanto, tal consideração deverá ter em conta o fluxo de passageiros movimentados. Neste contexto, 

as companhias aéreas podem assim concentrar a sua operação nos destinos de médio e longo curso. 

Adicionalmente, aos aeroportos é-lhes dada a possibilidade de libertar slots, anteriormente ocupadas 

com voos de curta distância, contribuindo para a diminuição do congestionamento aeroportuário 

(Givoni; Banister, 2006). 

Na perspectiva do transporte aéreo, a cooperação entre o modo ferroviário e aéreo permite 

melhorar o acesso aos aeroportos. Especificamente em relação à alta velocidade, o tempo de acesso 

às infraestruturas aéreas é substancialmente reduzido em relação aos sistemas ferroviários 

convencionais, aumentando consequentemente o hinterland (ou área de influência) do aeroporto. 

Tomando em consideração a competição que existe entre aeroportos, a melhoria das condições de 
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acesso às suas infraestruturas apresenta-se como uma questão estratégica (Comissão Europeia, 

1998). A Figura 4 mostra a área de influência do aeroporto de Paris – Charles de Gaulle, definida com 

base na distância percorrida pelo comboio de alta velocidade em duas horas e meia de viagem.  

 

Figura 4 – Área de influência do aeroporto Charles de Gaulle, definida pelo TGV. Fonte: Aeroporto de 
Paris. Fonte: Comissão Europeia (1998) 

 

O aumento da área de influência de um aeroporto não é, no entanto, exclusivo às infraestruturas 

de maior dimensão. O efeito verifica-se em ambos os sentidos. Constata-se que a conexão de áreas 

de influência de aeroportos, através de ligações ferroviárias, possibilita uma “melhor” distribuição da 

procura do transporte aéreo, pelo menos em zonas em que áreas de influência de vários aeroportos 

se sobreponham (Comissão Europeia, 1998). Neste sentido, também as infraestruturas 

aeroportuárias de menor dimensão (e que, consequentemente, possuem menor poder de atracção), 

poderão experienciar efeitos positivos, nomeadamente através da deslocalização de passageiros de 

aeroportos centralizados e saturados para infraestruturas de média dimensão, que funcionem abaixo 

da sua capacidade. 

Por fim, a integração de meios de transporte contribui ainda para importantes alterações 

económicas, sociais e ambientais positivas nas zonas sob influência destas infraestruturas. Não 

obstante, estas questões não foram analisadas por se considerar que saem fora do âmbito do estudo. 

Para os interessados, a EUROCONTROL (2004) analisou o impacto da intermodalidade em várias 

áreas. 

2.3. Conclusões do capítulo 

Com base na revisão bibliográfica realizada, é possível verificar que os modos de transporte 

existentes possuem diferentes características, qualidades e limitações. No entanto, são precisamente 

estas diferenças que geram a competição modal. A comparação entre os vários meios de transporte 

de passageiros, realizada no primeiro subcapítulo, permitiu verificar que cada meio de transporte 

possui o seu campo de aplicação. No entanto, constata-se que há espaço para a sobreposição 
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destes campos de aplicação. O caso do transporte ferroviário de alta velocidade e do transporte 

aéreo de curta distância é um exemplo claro desta situação.  

A experiência mostra que a introdução de soluções ferroviárias de alta velocidade, em corredores 

dominados por outro meio de transporte, pode provocar importantes alterações no mercado. Quer o 

francês TGV quer o espanhol AVE, mostram que a solução ferroviária pode competir com os 

restantes meios de transporte, em particular com o transporte aéreo, devido à existência de uma 

compatibilidade por substituição.  

No entanto, a introdução de uma solução ferroviária de alta velocidade não origina apenas 

competição. De acordo com estudos analisados, verifica-se que se podem gerar também dinâmicas 

de cooperação entre o modo ferroviário e aéreo, potenciadas pela conexão de infraestruturas. Os 

benefícios decorrentes desta cooperação observam-se tanto no sistema ferroviário como no aéreo. 

Em relação ao sistema ferroviário, este beneficia claramente pelo aumento da procura. No que se 

refere ao sistema aéreo, verifica-se que ligações ferroviárias, em especial do tipo alta velocidade, 

possibilitam o aumento da área de influência do aeroporto conectado, beneficiando quer a autoridade 

aeroportuária quer as companhias aéreas. Por outro lado, no caso da existência de aeroportos 

congestionados, ligações ferroviárias que conectem vários aeroportos promovem uma melhor 

distribuição da procura, encaminhando-a para infraestruturas menos saturadas. 

A pesquisa realizada revelou também que, actualmente existem poucos exemplos de soluções 

intermodais de transporte de passageiros que combinem os modos aéreo e ferroviário de alta 

velocidade. Não obstante, verifica-se que a concretização de soluções de transporte intermodal só 

poderá ser uma realidade se estas forem competitivas perante uma solução unimodal de transporte 

aéreo. Para que tal aconteça, será decisivo que o processo de transbordo de meio de transporte seja 

eficaz e, no que toca ao preço, que o serviço seja competitivo. Deste modo, é necessário que se crie 

uma rede de infraestruturas, onde se integrem novas tecnologias, se simplifiquem processos 

administrativos e se reduzam os encargos associados ao transbordo de meio de transporte. 
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3. Modelos de escolha discreta 

A mobilidade de passageiros e mercadorias é uma necessidade humana, tanto por razões 

pessoais, como comerciais. À medida que as populações e as suas comunidades evoluem e se 

desenvolvem, os desafios de mobilidade tornaram-se mais complexos. Garantir o desenvolvimento 

sustentável do sector dos Transportes, ao mesmo tempo que se procura minimizar os seus custos, é 

o actual desafio. Dado este contexto, é fundamental possuir dados de qualidade que permitam 

analisar e desenvolver um estudo aprofundado sobre estes problemas. O conhecimento robusto das 

preferências dos passageiros e dos padrões de mobilidade tornou-se indispensável para o 

planeamento e gestão de sistemas de transportes ao nível local, regional e supra-regional.  

Perante esta necessidade de mobilidade, existe um conjunto de meios de transporte, já 

caracterizado nos capítulos anteriores, cujo objectivo é dar resposta a esta procura. A competição 

intermodal implica que, no final, um dos modos de transporte seja escolhido pelo passageiro. Neste 

contexto, o estudo do processo de decisão do indivíduo é essencial para prever a repartição modal de 

um dado meio de transporte.  

Olhando para estudos que procuraram avaliar a repartição modal esperada, Gonzalez-Savignat 

(2004) utilizou modelos probabilísticos de escolha para caracterizar as preferências dos passageiros 

em relação a viagens entre Madrid e Barcelona. Através desta informação foi possível prever o 

comportamento dos passageiros, avaliar a capacidade de competição do transporte ferroviário de alta 

velocidade neste corredor e simular diferentes políticas de Transportes. “Para analisar as escolhas 

modais dos passageiros é necessário desenvolver um modelo de procura que permita que as suas 

preferências sejam caracterizadas em comparação com alternativas de transporte. Os modelos de 

escolha discreta são os mais adequados para este objectivo, na medida em que garantem 

consistência entre a função procura e a teoria do consumidor (McFadden, 1974).” (Gonzalez-

Savignat, 2004, p.2). Analisando igualmente o corredor Madrid-Barcelona, Román, Espino e Martín 

(2007) estimaram modelos de escolha discreta desagregados, utilizando um misto de dados de 

preferências reveladas e declaradas.  

Os autores acima referidos abordaram os problemas em estudo através de modelos de escolha 

discreta. Estes modelos estatísticos baseiam-se na Teoria de Utilidade Estocástica e procuram 

reproduzir as condições em que as pessoas exercem as suas escolhas perante um conjunto finito de 

alternativas. Segundo Train (2009), as propriedades estatísticas e económicas destes modelos foram 

já profundamente estudadas, sendo que aplicações destes modelos básicos, nomeadamente o Logit 

e o Nested Logit, foram bem-sucedidas nas áreas dos Transportes, Energia, Habitação, e Marketing, 

entre outras.  

Os modelos de escolha discreta descrevem as escolhas dos decisores tendo em conta as 

alternativas existentes. No âmbito da metodologia destes modelos, o conjunto de alternativas 

necessita de apresentar três características. Primeiro, as alternativas devem ser mutuamente 

exclusivas, da perspectiva do decisor. Isto é, o decisor deve escolher unicamente uma alternativa do 
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conjunto. Em segundo lugar, o conjunto de alternativas deve ser exaustivo, incluindo todas as 

possíveis alternativas significativas. Por fim, o número de alternativas deve ser finito. 

De acordo com a Teoria de Utilidade Estocástica, a função utilidade é constituída por duas 

componentes,  e , respectivamente. Em termos de modelação,  corresponde às influências não 

observadas, sendo representado por uma variável aleatória. As diferenças nos modelos de escolha 

discreta com múltiplas alternativas surgem consoante o tipo de relação assumido para as 

componentes aleatórias do conjunto de funções utilidade. O modelo Multinomial Logit (MNL) resulta 

da imposição da condição de que as componentes não observadas de todas as alternativas são não 

correlacionadas entre si e que todos os termos de erro possuem o mesmo tipo de distribuição 

(Hensher; Rose; Greene, 2005). Outra condição restritiva que faz parte deste tipo de modelo implica 

que os rácios das probabilidades de escolha sejam independentes da presença ou ausência de 

quaisquer outras alternativas. 

Embora o Multinomial Logit seja o modelo mais utilizado, tanto devido à disponibilidade de 

software como à facilidade de interpretação e aplicação do modelo, as condições inerentes ao 

modelo são bastante limitativas. Quando as condições acima apresentadas são violadas, existem 

especificações alternativas que podem ser consideradas. Modelos de escolha como o Nested Logit 

(NL) permitem condições menos restritivas. O Nested Logit resulta do relaxamento parcial das 

condições assumidas no modelo Multinomial Logit. Este relaxamento ocorre nas componentes da 

variância do modelo, junto com alguma correlação entre sub-conjuntos de alternativas. Tal como o 

modelo MNL, o modelo NL é relativamente simples de utilizar e possui o benefício de ser uma 

solução de forma fechada (Hensher; Rose; Greene, 2005). Ou seja, pode ser resolvido utilizando 

operações matemáticas simples, não requerendo cálculos complexos e analíticos, tais como 

integrações. Outros modelos mais avançados como o Multinomial Probit, o modelo de valor extremo 

heterosticidadico, e o modelo Mixed Logit, permitem relaxar ainda mais as restrições assumidas no 

MNL. No entanto, estes modelos mais complexos são soluções de forma aberta (open-form solution), 

requerendo um cálculo complexo e analítico para identificar alterações nas probabilidades de 

escolha, ao longo dos diferentes níveis de atributos e condições socio-demográficas. 
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Figura 5 - Metodologia tipicamente utilizada na estimação de modelos de escolha discreta 

 

No que se refere à recolha de dados, dois tipos de dados emergiram como fontes primárias de 

escolhas: preferências declaradas e preferências reveladas (Hensher; Rose; Greene, 2005). “Tanto 

abordagens de preferências declaradas como de preferências reveladas têm vindo a ser largamente 

utilizadas no estudo do comportamento dos passageiros, para produzir modelos empíricos que 

prevejam escolhas modais, e também preços sombra e os valores atribuídos aos atributos da viagem” 

(Hensher; Barnard; Truong (1988, p.1)).  

As preferências reveladas referem-se às escolhas actuais dos indivíduos quando confrontados 

com escolhas em situações reais. O termo “reveladas” aplica-se pois as preferências reais/actuais 

dos inquiridos são reveladas. Contrariamente, as preferências declaradas são recolhidas em estudos 

nos quais os inquiridos são confrontados com situações de escolha hipotéticas. Este termo refere-se 

assim ao facto dos inquiridos declarem quais seriam as suas escolhas nestas situações hipotéticas 

(Train, 2009). As formas de preferências declaradas podem ser agrupadas em duas categorias. A 

primeira solicita-se ao individuo que indique as suas preferências através da ordenação das 

alternativas ou da valoração destas. A segunda categoria envolve apenas a selecção de uma 

alternativa, não havendo nem ordenação nem valoração das restantes alternativas não escolhidas. 

“Experiências de escolhas declaradas são actualmente a forma mais popular de métodos de 

preferências declaradas em Transportes, estando a crescer em popularidade em outras áreas como o 

Marketing, Geografia, Ciências Regionais e Turismo” (Hensher (1994, p.2)).  

O problema em estudo procura analisar a capacidade de competição de soluções intermodais que 

incluam o comboio de alta velocidade quando integradas em sistemas aéreos. Esta análise é 

desenvolvida segundo a perspectiva dos passageiros, tentando com base nas suas preferências 

prever a distribuição modal no mercado. Considera-se assim que o estudo em causa se insere 
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teoricamente na modelação de problemas de escolha discreta, em que um individuo se depara com a 

necessidade de escolher uma entidade de um conjunto finito de opções mutuamente exclusivas numa 

situação hipotética. Neste sentido, serão utilizados modelos de escolha, os quais serão calibrados 

com base em preferências declaradas recolhidas junto de potenciais passageiros do corredor em 

estudo. O exercício de recolha de dados é desenvolvido no capítulo 4. Caso de estudo.  

Cada indivíduo é único e isso reflecte-se na variabilidade observada no processo de decisão, 

também conhecida por heterogeneidade. O desafio é portanto, encontrar formas de observar e 

consequentemente medir esta variabilidade, maximizando a variabilidade medida e minimizando a 

não medida (Hensher; Rose; Greene, 2005). Neste sentido, o objectivo deste capítulo é rever as 

noções teóricas que estão na base da análise de decisões através de modelos de escolha discreta. 

3.1. Utilidade 

O processo de avaliação de alternativas assenta no princípio de que o agente-decisor tem 

capacidade discriminatória perfeita, i.e. tem capacidade de ordenar múltiplas opções em função das 

suas preferências. Por outro lado, assume-se que a decisão do individuo tem por base a 

maximização do que a Psicologia chama de “nível de satisfação” (McFadden, 1974). Em Economia 

este conceito é denominado “nível de utilidade” e assenta na ideia de que existe sempre uma função 

matemática passível de representar a ordenação de preferências de um indivíduo, desde que este aja 

racionalmente. A utilidade geral ( ), associada à i-ésima alternativa, pode ser dividida nas 

contribuições que são observadas pelo analista ( ) e nas não observadas ( ). A letra epsilon ( ) é, 

em geral, a notação utilizada na literatura para representar influências não observadas, como o erro. 

Em escolha discreta, tanto  como  são de grande relevância e na maioria dos estudos assume-se 

que a relação entre estas duas componentes é independente e aditiva. 

 (expressão 1) 

Matematicamente,  é a diferença entre a verdadeira utilidade do agente decisor ( ) e a utilidade 

observada pelo analista ( ). Em termos de modelação,  é representado por uma variável aleatória, 

o que implica que a verdadeira utilidade do agente ( ) tenha necessariamente uma natureza 

aleatória e que, portanto, quaisquer conjecturas relativas a  sejam de ordem probabilística e não 

determinística. 

 é frequentemente referida como a “componente representativa da utilidade” dado que, na 

prática, é nesta componente que o conjunto de atributos pode ser observado e medido (para um 

individuo representativo). Esta componente pode ser definida por uma expressão linear, em que cada 

atributo tem um peso associado, que tem em consideração a utilidade marginal do atributo. Este peso 

estabelece portanto a contribuição relativa que cada atributo tem para a utilidade observada 

(Hensher; Rose; Greene, 2005). Em termos de notação, a componente representativa da utilidade é 

representada por: 

       …    (expressão 2) 
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Em que: 

 é o peso (ou parâmetro) associado ao atributo  e alternativa  

 é o um parâmetro que não está associado a nenhum dos atributos medidos, 

denominado “constante especifica da alternativa”, que representa a influência média das 

fontes de utilidade não observadas. 

Através da expressão 2 observa-se que são considerados K atributos. Note-se que os pesos, 

níveis dos atributos e a constante  são específicos da alternativa . De referir ainda que …  pode 

ter várias formas, podendo ser uma função linear, quadrática, logarítmica, entre outras.  

Inserindo a expressão 2 em 1: 

       …      (expressão 3) 

Formalmente, cada alternativa é comparada e, assumindo um comportamento racional por parte 

do indivíduo, aquela que apresentar o maior nível de utilidade será a opção escolhida.  

3.2. Logit 

Considere-se que um individuo se encontra a avaliar cada alternativa, representada por  (em 

que 1,… ,  alternativas) e que, quando comparando as várias utilidades , , … , , … , , o 

decisor opta pela alternativa que maximiza a utilidade, i.e. max ( ). Verifica-se que a probabilidade 

de um indivíduo escolher a alternativa  é igual à probabilidade da utilidade associada à alternativa  

ser superior ou igual à utilidade referente à alternativa , após terem sido avaliadas todas as J 

alternativas possíveis do conjunto (Hensher; Rose; Greene, 2005). Em termos da notação utilizada, a 

probabilidade de escolha da alternativa  pode ser apresentada da seguinte forma: 

    1, … , ;   (expressão 4) 

O que é equivalente a: 

    1, … , ;  (expressão 5) 

Rearranjando a equação (expressão 5) obtém-se: 

    1, … , ;  (expressão 6) 

A expressão 6 mostra que a probabilidade de um indivíduo escolher a alternativa , é igual à 

probabilidade de que a diferença entre as componentes de utilidade não observadas da alternativa  e 

da alternativa  sejam menores (ou iguais) à diferença entre as componentes representativas da 

utilidade das alternativas  e . Empiricamente, isto significa que os factores não observáveis ( ) 

deverão apresentar um comportamento que induza o agente a escolher de acordo com a 

especificação determinística do modelo ( ). Isto implica que a probabilidade de se escolher  em vez 

de , e portanto, a importância de  relativamente a , dependa da forma como o analista interpreta a 

distribuição da componente não observável da utilidade (Hensher; Rose; Greene, 2005). Esta 

interpretação, que depende da natureza e características do problema que se pretende modelar, 
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determina o tipo de especificação a utilizar. Por exemplo, se os factores não observáveis nas 

diferentes opções forem independentes entre si, opta-se por colocar a variável aleatória a seguir uma 

distribuição de valor extremo ou Gumbel, da qual emerge o modelo Logit. Neste caso, os factores não 

observáveis são independentes e identicamente distribuídos, o que implica que o valor esperado de 

 seja 0 e que a probabilidade de  ser maior do que  é igual à probabilidade de  ser maior 

que  – i.e. que a especificação determinística do modelo ( ) reflecte as verdadeiras preferências do 

agente decisor.  

A forma do modelo declara que a probabilidade de um indivíduo escolher a alternativa  de um 

conjunto de  alternativas é igual ao rácio entre o exponencial da utilidade observada para a 

alternativa  e o somatório dos exponenciais da utilidade de todas as J alternativas. 

∑    
  ;    1, … , , …              (expressão 7) 

O Logit é, de longe, o modelo de escolha discreta mais utilizado. A sua popularidade é devida ao 

facto da expressão da probabilidade de escolha possuir uma forma fechada e de ser facilmente 

interpretável (Train, 2009). Este modelo surge assumindo que os termos de  são independentes e 

identicamente distribuídos. A parte crítica do que se assume é o facto dos factores não observados 

( ) entre as alternativas não serem correlacionados. Este pressuposto, embora restritivo, é bastante 

conveniente em termos da definição de probabilidades. Pode-se dizer que a popularidade do modelo 

Logit é devida à simplificação resultante deste pressuposto. Apesar disto, este pressuposto pode ser 

inapropriado em algumas situações, dado que os factores não observados referentes a uma 

alternativa podem ser semelhantes aos de uma outra alternativa, revelando correlação. O 

pressuposto de independência também é considerado quando o modelo Logit é aplicado em 

sequências de escolhas ao longo do tempo. O modelo Logit assume que cada escolha é 

independente das outras.  

Os três tópicos seguintes resumem o âmbito de utilização e as limitações associadas ao modelo 

Logit, na representação do comportamento do indivíduo enquanto decisor: 

• O Logit pode representar a variabilidade das preferências (isto é, a variabilidade relacionada 

com os factores observados), mas não a variabilidade aleatória (diferenças de gostos que 

não podem ser associados a factores observados). 

• O modelo implica um certo padrão de substituição proporcional ao longo do conjunto de 

alternativas. O aumento da probabilidade de escolha de uma alternativa implica 

necessariamente a diminuição da probabilidade das restantes alternativas serem escolhidas. 

Neste caso a utilização do modelo Logit é apropriada. Esta questão pode ser observada de 

duas formas, como uma restrição nos rácios de probabilidades ou como uma restrição das 

elasticidades cruzadas das probabilidades. Ambos os casos são manifestações de uma 

propriedade denominada independência de alternativas irrelevantes (IIA).  

• Se os factores não observados forem independentes ao longo do tempo, em sucessivas 

situações de decisão, então o Logit pode capturar as dinâmicas de escolhas. No entanto, 

como já referido, o Logit não consegue lidar com situações em que os factores não 
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observados estejam correlacionados ao longo do tempo. Esta representa a hipótese de 

independência de componentes do erro identicamente distribuídas (IID). 

O Logit beneficia ainda de uma propriedade importante que consiste na forma como é interpretada 

a relação entre a utilidade representativa de uma opção e a sua probabilidade de escolha. A relação 

entre a probabilidade obtida através do Logit e a utilidade representativa é sigmóide. Assim, verifica-

se, tal como expectável do comportamento humano, que no Logit o agente decisor é pouco sensível a 

variações na utilidade de opções desprezáveis, ou a variações na utilidade da melhor das opções. 

Esta fraca sensibilidade a melhorias da pior das opções ou a piorias da melhor das opções traduz-se 

apenas em alterações marginais nas probabilidades de escolha de cada opção (Train, 2009). Deste 

modo, no Logit apenas variações nas utilidades de opções semelhantes (ou relativamente próximas 

entre si), têm efeitos práticos nas probabilidades de escolha. 

 

Figura 6 – Curva sigmóide do Logit. Fonte: Train, K. (2009) 

 

Aplicações do Logit 

Estimar modelos é apenas uma componente do processo de modelação de escolhas. No que se 

refere às aplicações do Logit, os resultados podem ser utilizados de diferentes modos, 

nomeadamente em previsão, na análise de cenários, em avaliação (Willingness To Pay), e na 

compreensão do papel particular dos atributos e características (Hensher; Rose; Greene, 2005).  

O Logit permite obter a probabilidade de escolha de uma dada alternativa com base na relação de 

utilidades das várias alternativas. No entanto, para além da estimativa da repartição modal, a partir 

dos coeficientes estimados através do Logit é possível determinar elasticidades. Elasticidade pode 

ser definida como uma medida adimensional que descreve a relação entre a percentagem de 

mudança de uma variável (i.e. um atributo de uma alternativa ou das características socio-

demográficas do decisor) e a alteração percentual imposta numa outra variável que pode ser a quota 

de mercado (Hensher; Rose; Greene, 2005). A alteração percentual da quota de mercado não é 

exclusiva da alternativa cujas características foram alteradas, podendo haver alteração da quota das 

restantes alternativas. Assim, são definidos dois tipos de elasticidades: elasticidade directa e 

elasticidade cruzada. A elasticidade directa mede a alteração percentual na probabilidade de uma 

alternativa particular ser escolhida por via de uma alteração percentual num atributo dessa 
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alternativa. A elasticidade cruzada mede a alteração percentual da probabilidade de escolha de uma 

alternativa como resultado de uma alteração percentual numa outra alternativa (Louviere; Hensher; 

Swait, 2000).  

Outra das aplicações dos modelos de escolha discreta é a determinação do valor monetário que 

os indivíduos estão disponíveis para desembolsar de modo a obter o benefício decorrente de uma 

dada actividade ou tarefa. Este indicador económico é denominado de disponibilidade para pagar 

(willingness to pay, em inglês). A título de exemplo, Román, Espino e Martín (2007) analisaram a 

disponibilidade dos passageiros para obter melhorias dos níveis de serviço de vários transportes de 

passageiros no corredor Madrid-Barcelona. Em modelos lineares simples, a disponibilidade que um 

indivíduo possui para pagar um serviço ou bem pode ser calculada através do rácio de dois 

parâmetros estimados, mantendo os restantes constantes. Tão importante como a disponibilidade 

para pagar é o valor de poupança de tempo de viagem. Este indicador define-se como a quantidade 

de dinheiro que um indivíduo está disposto a despender para poupar uma unidade de tempo gasta 

em viagem. Uma vez calculado, o valor de poupança de tempo de viagem pode ser utilizado para 

calcular custos generalizados em diferentes viagens em diferentes modos de transporte 

(EUROCONTROL, 2004). 

3.3. Nested Logit 

Muitas vezes, o analista é incapaz de capturar explicitamente todas as fontes de correlação, o que 

leva a que as componentes não observadas da utilidade estejam correlacionadas e que a IIA não se 

mantenha. Nesses casos, é necessário um modelo mais geral que o Logit (Train, K.). O modelo 

Nested Logit representa um relaxamento parcial das hipóteses de independência de alternativas 

irrelevantes (IIA) e de independência de componentes do erro identicamente distribuídas (IID) 

(Hensher; Rose; Greene, 2005). 

O Nested Logit pertence a uma classe de modelos denominada modelos de valor extremo 

generalizado (GEV). Os modelos GEV constituem uma classe que exibe uma variedade de padrões 

de substituição, tendo como característica comum o facto das componentes não observadas da 

utilidade se encontrem distribuídas em conjunto como uma função de valor extremo generalizado. 

Esta distribuição permite correlações entre alternativas e, tal como o nome indica, é uma 

generalização da distribuição de valor extremo univariada, utilizada em modelos Logit standard. 

Quando não se observam correlações, a distribuição GEV torna-se o produto de distribuições de valor 

extremo independente, e o modelo GEV reduz-se a um modelo Logit standard (Train, K.). Tal como 

no MNL, a expressão do NL possui uma forma fechada. Esta propriedade faz com que este modelo 

seja o mais utilizado da classe de modelos GEV, em especial devido à sua forma funcional, bastante 

simples quando comparada com outro tipo de modelos GEV. 

NL é apropriado quando o conjunto de alternativas considerado pelo decisor pode ser ramificado 

em subconjuntos, denominados ninhos (nests), de modo a que as seguintes propriedades se 

mantenham: 
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• Para quaisquer duas alternativas que se encontrem no mesmo ninho, o rácio de 

probabilidades é independente dos atributos ou da existência de todas as outras alternativas. 

Ou seja, a IIA mantém-se dentro de cada ninho. 

• Para quaisquer duas alternativas que se encontrem em ninhos diferentes, o rácio de 

probabilidades pode depender dos atributos de outras alternativas presentes nos dois ninhos. 

Em geral, a IIA não se mantém para alternativas em ninhos diferentes. 

É comum representar-se os padrões de substituição sob a forma de um diagrama em forma de 

árvore. Numa “árvore”, cada ramo representa um subconjunto de alternativas no qual a IIA é 

conservada, e cada folha uma alternativa. 

 

Figura 7 - Exemplo de um diagrama de um modelo Nested Logit. Fonte: Elaboração própria 

 

A estimação da probabilidade de escolha de uma dada alternativa num modelo NL é 

consideravelmente mais complexa do que no MNL. Num modelo NL com dois níveis, a probabilidade 

de escolher uma alternativa (no primeiro nível) está condicionada ao ramo a que a alternativa 

pertence. Para modelos com mais de dois níveis a probabilidade torna-se condicional a n-1 níveis. 

Utilizando o exemplo representado na Figura 7, e omitindo toda a demonstração matemática inerente 

à expressão, a probabilidade de escolha da alternativa A1 pode ser obtida através da seguinte 

fórmula: 

1 1 1| 1  (expressão 8) 

Em termos gerais: 

  |   (expressão 9) 

Em que |  é a probabilidade condicional de escolher a alternativa i sabendo que essa 

alternativa do ninho  é escolhida, e    corresponde à probabilidade marginal de escolher uma 

alternativa do ninho . 

A função utilidade para o ramo N1 é dada pela multiplicação do factor de escala do ramo ( ), 

pelo parâmetro , o qual corresponde ao índice de utilidade máxima esperada (EMU) para o ramo, 

operação representada na expressão seguinte: 

 (expressão 10) 

Em que, 

  ∑ exp | , Є   (expressão 11) 
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Assumindo que os parâmetros de escala ao nível 1 são normalizados considerando | ,  igual a 

1.0, a probabilidade da alternativa A1 ser escolhida dentro do ramo N1 é dada pela expressão: 

|     
 (expressão 12) 

Na forma geral, 

|  ∑  Є
 (expressão 13) 

Em que  corresponde à utilidade da alternativa ni, num conjunto de j alternativas pertencentes 

ao ramo Bk. Já a probabilidade marginal de escolher uma alternativa do ninho  é dada por: 

  ∑  
 (expressão 14) 

Como se pode verificar, a probabilidade obtida através do Nested Logit pode ser escrita como o 

produto de duas probabilidades Logit standard. Assim, a expressão 14 encontra-se decomposta em 

dois elementos, uma probabilidade marginal e uma condicional, ambos os elementos com a forma 

funcional de um Logit.  

3.4. Conclusões do capítulo 

O presente capítulo centrou-se nos modelos de escolha discreta. O capítulo foi iniciado com um 

olhar sobre a metodologia e o tipo de técnicas utilizadas em estudos cujo objectivo é a análise da 

competição entre alternativas de transporte de passageiro, e em concreto a avaliação da quota de 

mercado esperada. Neste sentido apresentaram-se os modelos de escolha discreta como uma 

abordagem adequada, garantindo a consistência estatística e económica da análise. Foram assim 

apresentadas as possíveis áreas de aplicação deste tipo de modelos, bem como alguns exemplos de 

aplicação na área dos Transportes. 

Tomando em consideração o objectivo da presente dissertação e com base na análise 

bibliográfica realizada, considera-se que o problema em estudo se insere teoricamente na modelação 

de problemas de escolha discreta, em que um individuo se depara com a necessidade de escolher 

uma entidade de um conjunto finito de opções mutuamente exclusivas numa situação hipotética. 

Neste sentido, explicitou-se o conceito de Utilidade e apresentaram-se os tipos de modelos de 

escolha discreta mais utilizados, nomeadamente o Multinomial Logit e Nested Logit. De seguida, 

aclarou-se o âmbito de utilização e as limitações associadas ao modelo Logit, na representação do 

comportamento do indivíduo enquanto decisor. Foram ainda realçadas outras possíveis aplicações 

dos modelos de escolha discreta que não a obtenção da repartição modal, nomeadamente o cálculo 

da elasticidade (cruzada e directa) e da disponibilidade para pagar. Por fim, explorou-se com mais 

pormenor os modelos tipo Nested Logit, utilizados como forma de ultrapassar problemas na 

calibração de modelos, impostos pelas hipóteses de independência de alternativas irrelevantes (IIA) e 

de independência de componentes do erro identicamente distribuídas (IID). 
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4. Caso de estudo 

O segundo capítulo teve como objectivo analisar e compreender o actual estado de arte no que se 

refere à competição e cooperação intermodal. De seguida, no terceiro capítulo exploraram-se os 

modelos de escolha discreta como abordagem para analisar a competição entre soluções de 

transporte. No presente capítulo pretende-se analisar o corredor Lisboa-Madrid como caso de estudo. 

A escolha deste corredor para análise prende-se com as intenções de no futuro conectar Lisboa e 

Madrid por via de uma nova ligação ferroviária do tipo alta velocidade, projecto identificado na Rede 

Trans-Europeia de Transportes. Para além do aumento esperado do nível de competição intermodal, 

esta ligação abrirá espaço para a cooperação entre operadores de diferentes modos, nomeadamente 

entre o ferroviário de alta velocidade e o aéreo.  

A análise que a presente dissertação se propõe a realizar é desenvolvida segundo a perspectiva 

dos passageiros, tentando com base nas suas preferências prever a distribuição modal no mercado. 

Este exercício foi centrado no corredor Lisboa-Madrid.  

De acordo com a Boeing (2012), existem quatro grandes segmentos de passageiros a serem 

considerados pelas companhias aéreas, sendo definidos pela motivação do passageiro para viajar e 

pelo tempo de viagem (figura 8).  

 

Figura 8 – Segmentação de passageiros. Adaptado de Boeing (2012). 

 

Gillen, Morrison e Stewart (2003) consideraram seis diferentes mercados para o transporte aéreo, 

distinguindo: viagens em negócios de viagens em lazer, viagens de longo curso de viagens de curta 

distância, e viagens domésticas de viagens internacionais. Estes autores estimaram de forma 
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independente a elasticidade da procura ao preço nestes mercados, tendo concluído que a mediana 

dos valores de elasticidade difere significativamente em função do tipo de passageiro, da distância da 

viagem e do facto de se tratar de rotas domésticas ou internacionais. Os autores preveem que a 

procura do transporte aéreo seja menos elástica para viagens mais longas comparativamente a 

viagens de curta distância, e que a procura no segmento Lazer seja mais elástica ao preço do que no 

segmento Negócios. 

Existindo evidência de diferenças na valoração da elasticidade da procura face ao preço nos 

segmentos acima identificados, prevê-se que o comportamento dos passageiros seja diferente 

conforme a distância da viagem a percorrer. Deste modo, considerou-se adequado segmentar o 

mercado em função da distância da viagem. Assim sendo, optou-se por seleccionar três destinos que 

fossem representativos de cada um dos mercados de curto, médio e longo curso, e que possuíssem 

ligações aéreas directas com companhias aéreas baseadas em Lisboa. Os destinos considerados 

foram assim não só Madrid, mas também Estocolmo (médio curso) e Nova Iorque (longo curso).  

A figura 9 apresenta as ligações hub and spoke em estudo, nomeadamente as ligações a 

Estocolmo e Nova Iorque a partir dos hubs de Lisboa e de Madrid. Note-se ainda a existência da 

ligação Lisboa – Madrid, que conecta os dois hubs, na qual se pretende estudar os efeitos da 

introdução do transporte ferroviário de alta velocidade, quer em termos de competição quer em 

termos de cooperação. 

 

 

Figura 9 – Ligações hub and spoke em estudo 

 

De acordo com Teichert, Shehu e von Wartburg (2008), tradicionalmente as companhias aéreas 

segmentam os seus clientes nas classes Negócios e Económica, alinhando a estratégia de produto 

no sentido da flexibilidade para os passageiros do segmento Negócios, e preço para os passageiros 
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da classe Económica. A segmentação dos passageiros surge da necessidade de adequar estratégias 

de marketing distintas em função das características específicas dos subgrupos de passageiros. 

Passageiros que viajam em Negócios tendem a valorizar factores de horário, estando disponíveis 

para incorrer em custos mais elevados do que os passageiros que viajam em Lazer (Shaw, 1985). 

Embora a elasticidade ao preço possa ser a principal distinção entre os passageiros em Negócios e 

Lazer, é pouco provável que todos os passageiros em negócios sigam o mesmo padrão 

estereotipado (Mason; Gray, 1996). Tem-se vindo a verificar que uma parte substancial destes 

passageiros é elástica ao atributo preço, optando muitas vezes por companhias aéreas de baixo 

custo (Mason, 2002). Não obstante, as diferenças esperadas no que se refere à valoração dos 

atributos justificam a distinção dos segmentos de Lazer e Negócios, pelo que dentro de cada um dos 

destinos procedeu-se a uma segmentação em função da natureza da viagem. 

No presente capítulo procede-se à caracterização do corredor Lisboa-Madrid, no que se refere à 

população e distribuição urbana, à oferta disponível de serviços de transporte de passageiros, à 

procura e à distribuição modal actual. Ainda neste capítulo, apresenta-se a estrutura do inquérito 

realizado com o objectivo de recolher dados acerca das escolhas dos utilizadores em relação às suas 

viagens, para estimação da repartição modal nos mercados em estudo. A estrutura do inquérito inclui 

a definição do conjunto de alternativas consideradas e dos atributos tomados em consideração na 

tomada de decisão. Por fim, apresentam-se os resultados da calibração dos modelos de escolha 

discreta para os destinos e segmentos considerados. 

4.1. Corredor Lisboa – Madrid 

O presente trabalho centra-se no corredor Lisboa – Madrid. Neste contexto, é fundamental 

caracterizar este corredor, conhecer quais os principais meios de transporte que nele operam e 

compreender os fluxos de passageiros em circulação. 

A construção do corredor ferroviário Lisboa – Madrid é um dos projectos prioritários que consta na 

Rede Transeuropeia dos Transportes – Horizonte 2020, fazendo parte da linha ferroviária de alta 

velocidade no eixo Sudoeste Europeu (PP3). Adicionalmente, os acordos alcançados nas cimeiras de 

ministros hispano-portuguesas sobre ligações ferroviárias internacionais definiram este corredor como 

um dos quatro para acesso ferroviário entre Espanha e Portugal 
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Figura 10 - Ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid 

 

4.1.1. População, densidade e sistema urbano 

O eixo Lisboa-Madrid partilha das características da geografia populacional espanhola, 

nomeadamente uma sucessão de extensões vastas, praticamente despovoadas, com núcleos 

urbanos de grande dimensão. Nos extremos do eixo em estudo localizam-se as áreas metropolitanas 

de Lisboa e Madrid, com uma população 2,67 e 5,37 milhões de habitantes, respectivamente. A 

população da Área Metropolitana de Lisboa (AML) corresponde a cerca de um quarto da população 

portuguesa. Ao nível económico, a AML concentra cerca de 25% da população activa, 30% das 

empresas nacionais, 33% do emprego e contribui com mais de 36% do PIB nacional (AML, 2011). 

Os pólos populacionais mais relevantes no corredor em estudo encontram-se identificados na 

Figura 10, sendo nomeadamente: Évora, Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia e Talavera de la 

Reina, que em conjunto totalizam aproximadamente meio milhão de habitantes dispersos por um 

corredor com mais de 600 quilómetros. 

Em suma, pode-se considerar que o tipo de povoamento observado no corredor Lisboa-Madrid é 

caracterizado por pólos populacionais de forte concentração separados entre si por distâncias 

geralmente grandes.  
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Figura 11 - Densidade populacional e principais cidades no corredor Lisboa-Madrid. Fonte: RAVE (2004) 

 

4.1.2. Oferta de transportes 

O corredor Lisboa-Madrid possui actualmente uma oferta de transportes que abrange quer meios 

terrestres quer meios aéreos. Não obstante, a oferta existente pode ser caracterizada como pouco 

diversificada, principalmente devido à limitada oferta ferroviária entre Lisboa e Madrid. Abaixo 

apresenta-se o sistema de transportes internacional entre Lisboa e Madrid. Sistema de transportes 

conjuga infraestrutura e agentes, nos quais se incluem os operadores de transportes. Assim sendo, 

de seguida descrevem: 

• Infraestruturas de transportes rodoviários; 

• Serviços regulares de transporte rodoviário colectivo; 

• Infraestrutura ferroviária; 

• Serviço ferroviário internacional; 

• Infraestrutura aeroportuária; 

• Serviços de transporte aéreo. 
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Infraestruturas de transportes rodoviários 

As infraestruturas de transportes rodoviários que definem o corredor Lisboa – Madrid são 

essencialmente duas: 

• Corredor rodoviário Sul, através do eixo Madrid – Lisboa (E-90), com dupla faixa de rodagem 

em Espanha (A-5) e Portugal (IP-7), sendo esta última numa auto-estrada com portagem. A 

ligação Caia (IP 7) – Badajoz (N-V) apresenta uma intensidade de tráfego de 8.428 veículos 

por dia, com 22,8% de pesados. É a ligação principal de Lisboa ao centro de Espanha, e 

especificamente a Madrid. 

• No âmbito do corredor produzem-se outras ligações internacionais de funcionalidade mais 

local, sendo a mais importante a de Cáceres/Portalegre (N-521/IC-13). 

 

Figura 12 - Rede viária, aeroportos e portos marítimos. Fonte: RAVE (2004) 

 

Serviços regulares de transporte rodoviário colectivo 

O eixo Madrid-Badajoz-Lisboa é um dos principais eixos de comunicação internacional mediante o 

transporte rodoviário colectivo. Este eixo estrutura-se em torno da N-V, Madrid-Badajoz, e tem a sua 

continuação na A-6 Elvas-Lisboa, já em território português. É a principal ligação entre Espanha e 

Portugal através do Corredor da Extremadura.  

De acordo com estudos realizados a pedido da RAVE, existe um total de 141 serviços semanais 

oferecidos pelos diferentes operadores de transporte colectivo de passageiros entre as cidades de 
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Lisboa e Madrid. Desse total, 118 são realizados em dias úteis e os restantes em dias não úteis. O 

tempo médio de viagem é de cerca de 9 horas. A tarifa ronda os 35 euros para as viagens de ida e os 

60 euros para as viagens de ida e volta. Actualmente existem operadores a praticar tarifas mais 

reduzidas, as quais rondam os 40 euros (ida e volta). 

Infraestrutura ferroviária 

No que se refere às infraestruturas ferroviárias, a oferta reduz-se a duas linhas, que formam dois 

eixos representados na Figura 13.  

 

Figura 13 – Rede ferroviária. Fonte: RAVE (2004) 

 

O corredor Norte, é formado por uma linha de via única, electrificada no lado português entre 

Pampilhosa (Coimbra) e Vilar Formoso, com passagem por Viseu e pela Guarda, e não electrificada 

no lado espanhol (Fuentes de Oñoro-Salamanca-Medina del Campo). A ligação a Madrid efectua-se 

através da linha central do Norte (Valladolid-Medina del Campo-Madrid), com via dupla electrificada. 

Adicionalmente, existe uma nova linha entre Valladolid e Madrid, com características de alta 

velocidade. 

O Corredor Sul (Madrid-Lisboa), que no lado espanhol é formado por uma infraestrutura de via 

única, não electrificada, entre Madrid-Talavera de la Reina, Cáceres, Mérida e Badajoz, com ligação 

de Cáceres à fronteira portuguesa (Marvão), também com via única, não electrificada. 

A ligação Madrid-Badajoz conta ainda com um itinerário alternativo através da antiga via principal 

da Andaluzia, com bitola ibérica, desde Manzanares a Ciudad Real-Puertollano-Badajoz, também 

com via única, não electrificada. 
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A ligação a Lisboa apresenta itinerários alternativos: 

• Desde Marvão ao Entroncamento, via única e não electrificada, onde se liga à linha principal 

Lisboa-Porto (dupla e electrificada). É o itinerário seguido pelo comboio hotel Lisboa-Madrid. 

• Desde Elvas a Portalegre, com alternativas para Abrantes e via principal para Lisboa, ou para 

Évora-Setúbal e acesso Sul a Lisboa. Todos os traçados são de via única, não electrificada. 

Estes eixos não contam com serviços internacionais de passageiros. 

A distância ferroviária actual entre as capitais portuguesa e espanhola é de 667 quilómetros. 

Serviço ferroviário internacional 

Actualmente, apenas existe um serviço ferroviário internacional com ligação directa a Madrid. O 

Lusitânia Comboio Hotel presta sete serviços semanais (um por dia em horário nocturno). Este 

serviço, explorado conjuntamente pela CP1 e pela sua congénere Renfe, é um comboio hotel que liga 

as cidades de Madrid e Lisboa num tempo próximo de 10 horas. A tarifa para a ligação entre Lisboa e 

Madrid é de 57 euros para o trajecto de ida e de quase 92 euros para o trajecto de ida e volta na tarifa 

mais baixa, com lugares sentados em classe turista. Os preços das restantes classes variam entre 

129 e 316 euros, para viagens de ida e volta. 

Infraestrutura aeroportuária 

Ambas as Áreas Metropolitanas de Madrid e Lisboa possuem aeroportos internacionais, 

nomeadamente Barajas em Madrid e Portela em Lisboa.  

Aeroporto de Barajas - Madrid 

O aeroporto de Madrid-Barajas (código IATA: MAD, código ICAO: LEMD) encontra-se localizado 

no distrito de Barajas, a 13 km a Nordeste do centro de Madrid. Barajas é o principal terminal 

aeroportuário da capital espanhola, sendo o quatro maior aeroporto da Europa e o décimo-primeiro 

mundial, em termos de volume de passageiros movimentados. A infraestrutura é gerida pela AENA 

Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea e é o principal hub da companhia aérea Iberia. 

Barajas possui quatro terminais: 

• T1 : Portas A e B. 

• T2 : Portas C e D. 

• T3 : Portas E e F. Possui onze verificadores, cinco fitas de bagagens e 20 portas de 

embarque (da E68 à E82 e da F90 à F94, estas últimas destinadas exclusivamente a vôos 

regionais). 

• T4 : Portas H, J e K. Possui 22 fitas de bagagens, 2 fitas duplas e 2 fitas para bagagens 

especiais. Possui 76 portas de embarque (da H1 à H37, da J40 à J59 e da K62 à K98). 

• T4-S : Portas M, R, S e U. A primeira área possui 19 portas de embarque (portas M22 a M48) 

na zona Schengen. A segunda área exclusiva de saídas internacionais, com 48 portas de 

                                                      
1 www.cp.pt – consultado em Janeiro de 2011. 
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embarque (portas R1 a R18, S20 a S51, e U55 a U74). A terceira recebe os vôos das 

chegadas internacionais. 

Barajas possui quatro pistas paralelas duas a duas: as 18L/36R - 18R/36L e as 15L/33R - 

15R/33L, cujo comprimento varia entre 3.700 e 4.540 metros. Na terminologia aeronáutica considera-

se que tem 8 pistas diferentes, utilizando-se simultaneamente quatro configurações de operação. A 

configuração é definida em função da meteorologia. 

 

Figura 14 - Layout do Aeroporto de Barajas – Madrid. Fonte: AIP – LEMD 

 

Em termos de acessibilidades, o Aeroporto de Barajas encontra-se ligado à rede de metropolitano 

e possui serviços de transporte através de táxi, autocarro e comboio. 

Aeroporto da Portela - Lisboa 

O Aeroporto de Lisboa, também denominado Aeroporto da Portela (código IATA: LIS, 

código ICAO: LPPT), situa-se no concelho de Lisboa, a apenas 7 quilómetros do centro da capital. 

Este é o maior aeroporto português, tanto em termos de volume de passageiros como de carga, e é 

actualmente gerido pela ANA Aeroportos de Portugal, S.A.. 

A Portela dispõe de dois terminais civis (T1 e T2), e ainda um terminal militar, conhecido 

como Aeroporto de Figo Maduro. O aeroporto conta com um sistema constituído por duas pistas 

cruzadas, a 03/21 com 3800 m de comprimento e a 17/35 com 2400 m de comprimento com 45 m de 

largura.  
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Figura 15 - Layout do Aeroporto da Portela – Lisboa. Fonte: AIP – LPPT 

 

O Aeroporto de Lisboa possui inúmeras limitações que impedem o seu pleno desenvolvimento. 

Actualmente, o aeroporto encontra-se completamente envolvido pelo desenvolvimento urbano. Por 

outro lado, apesar de possuir duas pistas, estas na prática funcionam como uma pista única, sendo 

que a de menor comprimento é utilizada sobretudo quando a orientação dos ventos o aconselha ou 

em caso de impedimento da pista principal. Adicionalmente, a geometria geral do lado ar encontra-se 

condicionada, praticamente limitada ao espaço entre as duas pistas, originando um sistema de 

caminhos de circulação com limitações e um reduzido número de posições de estacionamento de 

aeronaves. Existem ainda outras condicionantes que limitam a expansão dos terminais. 

Em 2004, foi reavaliada por simulação a capacidade global do aeroporto, tendo-se concluído que o 

subsistema de pistas permanece o factor decisivo para a capacidade última do Aeroporto de Lisboa. 

Atentas as características da procura, foi estimado que o aeroporto saturaria para um volume de 15 

milhões de passageiros anuais. Actualmente, o Aeroporto de Lisboa é um dos aeroportos do Sul da 

Europa que maior tráfego apresenta, com tendência para continuar a aumentar. Assim, e face às 

limitações em termos de capacidade, o aeroporto desenvolveu e tem vindo a concretizar um plano de 

expansão.  

No âmbito do plano de expansão, em 2007, inaugurou-se o Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa. A 

construção deste terminal teve como objectivos aumentar a capacidade terminal disponível em horas 

de ponta e minimizar os constrangimentos operacionais resultantes das obras executadas durante o 

período de expansão do aeroporto. Através da concretização das intervenções planeadas, o 

Aeroporto de Lisboa previu aumentar consideravelmente a sua capacidade.  

  



43 
 

Tabela VIII – Capacidade do aeroporto da Portela antes e depois da concretização do plano de 
expansão. Fonte: ANA (2006) 

 Capacidade 2006 
Capacidade prevista 

após concretização do 
plano de expansão 

Capacidade da pista 36 mov/hora 40 mov/hora 
Stands 46/51 57/64 
Terminal 3200 pax/hora 4320 pax/hora 

Portas de embarque 
26 portas 

17 Schengen 
8 n/ Schengen 

47 portas 
30 Schengen 

17 n/ Schengen 
Pontes telescópicas 7 20 
Carga 80 000 ton/ano 100 000/150 000 ton/ano 

 

Em termos de acessibilidades, o Aeroporto da Portela possui serviços de transporte através de 

autocarro e taxi. Prevê-se que em 2012 a ligação de metropolitano de Lisboa ao aeroporto entre em 

funcionamento. 

Serviços de transporte aéreo 

De acordo com dados estatísticos da ANA (2011), cerca de 8% da totalidade de passageiros 

movimentados no aeroporto de Lisboa em 2010 teve como destino Madrid, sendo este o principal 

destino em termos de passageiros. 

O transporte de passageiros por via aérea é assegurado por um conjunto de companhias aéreas, 

onde se destacam a TAP, Ibéria, Vueling Airlines e Easyjet. De acordo com estudos da RAVE (2004), 

a tarifa média do percurso internacional Lisboa-Madrid situava-se nos 274,28 euros. De referir que, 

no entanto, aquando da realização deste estudo a Easyjet ainda não operava em Portugal. Assim, é 

expectável que a tarifa média do percurso se tenha reduzido em termos relativos. Actualmente, as 

companhias que operam no corredor Lisboa-Madrid oferecem diversos produtos, sendo possível 

encontrar de viagens por 15 euros (voo de ida Easyjet a 26/04/2012, consultado a 7/04/2012 em 

www.easyjet.com). 

O transporte aéreo é modo mais célere a operar entre as duas capitais, com voos diários 

regulares. O tempo em viagem para o serviço entre Lisboa e Madrid é de aproximadamente uma 

hora. Em relação ao tempo de viagem porta a porta, pode considerar-se que este ronda as três horas 

(RAVE, 2004). 

4.1.3. Procura 

No ano de 2003, o fluxo de viagens entre as áreas metropolitanas de Madrid e Lisboa no ano de 

2003 foi de 1,5 milhões de viagens (RAVE, 2006). Apesar do veículo privado ser o meio de transporte 

mais utilizado, com 52,4% das viagens (810.000 por ano), há que destacar a importante quota de 

mercado do avião (28,4%), com quase 440.000 viagens/ano. A quota de mercado do autocarro é 

significativa, com 15,8% das deslocações, enquanto que o caminho de ferro, representa 3,5% das 

viagens, 54.200 viagens (RAVE, 2004).  
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A tabela IX mostra a distribuição de fluxos por percursos O/D entre macrozonas: 

Tabela IX – Distribuição de fluxos por percursos O/D entre macrozonas. Fonte: RAVE (2004) 

 
Viagem/ano por 

aeroporto Madrid-Lisboa 
 

% 
 

Madrid – Lisboa 438.983 62,6 
Outros Portugal – Madrid 14.883 2,1 
Outros Espanha - Portugal 1.558 0,2 
Ext. Âmbito 241.376 34,4 
Espanha - Ext. Portugal 4.533 0,6 
Total 701.333 100,0 

 

Através da Tabela IX é possível observar o poder de atracção do hub de Madrid-Barajas à escala 

peninsular. Cerca de um terço das viagens entre os aeroportos de Madrid e Lisboa correspondem a 

viagens de trânsito e transbordo no aeroporto madrileno, procedentes de outros aeroportos espanhóis 

ou europeus (RAVE, 2004). Dados estatísticos mais recentes, publicados pela ANA (2011), mostram 

que em 2010 foram contabilizados 1.170.306 passageiros movimentados no percurso Lisboa – 

Madrid. Estes dados demonstram um crescimento do número de passageiros transportados entre 

2003 e 2010 na ordem dos 44%. 

 

Figura 16 - Fluxos principais de âmbito interno e distribuição modal, em 2003. Fonte: RAVE (2004) 

 

Em termos da distribuição de fluxos por motivos, verifica-se que o peso das viagens realizadas por 

motivos de Negócios é maioritário, representando 31,9% do total de viagens. Lazer surge como o 

segundo motivo mais representativo, enquanto que o motivo Estudo contabiliza apenas 1,9% do total 
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de viagens realizadas. Outros motivos correspondem aos restantes 10,7%. De referir ainda que a 

distribuição de viagens por motivos de deslocação é sazonal, apresentando alterações muito 

significativas segundo o período do ano. 

Tabela X – Distribuição de viagens entre a Comunidade de Madrid e a Grande Lisboa, por motivos, em 
2003. Fonte: RAVE (2004) 

Motivo Nº de viagens % 
Estudos 28.962 1,9 
Lazer 225.504 14,7 
Outros 166.058 10,7 
Negócios 494.083 31,9 
Férias 632.161 40,9 
Total 1.546.768 100,0 

 

É curioso verificar a distinção que a RAVE faz entre as viagens por motivo de Férias e de Lazer. A 

explicação para este facto não foi identificada. De referir, no entanto, que em geral apenas é 

apresentado o motivo Lazer, estando as Férias incluídas nesta classe. 

4.2. Inquérito de preferências declaradas 

A recolha de dados acerca das preferências dos passageiros foi realizada através de um inquérito 

de preferências declaradas. O inquérito realizado destinou-se a quantificar a ponderação e 

valorização relativas dos diferentes atributos associados à escolha de cada solução de transporte, 

para a partir daí estimar a repartição modal nos destinos em estudo. 

Baseando-se na assunção de que o peso que os passageiros atribuem aos atributos que são 

tomados em consideração no processo de decisão varia em função do tempo de viagem esperado, 

segmentou-se o mercado em curto, médio e longo curso. Para tal, foram seleccionados três destinos 

que fossem representativos de cada um dos mercados segmentados e que possuíssem ligações 

aéreas directas com companhias aéreas a operar a partir de Lisboa.  

4.2.1. Alternativas 

No inquérito realizado foram consideradas quatro alternativas, independentemente do destino em 

análise. No destino Madrid foram considerados apenas meios de transporte unimodais, 

nomeadamente o avião, o comboio de alta velocidade, o automóvel privado e o autocarro. Estes 

meios de transporte foram escolhidos com base na oferta actualmente existente no corredor Lisboa-

Madrid, tendo sido acrescida a alternativa comboio de alta velocidade. De referir que, embora o 

transporte ferroviário convencional opere entre as duas capitais, este meio de transporte tem vindo a 

apresentar uma procura reduzida, dado que as suas características fazem dele um modo pouco 

competitivo. De acordo com Train (2009), se o investigador considerar que uma alternativa tem 

poucas possibilidades de ser escolhida, este poderá retira-la do conjunto de alternativas a considerar. 

Deste modo, o transporte ferroviário convencional não foi considerado no inquérito.  
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Nos destinos de médio e longo curso, para além de soluções unimodais, introduziram-se também 

soluções intermodais, combinando o transporte ferroviário de alta velocidade e o transporte rodoviário 

colectivo com o transporte aéreo.  

As alternativas consideradas em cada modelo podem ser consultadas na Figura 18. 

4.2.2. Atributos 

A forma de quantificar a procura implica que, para cada uma destas opções, haja uma 

desagregação da decisão do indivíduo-tipo numa série de aspectos que sejam relevantes no 

processo de escolha. Estas variáveis são nada mais do que os atributos que o agente decisor – o 

passageiro – tem em consideração no momento da escolha de uma opção em detrimento de outra. 

Estes atributos relacionam-se com a descrição das alternativas. Em estudos sobre a escolha modal 

em viagens é comum dizer-se que para além do tempo de viagem, também o custo, frequência, 

conforto, conveniência, segurança e imagem importam (Hensher; Rose; Greene, 2005). O perfil do 

agente decisor está também fortemente relacionado com as características socioeconómicas do 

indivíduo, como a idade, rendimento, sexo, entre outras.  

O principal factor que influencia a quota de mercado do transporte ferroviário e do aéreo em 

mercados em competição é o tempo de viagem do serviço ferroviário, no entanto outros factores 

podem também ter influência (Steer Davies Gleave, 2006). Também a frequência e o tempo de 

check-in são apontados como factores importantes na definição de um serviço. A Steer Davies 

Gleave (2006), utilizou uma variável de tempo viagem generalizado, que resultou da combinação do 

tempo de viagem, frequência e o tempo de check-in. Esta variável explicou cerca de 90% da variação 

da quota de mercado observada nas rotas estudadas. Ainda segundo esta entidade, existem também 

outros factores que, embora considerados secundários, influenciam a repartição modal, 

nomeadamente: 

• Tempo e custo de acesso aos terminais; 

• Preço e condições do bilhete; 

• Fiabilidade e pontualidade dos serviços; 

• Qualidade do serviço abordo e nos terminais; 

• Disponibilidade de modos de transporte alternativos (com custos inferiores). 

 No que se refere à perspectiva dos passageiros acerca da intermodalidade, a IATA (2003) 

compilou na seguinte tabela os principais factores determinantes na escolha modal: 
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Tabela XI – Factores determinantes para a procura modal em viagens intermodais. Fonte: IATA (2003) 

Factor Efeito no consumidor Questões de segmentação do mercado 

Informação Conhecimento das opções e disponibilidade da 
distribuição de bilhetes são uma condição inicial 
importante para o acesso e competição no mercado. 

Existe uma variedade de diferentes canais disponíveis para 
diferentes mercados, influenciados por país, demografia, etc. 

Preço A procura desce com o aumento do preço da viagem. Mercados de Negócios mostram menor elasticidade ao preço 
comparativamente aos mercados de Lazer. 

Tempo de acesso ao 
terminal 

Tal como o tempo de viagem, a procura aumenta quando 
o tempo de acesso ao terminal diminui. 

Mercados de Negócios mostram maior sensibilidade ao tempo face 
aos mercados de Lazer. Como tal, passageiros em Negócios estão 
mais disponíveis para recompensar reduções no tempo (ex. táxi). 

Tempo de viagem A procura aumenta com a diminuição do tempo de 
viagem. 

Mercados de Negócios mostram maior sensibilidade ao tempo do 
que mercados de Lazer. 

Frequência A procura aumenta com o aumento da frequência do 
serviço. 

A frequência tem maior importância em mercados de Negócios do 
que em mercados de Lazer. 

Questões de 
conectividade em nós de 
transferência   

O tempo e a inconveniência associados ao transbordo 
entre meios de transporte distintos são factores 
importantes, em geral valorizados o dobro face ao atributo 
tempo de viagem.  

Mercados de Lazer estão em geral mais disponíveis para aceitar 
transbordos entre modos, se tal possibilitar uma redução de preço. 
No entanto, outros factores (como a idade dos passageiros, 
viagens em família, bagagem, etc) poderão influenciar as decisões 
de alguns passageiros a viajar em Lazer.  

Conforto Níveis elevados de conforto são preferidos, existindo um 
trade-off face ao tempo e ao preço.  

O nível de conforto percebido varia tanto em função da sua 
importância para os indivíduos, como pelas linhas de produtos 
oferecidos pelos operadores. 

Integração do serviço A sincronização entre serviços ou entre diferentes 
operadores resulta num aumento da atractividade do 
serviço intermodal. 

A importância de ligações integradas depende em função da 
proporção de O&D face a ao tráfego de transferência. 

Atractividade relativa dos 
modos 

Existem preferências inerentes aos meios transportes que 
são tomadas em consideração no momento da decisão. 

As preferências dependem em função do individuo. 

Segurança / fiabilidade / 
atrasos 

Estes atributos tendem a acentuar ou reduzir a procura 
em função da sua importância por meio de transporte. 

A importância destes factores varia em função do tipo de mercado. 

 

 



48 
 

Com base na revisão bibliográfica acima realizada, no inquérito de preferências declaradas 

foram considerados os seguintes atributos para caracterização das alternativas: 

• Preço; 

• Tempo total de viagem; 

• Frequência; 

• Conforto: 

 Espaçamento entre assentos; 

 Nível de ruído; 

 Espaço para bagagem de mão. 

Face ao tipo de serviço prestado, considerou-se que estes atributos seriam as principais 

fontes de utilidade nos modos de transporte em questão. A consideração de mais atributos no 

inquérito tornaria mais difícil a comparação entre alternativas por parte do inquirido pelo que se 

limitou o número de atributos aos acima enumerados. Neste estudo são consideradas soluções 

de transporte intermodais pelo que o tempo de transbordo seria à partida um atributo 

importante na tomada de decisão. Porém, o presente estudo procura estudar a atratividade de 

soluções intermodais. Neste sentido, considera-se que existe uma integração de vários meios 

de transporte, prevendo-se por isso uma sincronização entre serviços e um tempo de 

transbordo mínimo. 

 

Figura 17 – Desagregação do processo de decisão 
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Preço 

Este atributo representa o custo que o passageiro tem ao adquirir uma viagem entre Lisboa 

e o destino. Para cada uma das alternativas criou-se uma variável Preço, pelo que o valor do 

atributo varia consoante o modo de transporte e o destino. 

Cada atributo Preço possui três níveis. De acordo com Hensher, Rose, Greene (2005), 

quanto maior o número de atributos, mais informação pode ser capturada no espaço de 

utilidade. Os mesmos autores referem também que três níveis são suficientes para obter 

informação acerca de uma boa aproximação da função utilidade real. 

Os valores para definição dos níveis foram definidos com base numa pesquisa realizada na 

internet. Para o transporte aéreo utilizou-se o motor de busca de voos Skyscanner2, 

pesquisando-se voos de ida na data 17/04/2011 e de volta a 17/05/2011, para três destinos: 

Madrid, Estocolmo e Nova Iorque. O preço da viagem do transporte ferroviário na ligação 

Lisboa-Madrid foi baseado no valor expectável apresentado pela RAVE. Para o transporte 

rodoviário colectivo procedeu-se igualmente a uma pesquisa na internet, junto de empresas 

que operam neste corredor. Por fim, para o transporte rodoviário individual considerou-se o 

custo médio de uma viagem entre as duas cidades. Neste valor incluem-se os custos com 

combustível e portagens, não se considerando o valor de desgaste do veículo, dada a 

dificuldade de medição deste custo e ao facto dos passageiros em geral não tomarem em 

consideração esse factor (André, 2006). No caso do segmento Negócios assumiu-se que o 

custo da viagem era assumido por apenas uma pessoa, no entanto no segmento Lazer 

considerou-se que o custo total da viagem seria repartido pelo condutor e dois passageiros. 

As alternativas consideradas nos destinos Estocolmo e Nova Iorque incluem soluções que 

combinam diferentes meios de transporte, como autocarro-avião ou comboio-avião. No caso da 

solução da autocarro-avião, considerou-se que o preço de um bilhete conjunto variaria em 

torno do valor correspondente à soma dos dois bilhetes independentes. Para o caso comboio-

avião o raciocínio foi diferente, considerando-se que o preço máximo do bilhete conjunto não 

poderá ser superior ao preço da alternativa avião directo. Este facto é consequência da 

existência de competição entre modos, pelo que uma solução que implique transbordos e que 

tenha um preço superior ao de um bilhete directo deixaria de ser competitiva. 

Tempo total de viagem 

“Bastantes estudos mostram quem o tempo total de viagem é o principal factor que 

determina a escala de mudança modal” EUROCONTROL (2004, p.35). O tempo total de 

viagem considerado consiste no tempo de percurso porta-a-porta, entre o centro de Lisboa e 

da cidade de destino. Este valor foi obtido através do somatório dos tempos parciais de acesso 

à plataforma de embarque, check-in e check-out, específicos de cada meio de transporte. 

                                                      
2 www.skyscanner.pt – consultado em 12 de Janeiro de 2011. 
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Nos destinos Estocolmo e Nova Iorque, e para as soluções de transporte multimodais e 

intermodais, considerou-se que o tempo total de viagem correspondia à soma das várias partes 

da viagem. Ou seja, o tempo total de viagem destas alternativas consiste na soma do tempo 

entre Lisboa-Madrid e Madrid–destino final. Considerou-se ainda uma margem de uma hora 

para tomar em consideração o tempo correspondente à deslocação entre o terminal de 

chegada a Madrid e o aeroporto. No caso de uma solução que inclua uma viagem por 

transporte aéreo indirecto (que contenha pelo menos uma escala), assumiu-se o valor obtido 

numa pesquisa realizada no motor de busca de viagens Skyscanner.  

O atributo tempo total de viagem possui três níveis que variam consoante o modo de 

transporte e o destino. Os tempos parciais de viagem foram obtidos através de uma pesquisa 

na internet.  

Frequência  

O atributo Frequência tem em conta o número de partidas de um dado modo de transporte 

ao longo do dia. Em termos de contabilização, considerou-se que partidas que ocorram à 

mesma hora, ou com pequenos intervalos de tempo de diferença, apenas são contabilizadas 

como um único período de partida. Deste modo, no caso em que haja cinco partidas previstas, 

num curto período de tempo, e em que a partida seguinte ocorra apenas uma hora mais tarde, 

considerou-se que o passageiro apenas assume a existência de apenas dois períodos de 

partidas. Assume-se assim que o que o passageiro tem efectivamente em consideração são os 

períodos de partidas repartidos ao longo do dia, em vez das partidas individuais que ocorram 

dentro de um mesmo período. 

A frequência do transporte aéreo foi aferida com base numa pesquisa efectuada no site do 

motor de busca de voos Skyscanner, para as mesmas datas consideradas na pesquisa do 

atributo Preço. Para o transporte ferroviário de alta velocidade considerou-se a frequência 

média de partidas na linha de alta velocidade Madrid-Sevilha, informação disponível no site da 

Renfe3. A frequência do transporte rodoviário colectivo foi igualmente obtida através de uma 

pesquisa na internet, junto de empresas transportadoras de passageiros. Para o caso do 

transporte rodoviário individual não se considerou a variável Frequência, dado que nesta 

alternativa este atributo não faz sentido, pois apenas depende da disponibilidade do condutor 

para partir. 

Mais uma vez, para os modelos com destino Estocolmo e Nova Iorque há algumas 

particularidades. No caso de soluções multimodais é o transporte aéreo a partir de Madrid que 

condiciona o valor da variável Frequência nestes modelos. Assim, se existirem dez viagens 

diárias de comboio de alta velocidade entre Lisboa e Madrid e apenas três partidas de Madrid 

para Nova Iorque, no modo aéreo, a frequência efectiva da solução que combina comboio de 

alta velocidade e avião é apenas três. 

                                                      
3 www.renfe.com – consultado em Janeiro de 2011. 
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Espaçamento entre assentos, Nível de ruído e Espaço para bagagem de mão 

Vários autores apresentam diferentes formas de sistematizar o conceito de conforto. Mayr 

(1959) apresentou o conceito de conforto de viagem, considerando que o conforto de viagem é 

constituído por três subfactores: conforto de movimento, conforto local e conforto 

organizacional. O conforto de movimento relaciona-se com o ambiente presente dentro do 

veículo em que se viaja, e como tal é inerente às características específicas de cada meio de 

transporte. Assim sendo, esta componente apresenta-se como sendo a mais útil no contexto da 

análise de competição intermodal que está a ser feita.  

O conceito de conforto é subjectivo e, como tal, envolve factores físicos e psicológicos 

(Oborne, 1978). Face a esta variabilidade de factores realizou-se um inquérito preliminar com o 

objectivo de definir um conjunto mais restrito de variáveis representativas do conceito de 

conforto. Neste inquérito solicitou-se ao inquirido que considerasse uma viagem inter-urbana, 

entre duas cidades afastadas por mais de 500 quilómetros. De seguida, pediu-se que o 

indivíduo escolhesse, de uma lista fornecida com atributos relacionados com conforto, os três 

factores que este considerasse mais relevantes para constituição de um sentimento de 

satisfação adequado. Destes factores foram seleccionados dois para serem os atributos 

representativos do conceito de conforto. Para o segmento de Lazer consideraram-se os 

factores espaçamento entre assentos, e nível de ruído. Já para o segmento Negócio 

considerou-se o espaçamento entre assentos, e o espaço para a bagagem de mão. 

A definição dos valores dos níveis do atributo Espaçamento entre assentos foi feita com 

base numa pesquisa junto de operadores de transportes e de empresas construtoras de 

veículos. No caso do transporte aéreo, o espaçamento entre assentos para os voos 

considerados no estudo foi obtido no site da Seatguru4. 

O atributo Espaço para bagagem surge em todos os destinos e alternativas, mas 

exclusivamente no segmento Negócio, dado que se considera que há uma valorização superior 

deste atributo por parte dos indivíduos pertencentes a este segmento. Sendo este um atributo 

qualitativo, apenas se consideraram dois níveis (“Baixo” e ”Elevado”) na definição desta 

variável. 

O atributo Nível de ruído é igualmente uma variável qualitativa. Ao contrário do atributo 

anterior, o Nível de ruído apenas surge no segmento Lazer. Mais uma vez, pelo facto de esta 

ser uma variável qualitativa, na sua definição apenas se consideraram dois níveis (“Baixo” e 

”Elevado”). 

Níveis dos atributos 

As tabelas XII, XIII e XIV mostram o conjunto dos níveis utilizados para a definição do valor 

dos atributos em cada modelo.  

                                                      
4 www.seatguru.com – Consultado em Janeiro de 2011. 
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Tabela XII – Atributos e níveis utilizados no inquérito. Destino: Madrid. Modelos Lazer e 
Negócio 

Atributos Níveis 
Alternativa 

Avião HST Automóvel Autocarro 
Preço (€) 0 50 50 50 25 

1 150 100 100 75 

2 250 150 150 125 
Duração total da viagem (h) 0 2 2 5 6 

1 3 3.5 6 8 

2 4 5 7 10 
Frequência (voos/dia) 0 10 10 - 2 

1 16 20 - 4 

2 22 30 - 6 
Espaçamento entre assentos (cm) 0 70 70 80 70 

1 120 120 110 90 
Espaço para bagagem 0 reduzido reduzido reduzido reduzido 

1 elevado elevado elevado elevado 
Nível de ruído 0 reduzido reduzido reduzido reduzido 

1 elevado elevado elevado elevado 
 

Tabela XIII - Atributos e níveis utilizados no inquérito. Destino: Estocolmo. Modelos Lazer e 
Negócio 

Atributos Níveis 

Alternativa 
 

Avião 
directo 

 

HST + 
Avião 

Avião 
indirecto 

Autocarro + 
Avião 

Preço (€) 0 150 200 150 25 

1 300 300 300 75 

2 450 400 450 125 
Duração total da viagem (h) 0 4 2 1 8 

1 7 8 3 12 

2 10 12 5 16 
Frequência (voos/dia) 0 1 1 10 1 

1 3 3 20 3 

2 5 5 30 5 
Espaçamento entre assentos (cm) 0 70 70 70 70 

1 120 120 120 90 
Espaço para bagagem 0 reduzido reduzido reduzido reduzido 

1 elevado elevado elevado elevado 
Nível de ruído 0 reduzido reduzido reduzido reduzido 

1 elevado elevado elevado elevado 
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Tabela XIV - Atributos e níveis utilizados no inquérito. Destino: Nova Iorque. Modelos Lazer e 
Negócio 

Atributos Níveis 

Alternativa 
 

Avião directo
 

HST + Avião Avião 
indirecto 

Autocarro + 
Avião 

Preço (€) 0 500 500 500 500 

1 750 750 750 750 

2 1000 1000 1000 1000 
Duração total da viagem (h) 0 6 10 10 12 

1 10 13 15 18 

2 14 16 20 24 
Frequência (voos/dia) 0 1 1 10 1 

1 3 5 20 5 

2 5 10 30 10 
Espaçamento entre assentos (cm) 0 70 70 70 70 

1 120 120 120 90 
Espaço para bagagem 0 reduzido reduzido reduzido reduzido 

1 elevado elevado elevado elevado 
Nível de ruído 0 reduzido reduzido reduzido reduzido 

1 elevado elevado elevado elevado 
 

Na construção do inquérito procurou-se introduzir variabilidade nas variáveis para reduzir a 

eventualidade de colinearidade nas respostas. No entanto, ao dar demasiada variabilidade 

colocou-se em risco a credibilidade do exercício, pois foram gerados cenários claramente 

dominados por alternativas não esperadas. Considerando que o inquirido ao não considerar o 

cenário credível poderia dar falsas respostas, as respostas a cenários que apresentavam 

alternativas dominadas foram excluídas a posteriori. 

4.2.3. Estrutura do inquérito 

No presente estudo optou-se por utilizar inquéritos de preferências declaradas na medida 

em que se tentou estudar uma alternativa não existente. No inquérito apresenta-se ao inquirido 

um conjunto de alternativas, o qual surge da oferta de transportes de passageiros existente no 

corredor Lisboa-Madrid (ver subcapítulo 4.1.2. Alternativas). Dado o conjunto de alternativas 

apresentado, o entrevistado deve então escolher qual a que lhe garante maior utilidade/nível de 

satisfação. 

Face à expectativa de que o peso que os passageiros atribuem aos atributos tomados em 

consideração no processo de decisão varie em função do tempo de viagem esperado, 

segmentou-se o mercado em curto, médio e longo curso. Assim, definiram três destinos. 

Tomando ainda em consideração as diferenças esperadas no que se refere à valoração dos 

atributos, segmentou-se o mercado em função da natureza da viagem. A justificação para 

segmentação do mercado, quer em função do destino quer em função da natureza, foi 

apresentada no subcapítulo 4.2. Inquérito de preferências declaradas. 
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Figura 18 - Estrutura do inquérito de preferências declaradas 

 

A construção do inquérito tentou garantir que seriam apresentados ao inquirido cenários de 

escolha o mais realista possível. Para a construção dos cenários utilizou-se o software SPSS, 

um pacote estatístico vulgarmente utilizado em Ciências Sociais.  

O inquérito de preferências declaradas foi realizado em suporte digital, sendo que os dados 

recolhidos foram guardados em tempo real numa base de dados online. A divulgação do 

inquérito ocorreu via Internet, nos meses de Maio e Julho de 2011, em Portugal e Espanha. A 

figura abaixo mostra um exemplo de um cenário apresentado.  

 

Figura 19 - Exemplo de um cenário de escolha apresentado 

 

 

Destino: Madrid

Modelo 1.1

Segmento: 
Negócios

Alternativas:

Avião

Comboio de 
alta 

velocidade

Automóvel

Autocarro

Modelo 1.2

Segmento: 
Lazer

Alternativas:

Avião

Comboio de 
alta 

velocidade

Automóvel

Autocarro

Destino: Estocolmo

Modelo 2.1

Segmento: 
Negócios

Alternativas:

Avião directo

Avião 
indirecto

HST + avião

Autocarro + 
Avião

Modelo 2.2

Segmento: 
Lazer

Alternativas:

Avião directo

Avião 
indirecto

HST + avião

Autocarro + 
Avião

Destino: Nova Iorque

Modelo 3.1

Segmento: 
Negócios

Alternativas:

Avião directo

Avião 
indirecto

HST + avião

Autocarro + 
Avião

Modelo 3.2

Segmento: 
Lazer

Alternativas:

Avião directo

Avião 
indirecto

HST + avião

Autocarro + 
Avião
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O questionário foi organizado em duas partes:  

• Caracterização socio-demográfica do inquirido – que teve como principal objectivo 

recolher informação acerca das características socio-demográficas dos indivíduos 

inquiridos.  

• Preferências declaradas – onde, face a diferentes cenários, se pediu ao inquirido que 

escolhesse o modo de transporte preferido. Em todos os cenários foram apresentadas 

quatro alternativas, que variavam consoante o destino. Foi através das respostas a 

esta segunda parte do inquérito que se obtiveram os dados necessários para calibrar 

os modelos de escolha discreta. 

Os inquiridos foram segmentados em função da motivação para viajar. Os que afirmaram 

que, a sua principal motivação para viajar era Lazer, responderam apenas aos modelos 

referentes ao segmento Lazer, mais concretamente os modelos 1.2, 2.2 e 3.2. Por outro lado, 

os inquiridos que afirmaram que o principal factor de motivação era Negócios, responderam a 

todos os modelos, quer do segmento Lazer quer do segmento Negócios. Esta escolha deveu-

se ao facto de se considerar que as pessoas que geralmente viajam em Lazer poderão ter 

menos sensibilidade aos principais atributos que afectam as escolhas no segmento de 

Negócios. Considerou-se porém que o contrário não ocorre com os passageiros que, em geral, 

viajam em Negócios, razão pela qual se permitiu que os inquiridos deste segmento 

respondessem a todos os modelos. A cada inquirido foram apresentados três cenários por 

modelo.  

4.2.4. Populaçãoalvo e amostra 

Considerou-se que a população-alvo do inquérito seriam todos os indivíduos que capazes 

de realizar o percurso Lisboa-Madrid, independentemente de serem residentes em Portugal ou 

Espanha. Porém, o número de respostas de inquiridos com local de residência fora de Portugal 

foi residual (97% das pessoas inquiridas residem em Portugal).  

Considerando o facto dos recursos disponíveis serem limitados, optou-se por uma amostra 

de conveniência, assumindo o risco inerente. A amostragem por conveniência insere-se no 

grupo das técnicas de amostragem não probabilísticas. A técnica adoptada tem como 

desvantagem o facto de poder ter um erro associado elevado, que limita a representatividade 

da amostra. Não obstante, considerou-se que de acordo com o âmbito do estudo a utilização 

desta técnica é aceitável, consumindo menos recursos que as restantes (Malhotra, 2001).  

No que se refere à motivação, os dado obtidos revelaram que 76% dos inquiridos revelou 

que a sua principal motivação para viajar é Lazer, 7% afirmou ser Negócios, e 17% declarou 

que viaja regularmente por ambos os motivos. 71% dos inquiridos afirmou que já havia viajado 

até Madrid, assumindo-se portanto que grande parte da amostra já conhece, pelo menos em 

parte, algumas das características actuais do corredor em estudo. É de referir que, em relação 

à ocupação, apenas 48% dos inquiridos se encontravam empregados, sendo que 43% eram 

estudantes. 76% das pessoas inquiridas possuíam habilitações ao nível do ensino superior. 
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Quanto à idade, 64% da amostra tem menos de 31 anos, 34% tem entre 31 e 65 anos, e 

apenas 2% tem idade superior a 65 anos. 

Face aos resultados obtidos é possível observar que a amostra se encontra um pouco 

enviesada comparativamente com características da população portuguesa, na medida em que 

a amostra: (i) é demasiado jovem; (ii) possui habilitações literárias superiores à média 

portuguesa; (iii) possui um rendimento do agregado familiar superior à média portuguesa. As 

características da amostra poderão ser consultadas com maior pormenor na tabela que se 

encontra em anexo. 

4.3. Calibração dos modelos de escolha discreta 

A análise dos resultados obtidos através do inquérito de preferências declaradas foi 

realizada de forma independente para os seis modelos previstos.  

Na análise dos dados de preferências declaradas e estimação dos vários modelos de 

escolha discreta utilizou-se a ferramenta NLOGIT Versão 4.0, do programa LIMDEP. Este 

software permite análise dos dados, através do pacote de estatística descritiva. O NLOGIT 

permite ainda a especificação das funções utilidade utilizando estimadores de máxima 

verosimilhança, e a execução de vários testes estatísticos.  

Estimação de modelos preditivos 

A metodologia para obtenção da especificação final dos modelos consistiu em sequências 

de tentativa-erro até que se obtivessem resultados considerados adequados. Os critérios de 

validação das especificações dos modelos incluíram três orientações: 

1) Melhoria estatisticamente significativa da verosimilhança (LL) face ao modelo anterior. 

Para determinar se um modelo é estatisticamente significativo é necessário comparar a 

função LL do modelo com a de um outro modelo “base” (Hensher, Rose, Greene, 2005); 

2) Significância estatística dos parâmetros: nível de confiança de 90%5; 

3) Ajustamento do modelo aos dados: 

 Pseudo-R2 acima de 30%; 

 Percentagem de respostas correctas acima de 50%; 

“Na nossa experiência, um pseudo-R2 de 30% representa um ajustamento adequado 

para um modelo de escolha discreta”, Hensher, Rose, Greene (2005, p.338). No entanto, 

em dois modelos não foi possível atingir este valor de ajustamento.  

Percentagem de respostas correctas é também utilizada para medir o ajustamento do 

modelo, no entanto baseia-se em pressupostos distintos do pseudo- R2. Este parâmetro 

é calculado assumindo que o indivíduo escolhe a alternativa que, de acordo com a 

função de utilidade calibrada, lhe garante maior utilidade de escolha, e como tal possui 

maior probabilidade de escolha (Train, 2009). 
                                                      
5 Embora o mais comum seja um nível de confiança de 95%, optou-se por utilizar um valor 

menor (90%) com o objectivo de incluir um maior número de parâmetros na especificação. 
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A especificação das funções utilidade teve em conta o carácter preditivo pretendido para 

estes modelos. Assim, a cada nova iteração do processo de selecção da melhor especificação 

para o modelo foram sendo introduzidos novos atributos.  

A calibração dos modelos de escolha discreta iniciou-se com especificações das funções 

utilidade onde foram consideradas apenas constantes específicas em cada alternativa. Estes 

modelos constituíram os modelos base para comparação face às novas especificações 

testadas. De seguida, incluíram-se nas especificações todos os atributos considerados no 

desenho experimental. Porém, alguns destes atributos foram sendo excluídos das 

especificações pois ou não acrescentavam valor aos modelos (em termos do pseudo-R2 e da 

percentagem de respostas correctamente previstas), ou não se revelavam estatisticamente 

significativos para o nível de confiança definido.  

Os resultados da estimação do modelo de escolha discreta são apresentados nas tabelas 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. A grande maioria dos parâmetros considerados tem o sinal 

esperado e são estatisticamente significativos para o teste de rejeição da hipótese nula (de que 

o valor do coeficiente é igual a zero), assumindo um nível de confiança de 90%. Os parâmetros 

estatisticamente não significativos encontram-se devidamente assinalados. Em todos os 

modelos, a alternativa que corresponde à viagem directa por transporte aéreo foi considerada 

como sendo a referência para a calibração das constantes específicas. Não foram 

consideradas interacções entre variáveis. 

4.3.1. Modelo 1.1 – Destino Madrid. Segmento Negócios 

 

 

Figura 20 – Diagrama do modelo 1.1  
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Tabela XV – Resultados da estimação. Modelo 1.1 

Parâmetro   Coeficiente p-value 

Preço do avião -0.0156 0.0000 

Duração da viagem do avião -0.5818 0.0005 

Espaçamento entre assentos do avião 0.0174 0.0024 

Constante do HST 0.8183 0.4040* 

Preço do HST -0.0261 0.0000 

Duração da viagem do HST -0.7066 0.0000 

Frequência do HST 0.0438 0.0045 

Espaçamento entre assentos do HST 0.0154 0.0046 

Constante do automóvel -1.9336 0.0320 

Preço do automóvel -0.0320 0.0000 

Constante do autocarro -6.1869 0.0000 

LL(4) -350.196 

LL(11) -266.665 

Pseudo - R²  24% 

% de previsões correctas 64% 

Nº de observações   417 
* Parâmetro estatisticamente não significativo. 

O modelo correspondente ao destino Madrid e segmento Negócio mostra que, tomando a 

alternativa Avião como a referência, e se o efeito das restantes variáveis for nulo, existe uma 

predisposição dos passageiros para a escolha desta alternativa. Este facto é explícito no sinal 

dos coeficientes específicos das alternativas Automóvel e Autocarro. A excepção é a constante 

específica da alternativa HST, que apresenta um sinal positivo, indicando uma preferência 

intrínseca a este modo face ao transporte aéreo. No entanto, este coeficiente não se 

apresentou estatisticamente significativo para o nível de confiança considerado pelo que tais 

conclusões não são estatisticamente válidas. Todos os restantes coeficientes são 

estatisticamente significativos para um nível de confiança de 90% e apresentam o sinal 

esperado. 

De referir que a introdução do atributo Espaço para bagagem de mão não se revelou 

estatisticamente significativa em nenhuma das alternativas. O que indicia que este factor 

poderá não ser tido influência na decisão do passageiro.  

A especificação considerada garantiu que 64% das previsões feitas pelo modelo estavam 

correctas, o que se encara como um bom resultado. O modelo apresentou um pseudo-R2 de 

24%. Note-se que o pseudo-R2 não é exactamente o mesmo que o R2 de um modelo de 

regressão linear. No entanto, existe uma relação empírica directa entre os dois (Hensher; 

Rose; Green, 2005). Assim, o pseudo-R2 obtido corresponde a aproximadamente a um R2 de 

55%. 
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4.3.2. Modelo 1.2 – Destino Madrid. Segmento Lazer 

 

 

Figura 21 - Diagrama do modelo 1.2 

 

Tabela XVI - Resultados da estimação. Modelo 1.2 

Parâmetro   Coeficiente p-value 

Preço do avião -0.0261 0.0000 

Duração da viagem do avião -0.2690 0.0047 

Espaçamento entre assentos do avião 0.0156 0.0000 

Constante do automóvel 0.8044 0.2377* 

Duração da viagem do automóvel -0.3295 0.0006 

Preço do automóvel -0.0235 0.0000 

Nível de ruído do automóvel -0.3765 0.0425 

Constante do HST 2.5453 0.0000 

Preço do HST -0.0293 0.0000 

Duração da viagem do HST -0.6953 0.0000 

Nível de ruído do HST -0.3931 0.0053 

Espaçamento entre assentos do HST 0.0049 0.0893 

Constante do autocarro -0.5931 0.3710* 

Duração da viagem do autocarro -0.2265 0.0006 

Preço do autocarro -0.0361 0.0000 

Nível de ruído do autocarro -0.5223 0.0262 

Parâmetro IV 

A 1.0000 

B 0.7457 0.0000 

LL(4) -1743.040 

LL(17) -1357.914 

Pseudo - R² 22% 

% de previsões correctas 59 % 

Nº de observações   1796 
* Parâmetro estatisticamente não significativo. 
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Neste modelo, calibrou-se um modelo do tipo Nested Logit, por se considerar que este 

apresentava melhores resultados do que o Multinomial Logit. 

Os resultados obtidos para a especificação considerada mostram que as constantes 

específicas das alternativas Automóvel e Autocarro são não significativas para o teste de 

rejeição da hipótese de que o valor dos coeficientes é igual a zero. Logo, não é possível afirmar 

que o valor destes coeficientes é diferente de zero. Os restantes coeficientes são 

estatisticamente significativos para um nível de confiança de 90% e apresentam o sinal 

esperado. 

O sinal positivo da constante específica do HST face à alternativa de referência (o Avião) 

mostra que, se o efeito das restantes variáveis for nulo, o comboio de alta velocidade tem 

maior utilidade do que o transporte aéreo. 

Os resultados mostram que 59% das previsões feitas pelo modelo estavam correctas. O 

modelo apresentou um pseudo-R2 de 22%.  

4.3.3. Modelo 2.1 – Destino Estocolmo. Segmento Negócios 

 

 

Figura 22 - Diagrama do modelo 2.1 
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Tabela XVII - Resultados da estimação. Modelo 2.1 

Parâmetro   Coeficiente p-value 

Preço do Avião Directo -0.0165 0.0000 

Duração da viagem do Avião Directo -0.5542 0.0000 

Constante do HST + Avião -1.4548 0.1132* 

Preço do HST + Avião -0.0083 0.0000 

Duração da viagem do HST + Avião -0.5208 0.0000 

Constante do Avião Indirecto -5.7349 0.0030 

Duração da viagem do Avião Indirecto -0.2763 0.0257 

Preço do Avião Indirecto -0.0166 0.0020 

Constante do Autocarro + Avião -2.9454 0.0311 

Duração da viagem do Autocarro + Avião -0.3857 0.0000 

Preço do Autocarro + Avião -0.0146 0.0000 

Parâmetro IV 

A 1.0000 

B 0.7177 0.0000 

LL(0) -385.092 

LL(12) -247.504 

Pseudo - R² 36% 

% de previsões correctas 66% 

Nº de observações   417 
* Parâmetro estatisticamente não significativo. 

Neste modelo, calibrou-se um modelo do tipo Nested Logit, por se considerar que este 

apresentava melhores resultados do que o Multinomial Logit. 

No que se refere aos atributos, apenas a constante específica da alternativa HST + Avião 

Directo é estatisticamente não significativa para o nível de confiança de 90%. Todos os 

parâmetros apresentam o sinal esperado. 

As constantes específicas das várias alternativas surgem com sinal negativo, o que mostra 

que se o efeito das restantes variáveis for nulo, o transporte aéreo directo apresenta maior 

utilidade do que as restantes alternativas.  

Os resultados mostram que o modelo é estatisticamente robusto, com um pseudo-R2 de 

36%, e que 66% das previsões realizadas pelo modelo foram correctas.  
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4.3.4. Modelo 2.2 – Destino Estocolmo. Segmento Lazer 

 

 

Figura 23 - Diagrama do modelo 2.2 

 

Neste modelo, calibrou-se um modelo do tipo Nested Logit, por se considerar que este 

apresentava melhores resultados do que o Multinomial Logit. 

O modelo correspondente ao destino Estocolmo e segmento Lazer mostra que, tomando a 

alternativa Avião Directo como a referência e se o efeito das restantes variáveis for nulo, existe 

uma predisposição dos passageiros para a escolha desta alternativa. Neste modelo, todos os 

restantes coeficientes são estatisticamente significativos para um nível de confiança de 95% e 

apresentam o sinal esperado. 

A especificação considerada previu correctamente 62% das escolhas. Os resultados 

mostram um ajustamento do modelo aos dados de 32% (Pseudo - R²). 
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Tabela XVIII - Resultados da estimação. Modelo 2.2 

Parâmetro   Coeficiente p-value 

Preço do Avião Directo -0.0162 0.0000 

Duração da viagem do Avião Directo -0.3128 0.0000 

Nível de ruído no Avião Directo -0.6149 0.0001 

Constante do Avião Indirecto -2.4693 0.0004 

Duração da viagem do Avião Indirecto -0.2605 0.0000 

Preço do Avião Indirecto -0.0148 0.0000 

Nível de ruído do Avião Indirecto -0.5234 0.0083 

Espaçamento entre assentos do Avião Indirecto 0.0101 0.0044 

Constante do HST + Avião -1.4194 0.0108 

Preço do HST + Avião -0.0119 0.0000 

Nível de ruído do HST + Avião  -0.6683 0.0000 

Duração da viagem do HST + Avião -0.3557 0.0000 

Espaçamento entre assentos do HST + Avião 0.0063 0.0395 

Constante do Autocarro + Avião -4.8761 0.0001 

Espaçamento entre assentos Autocarro + Avião 0.0299 0.0212 

Preço do Autocarro + Avião -0.0162 0.0000 

Duração da viagem do Autocarro + Avião -0.3031 0.0000 

Parâmetro IV 

A 1.0000 

B 0.8683 0.0000 

LL(4) -1691.430 

LL(18) -1151.842 

Pseudo - R² 32% 

% de previsões correctas 62% 

Nº de observações   1704 
 

4.3.5. Modelo 3.1 – Destino Nova Iorque. Segmento Negócios 

 

 

Figura 24 – Diagrama do modelo 3.1 
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Tabela XIX - Resultados da estimação. Modelo 3.1 

Parâmetro   Coeficiente p-value 

Preço - Avião Directo -0.0075 0.0000 

Duração da viagem - Avião Directo -0.2837 0.0000 

Frequência - Avião Directo 0.2054 0.0321 

Constante - Autocarro + Avião -2.8499 0.0470 

Duração da viagem - Autocarro + Avião -0.3906 0.0000 

Preço - Autocarro + Avião -0.0039 0.0004 

Constante - HST + Avião 0.6579 0.6660* 

Preço - HST + Avião -0.0099 0.0000 

Duração da viagem - HST + Avião -0.2541 0.0026 

Espaço para bagagem de mão - HST + Avião -0.3299 0.4072* 

Constante - Avião Indirecto -1.2195 0.3378* 

Duração da viagem - Avião Indirecto -0.2870 0.0000 

Preço - Avião Indirecto -0.0058 0.0000 

LL(4) -387.224 

LL(16) -248.662 

Pseudo - R² 36% 

% de previsões correctas 64% 

Nº de observações   373 
* Parâmetro estatisticamente não significativo. 

Neste modelo, calibrou-se um modelo do tipo Multinomial Logit. 

No modelo 3.1. – Destino: Nova Iorque; Segmento: Negócios – três coeficientes revelaram-

se estatisticamente não significativos para um nível de confiança de 90%. Todos os parâmetros 

apresentaram o sinal esperado. 

A especificação considerada previu correctamente 64% das escolhas e apresentou um 

ajustamento do modelo aos dados de 36% (pseudo-R²). 

4.3.6. Modelo 3.2 – Destino Nova Iorque. Segmento Lazer 

 

 
Figura 25 - Diagrama do modelo 3.2 
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Tabela XX - Resultados da estimação. Modelo 3.2 

Parâmetro   Coeficiente p-value 

Preço do Avião Directo -0.0080 0.0000 

Duração da viagem do Avião Directo -0.3499 0.0000 

Espaçamento entre assentos Avião Directo 0.0099 0.0004 

Nível de ruído Avião Directo -0.7939 0.0000 

Constante do Autocarro + Avião -5.0957 0.0000 

Duração da viagem do Autocarro + Avião -0.2625 0.0000 

Preço do Autocarro + Avião -0.0067 0.0000 

Nível de ruído Autocarro + Avião -0.9399 0.0002 

Frequência do Autocarro + Avião 0.0972 0.0010 

Constante HST + Avião -4.9950 0.0001 

Preço do HST + Avião -0.0074 0.0000 

Duração da viagem do HST + Avião -0.2466 0.0000 

Nível de ruído HST + Avião -0.5644 0.0034 

Espaçamento entre assentos do HST + Avião 0.0175 0.0000 

Constante do Avião Indirecto -2.0103 0.0012 

Duração da viagem do Avião Indirecto -0.1863 0.0000 

Preço do Avião Indirecto -0.0074 0.0000 

Parâmetro IV 

A 1.0000 

B 0.8335 0.0000 

LL(4) -1957.592 

LL(18) -1321.370 

Pseudo - R² 33% 

% de previsões correctas 59% 

Nº de observações   1746 
 

Neste modelo, calibrou-se um modelo do tipo Nested Logit, por se considerar que este 

apresentava melhores resultados do que o Multinomial Logit. 

Os resultados obtidos para a especificação considerada mostram que todos os parâmetros 

apresentam o sinal esperado e são estatisticamente significativos para o teste de rejeição da 

hipótese nula, para um nível de confiança de 99%.  

O sinal negativo das constantes específicas revela que face à alternativa de referência (o 

Avião Directo) as restantes opções apresentam menor utilidade, se o efeito das restantes 

variáveis for nulo. 

Os resultados mostram que 59% das previsões feitas pelo modelo estavam correctas. A 

especificação considerada garantiu um ajustamento do modelo aos dados de 33% (pseudo-R2).  
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4.4. Conclusões do capítulo 

No inicio do presente capítulo examinou-se o eixo Lisboa-Madrid, com o objectivo de 

compreender a distribuição populacional no corredor, a oferta de transportes que nele opera, 

como se distribui a procura em termos de soluções modais e quais as suas motivações. Pode-

se considerar que o tipo de povoamento observado no corredor Lisboa-Madrid é caracterizado 

por pólos populacionais de forte concentração separados entre si por distâncias geralmente 

grandes. Apesar do veículo privado ser o meio mais utilizado neste percurso, com mais de 50% 

das viagens, há que destacar a importante quota de mercado do avião (28,4%), que 

actualmente deverá ser superior por influência das companhias de baixo custo. O peso relativo 

ao autocarro é significativo, com cerca de 16% das deslocações realizadas, enquanto a quota 

de mercado do caminho-de-ferro é residual, com aproximadamente 4% das viagens. No que se 

refere à motivação das viagens realizadas, cerca de um terço dos passageiros tem como 

motivação Negócios e Estudos. Férias e Lazer correspondem a mais de 50% dos motivos de 

viagem dos passageiros. 

Ainda neste capítulo foi apresentada a estrutura do inquérito de preferências declaradas que 

foi distribuído com o objectivo de recolher dados para calibração dos modelos de escolha 

discreta. Para tal, foi descrito o âmbito e os objectivos do inquérito. Foi ainda necessário definir 

as alternativas, de acordo com a oferta de serviços de transporte de passageiros identificada 

na caracterização do corredor Lisboa-Madrid. De seguida, definiram-se os atributos a 

considerar e respectivos níveis. Os atributos foram definidos tomando em consideração a 

informação recolhida da revisão bibliográfica realizada previamente. 

Estruturado o inquérito e definida a população-alvo, procedeu-se à recolha de dados 

utilizando a técnica de amostragem por conveniência. Em traços gerais, os dados obtidos 

revelaram que 64% da população inquirida tem menos de 30 anos, e que apenas 48% são 

empregados. 76% dos entrevistados tem formação superior. Também 76% da amostra viaja 

geralmente em lazer.  

Com base nos dados recolhidos no inquérito foi possível proceder à calibração dos modelos 

de escolha discreta. Foram calibrados seis modelos, que correspondem a três destinos 

(Madrid, Estocolmo e Nova Iorque), com dois segmentos cada (Lazer e Negócios). A grande 

maioria dos parâmetros considerados tem o sinal esperado e são estatisticamente significativos 

para o teste de rejeição da hipótese nula (de que o valor do coeficiente é igual a zero), 

assumindo um nível de confiança de 90%. Os critérios de validação dos modelos incluíram os 

seguintes pontos: nível de confiança dos parâmetros de 90%, um ajustamento adequado do 

modelo aos dados (Pseudo-R2 > 20%); Percentagem de respostas correctas obtidas através do 

modelo superior a 50%. 
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5. Resultados 

O quarto capítulo terminou com a calibração dos modelos de escolha discreta, os quais 

foram obtidos a partir de dados recolhidos junto de uma amostra de potenciais passageiros, 

através de um inquérito de preferências declaradas. Neste contexto, o quinto capítulo da 

dissertação procura explorar estes modelos, com o objectivo de obter resultados que permitam 

inferir acerca da capacidade de competição de soluções intermodais articuladas a partir do 

corredor Lisboa-Madrid.  

5.1. Repartição modal 

Embora a calibração de modelos desagregados permita a estimação das probabilidades de 

escolha individuais, normalmente o interesse da modelação em Transportes é a previsão do 

comportamento dos passageiros numa perspectiva agregada. A recolha de preferências 

declaradas corresponde uma recolha de dados acerca de escolhas reais. Considerando que a 

procura total de um dado bem ou serviço é a somatório da quantidade de vezes que esse 

produto é efectivamente escolhido no mercado, e se as preferências declaradas forem 

recolhidas de uma amostra representativa da população, pode-se em teoria replicar a quota de 

mercado para cada um dos bens e serviços desse mercado (Hensher; Greene; Rose, 2005). 

A repartição modal é função do valor dos atributos considerados na especificação do 

modelo, pelo que a alteração das características dos serviços existentes poderá levar à 

variação da probabilidade de escolha das alternativas e, consequentemente, da quota de 

mercado. Face à mutabilidade de alguns atributos dos serviços optou-se por seguir uma 

abordagem baseada na cenarização prospectiva. Esta é uma ferramenta que a partir de 

tendências passadas e presentes permite conduzir a futuros verosímeis. A cenarização 

prospectiva é um processo de gestão para definição e tomada de decisões em ambientes 

caracterizados pela incerteza. Segundo Schwartz (2000, p.18), “a análise de cenários é uma 

ferramenta para nos ajudar a adoptar uma visão de longo prazo (com arte e criatividade), 

combinando com a prática da conversação estratégica, num mundo de grande incerteza 

política, social, económica e tecnológica”. Esta ferramenta permite assim uma preparação mais 

robusta para responder a ambientes instáveis e mutáveis, possibilitando a identificação de 

oportunidades e ameaças futuras. 

No âmbito do objectivo do presente estudo foram desenvolvidos oito cenários que 

descrevem desenvolvimentos alternativos para o sector do transporte de passageiros. Estes 

cenários foram construídos fazendo variar os valores de um ou mais atributos do transporte 

aéreo, e mantendo os atributos das restantes alternativas constantes. Os valores assumidos 

nos cenários foram baseados na opinião e expectativas de vários agentes do sector dos 

Transportes e Energia. Através da utilização de cenários tentou-se observar as dinâmicas de 

competição e cooperação entre meios de transporte, medidas através probabilidade de escolha 

das várias alternativas. 
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5.1.1. Tendências gerais 

O transporte aéreo é um sector em crescimento, porém existem inúmeros factores que 

influenciam a procura. De acordo com a Boeing (2010), estes factores podem ser separados 

em forças e limitações ao crescimento da procura. O presente trabalho não procura aferir a 

procura absoluta de um meio de transporte, mas sim a sua atractividade relativamente às 

restantes alternativas. Não obstante, a Boeing propõe um conjunto de forças e limitações que, 

directa ou indirectamente, influem a atractividade do transporte, influenciando o preço, o tempo, 

a frequência e o nível de conforto de um serviço de transporte. 

 
Figura 26 - Forças e limitações do crescimento do transporte aéreo. Fonte: Boeing (2010) 

 

A construção dos cenários tomou em consideração aquelas que se consideram ser as 

principais tendências para o desenvolvimento futuro do sector do transporte aéreo, 

nomeadamente: aumento da procura energética, utilização de novos combustíveis, aumento da 

eficiência de equipamentos e processos, alteração dos padrões de consumo, aumento da 

consciencialização ambiental, aumento do congestionamento aéreo e construção de novas 

infraestruturas. Estas tendências foram selecionadas a partir de publicações da Boeing (2010), 

Airbus (2010), Shell (2009) e Eurocontrol (2010). Outras tendências são apontadas nestas 

publicações, nomeadamente factores macroeconómicos, no entanto, as tendências acima 

identificadas foram escolhidas por se considerar que são as que mais directamente afectam os 

atributos considerados nos modelos de escolha discreta. 
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Aumento das necessidades energéticas 

As nações em vias de desenvolvimento, à medida que se industrializam, têm vindo a entrar 

na fase mais intensa, em termos de necessidades energéticas, do crescimento das suas 

economias. Prevê-se que no futuro as pressões provocadas pela intensa procura de 

combustíveis potenciem a eficiência energética. Mesmo assim, o aumento da eficiência 

energética poderá não ser suficiente para compensar a forte procura por combustíveis, pelo 

que será de esperar que o preço destes continue a aumentar. Existem poucas dúvidas de que 

a procura do petróleo continuará a aumentar nos próximos vinte anos, com o sector dos 

Transportes a promover esse crescimento (Eurocontrol, 2010).  

Neste contexto, espera-se que os preços do petróleo e dos combustíveis derivados deste 

continuem a subir, desempenhando um papel importante na economia das companhias aéreas. 

Estes irão provavelmente provocar um aumento dos custos de transporte para os passageiros 

(Eurocontrol, 2010). Existe grande incerteza em torno do preço do petróleo no futuro, não 

sendo possível prever com exactidão como este irá variar. Assim, a definição do valor desta 

matéria-prima baseou-se em estudos desenvolvidos pela Eurocontrol, em que se assumiram 

cenários onde o valor do barril de petróleo varia entre 110 e 220 dólares. 

Adopção de novos combustíveis 

Com a produção de petróleo e gás natural a não conseguir dar resposta às solicitações, o 

carvão, um recurso ainda abundante, passará a ser cada vez mais procurado. No entanto, a 

dificuldade de transporte deste recurso estabelecerá um limite para a produção desta fonte 

energética (Shell, 2009).  

De acordo com a Shell, o biofuel deverá tornar-se uma parcela significativa nas fontes 

energéticas. No entanto, o aumento da procura de produtos alimentares, como a cana-de-

açúcar, a batata-doce, ou o milho, poderá levar ao esgotamento de stocks alimentares e ao 

aumento do preço dos alimentos em geral. Estas questões poderão gerar tensões sociais, o 

que poderá limitar a produção deste combustível. Mesmo assim, a Lufthansa prevê que, dentro 

de 12 anos, 10% do combustível utilizado nos seus aviões derive de fontes energéticas 

alternativas. Esta companhia, tal como a Continental e a Virgin Atlantic, ambas actualmente a 

testar o biofuel, aspiram que os seus motores passem a ser abastecidos de combustível 

derivado de uma combinação de plantas, de algas e combustível convencional (Reuters, 2009; 

BBC News; 2008). 

Aumento da eficiência energética 

Face à esperada escassez energética e ao espectável aumento do preço dos combustíveis, 

a eficiência energética será estimulada, forçando o desenvolvimento tecnológico no sentido de 

soluções mais eficientes. As grandes empresas construtoras aeronáuticas afirmam que, 

através de desenvolvimentos tecnológicos ao nível do design e dos materiais utilizados, foram 
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conseguidas reduções do consumo de combustíveis na ordem dos 15% nos novos motores 

produzidos (Airbus, 2010). 

Apesar disto, à medida que novos aumentos de eficiência são conseguidos, mais difícil é a 

obtenção de ganhos energéticos adicionais, deste modo a solução deverá passar pela 

alteração dos padrões de consumo actuais. Assim, será de esperar uma alteração das 

características dos serviços de transporte, como a velocidade. As companhias aéreas deverão 

passar a praticar velocidades inferiores, aumentando o tempo de viagem. Em 2007, a JetBlue 

acrescentou dois minutos de viagem a cada voo realizado pelos seus A320. Esta medida 

juntamente com outras alterações nas operações de voo permitiu uma poupança cerca de 

quatro milhões de galões de combustível (JetBlue, 2007).  

Recentemente, o MIT, no âmbito de um projecto promovido pela NASA, desenhou e 

concretizou dois modelos em que se estimou uma redução de 70% no consumo de 

combustível. Este protótipo permitiu igualmente reduzir o nível de ruído e as emissões de 

óxidos de nitrogénio. Estes modelos foram construídos para viajar a uma velocidade 10% 

menor do que a praticada pelos actuais Boeing 737. 

Regulação ambiental 

O petróleo é a fonte dominante de combustível no sector dos Transportes, sendo que o 

transporte aéreo consome 13% do total de energia usada por este sector. Esta dependência 

dos combustíveis fósseis torna o sector dos Transportes o maior responsável pela emissão de 

gases de efeito de estufa. 

A inclusão do sector da aviação no regime europeu de comércio de licenças de emissão de 

gases de efeito de estufa (CELE) contribuirá para contrariar o impacte crescente das emissões 

de gases no clima. O raciocínio subjacente ao CELE sustenta que a inclusão da aviação no 

sistema de licenças de emissões da EU resultará numa melhor abordagem sob o ponto de 

vista económico e ambiental, de forma a combater as emissões do sector. Porém, a introdução 

do CELE resultará necessariamente num aumento de custos para as companhias aéreas, 

esperando-se como consequência uma actualização das tarifas praticadas. A transferência 

destes custos para o passageiro poderá influenciar negativamente a procura. Prevê-se que o 

preço de mercado da tonelada de CO2 varie entre os 10€ e os 30€ (Ernst & Young, 2007).  

Resultados de simulações realizadas em estudos mostram que, o mercado das emissões 

influenciará as operações do sector aéreo, mas não provocará uma reconfiguração significativa 

do sector. A Ernst & Young afirmou que a proposta da União Europeia poderá por em risco a 

viabilidade do sector aéreo europeu, caso as companhias não europeias apenas estejam 

sujeitas ao esquema de emissões quando os seus voos entrarem na Europa. (Ernst & Young, 

2007). No entanto, outros autores são mais optimistas em relação a esta questão, afirmando 

que é pouco provável que o reajustamento de preços leve um diminuição significativa da 

procura. Estudos revelam que as companhias aéreas europeias irão perder aproximadamente 

3% dos passageiros, devido ao aumento generalizado das tarifas em toda a rede. Não 
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obstante, esta perda de passageiros deverá ser inserida no contexto de um crescimento anual 

do transporte aéreo de cerca de 5%, esperando-se que mesmo assim a procura continue a 

aumentar (Albers, Bϋhne, Peters; 2009) 

Aumento do congestionamento aéreo 

Apesar da mais recente crise económica, um dos maiores desafios do transporte aéreo a 

longo prazo será lidar com uma procura crescente, e consequentemente com um volume de 

tráfego cada vez maior. Estudos desenvolvidos pela Eurocontrol mostram que, 

independentemente do cenário assumido, em 2030 a rede de tráfego aéreo europeia estará 

congestionada (Eurocontrol, 2010). Os mesmos estudos apontam que, no cenário mais 

provável, em 2030, 19 aeroportos europeus irão estar a operar no máximo da sua capacidade 

oito horas por dia, todos os dias do ano, envolvendo 50% de todos os voos diários 

(Eurocontrol, 2010). 

Os níveis de congestionamento previstos mostram uma séria degradação do desempenho 

da rede, em que o atraso médio por voo irá duplicar em relação aos valores actualmente 

observados durante as horas de pico (Eurocontrol, 2010). Mesmo não havendo perturbações 

externas, 13 dos 25 maiores aeroportos europeus terão uma probabilidade superior a 75% de 

se atrasarem na partida mais de 15 minutos, durante pelo menos 4 horas diárias (Eurocontrol, 

2010). 

Construção de novas infraestruturas 

Com inauguração prevista para 2017, o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) irá substituir o 

actual aeroporto como o principal portal aéreo internacional da Área Metropolitana de Lisboa. 

Apesar da suspensão deste projecto, no futuro as limitações de crescimento do Aeroporto da 

Portela induzirão a construção desta nova infraestrutura. 

O NAL será implantado perto da vila de Alcochete, na margem sul do rio Tejo. O acesso ao 

NAL poderá ser feito por via rodoviária ou ferroviária. Está ainda previsto que a ligação 

ferroviária de alta velocidade conecte o aeroporto a Lisboa. Para além disto, estão previstos 

shuttles que ligarão o centro da cidade ao novo aeroporto. Apesar de todo o esforço para 

aumentar a acessibilidade ao novo aeroporto, a localização desta infraestrutura implicará um 

incremento do tempo de acesso nunca inferior a 15 minutos, que aumentará o tempo total de 

viagem.  

Aumento do nível de conforto  

O conceito de conforto é subjectivo e pode ser medido segundo de várias perspectivas. No 

presente estudo consideraram-se como variáveis representativas do nível de conforto os 

atributos espaçamento entre assentos, nível de ruído (no segmento Lazer) e espaço para 

bagagem de mão (no segmento Negócios). Verifica-se que, ao longo das últimas décadas, as 

aeronaves têm conseguido melhorias significativas em termos de conforto (no seu conceito 

mais geral), resultado de desenvolvimentos tecnológicos ao nível de materiais e design. De 
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acordo as principais construtoras mundiais, as aeronaves do futuro revolucionarão o transporte 

aéreo, conseguindo importantes avanços quer em termos de segurança quer em termos de 

conforto. 

O espaçamento entre assentos é limitado pelo layout das aeronaves, definido pelas 

companhias aéreas. Estas estabelecem o espaçamento entre assentos segundo critérios 

próprios, tendo em conta a optimização (em geral maximização) da ocupação. Prevendo-se a 

continuação deste comportamento por parte das companhias aéreas, não são esperadas no 

futuro grandes alterações em termos desta variável. Não obstante, as construtoras continuam a 

apostar no redesenho das suas aeronaves para obter volume útil adicional. De acordo com a 

Airbus, o A320 disponibiliza mais 15% de espaço para arrumação sobre os passageiros, tal 

como mais 2,5 centímetros de espaço livre ao nível dos ombros, resultado de um melhor 

aproveitamento da dimensão da fuselagem. No entanto, os ganhos de volume, especialmente 

em termos do espaço disponível para arrumação da bagagem de mão são limitados, não se 

prevendo no futuro consideráveis alterações no volume disponível. 

Apesar de não ser um factor de conforto, o ruído é regularmente referido pelos passageiros 

como um dos principais factores de desconforto em viagem. O ruído é provocado pelo 

movimento das aeronaves, que causam a compressão e a rarefacção do ar, produzindo uma 

vibração nas moléculas. Este fenómeno propaga-se pelo ar através de ondas de pressão, 

gerando ruído. Embora desenvolvimentos tecnológicos possam no futuro vir a conseguir 

reduzir o ruído gerado pelos motores, o impacte negativo gerado pelo movimento aerodinâmico 

da aeronave é dificilmente ultrapassável. Porém, desenvolvimentos positivos têm vindo a ser 

conseguidos ao nível do isolamento interior das aeronaves. Espera-se assim que no futuro o 

nível de ruído percepcionado pelos passageiros seja reduzido.  

5.1.2. Cenários considerados 

O futuro é por definição incerto e a tarefa de criar cenários exigente e arriscada, na medida 

em que um cenário deve ser robusto e verosímil, sob pena de não ser mais do que uma 

simples reflexão sobre o futuro. Neste contexto, e considerando que a construção de cenários 

é um objectivo que sai fora do âmbito da presente dissertação, os cenários considerados são 

resultado da combinação de cenários recolhidos em estudos de tráfego aéreo realizados pela 

Eurocontrol (2010), com variáveis complementares não consideradas nesses estudos.  

No estudo EUROCONTROL Long-Term Forecast: IFR Flight Movements 2010-2030 utilizou-

se a cenarização prospectiva como ferramenta para a previsão de tráfego aéreo na Europa 

num horizonte de 20 anos. Neste estudo construíram-se quatro cenários nos quais se 

consideram quatro variáveis passíveis de influenciar o preço do transporte aéreo: 

• Regulação ambiental; 
• Petróleo e combustíveis; 
• Segurança; 
• Custos operacionais. 
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Tabela XXI – Cenários base considerados. Adaptado de Eurocontrol (2010) 

Cenário A Cenário B Cenário C Cenário D 
Preço 

da 
viagem 

Regulação 
ambiental 

€37/ton CO₂ 
em 2030 

€90/ton CO₂ 
em 2030 

€60/ton CO₂ em 
2030 

€60/ton CO₂ 
em 2030 

Combustível 
Subida 

constante, 
$130/barril em 

2030 

Subida 
constante, 

$130/barril em 
2030 

Produção 
incerta, 

volatilidade no 
preço, $200/barril 

em 2030 

Pico de 
produção em 

2020, $220 em 
2030 

Segurança Decréscimo de 
custos Sem alteração Sem alteração Aumento de 

custos 

Custos 
operacionais Decréscimo Decréscimo 

Decréscimo 
menos 

acentuado 
Decréscimo 

 

Aparte de questões relacionadas com o crescimento económico futuro, o cenário A assume 

um mundo globalizado no qual a tecnologia é utilizada com sucesso para mitigar os efeitos dos 

desafios da sustentabilidade, quer ao nível ambiental quer ao nível da disponibilidade de 

recursos. O cenário B assume que no futuro a regulação será mais intensa, em que ambiental, 

a sociedade e a economia estarão alinhadas com o objectivo de garantir um crescimento global 

sustentado. O cenário C considera um mundo com crescentes tensões regionais, com mais 

ameaças de segurança, com redução do comércio internacional e com menor integração 

modal. Por fim, o cenário D apresenta um mundo em que as economias estão mais focadas em 

ganhos a curto prazo ao invés de sustentabilidade a curto prazo, não sendo capazes de reagir 

e adaptar-se de forma adequada a um fornecimento deficiente de combustível após o pico de 

produção de 2020 (EUROCONTROL, 2010). 

No que se refere às variáveis consideradas, os cenários apresentados pela 

EUROCONTROL (2010) baseiam-se nas seguintes expectativas: 

• O preço do petróleo cresce de forma intensa nos cenários A e B atingindo os 

$130/barril (em preços de 2008) em 2030. Devido a margens mais elevadas no 

processo de refinação, no cenário B o preço do querosene aumenta rapidamente, 

aumentando como consequência as tarifas. A incerteza acerca da estabilidade da 

produção de petróleo no cenário C resulta em especulação, gerando volatilidade do 

preço nos mercados. Neste cenário o preço do preço sobe até aos $200/barril. O 

cenário D procura representar um pico de produção em 2020 seguido de um 

aumento abrupto do preço do petróleo. Após uma adaptação das indústrias os 

preços decrescem lentamente estabilizando no $220/barril em 2030. 

• A regulação ambiental reflecte os custos decorrentes do esquema de comércio de 

licenças de emissão de gases de efeito de estufa para companhias aéreas. O 

cenário B considera uma regulação mais intensa, com os maiores preços por 

tonelada de CO2 (cerca de €90/ton em 2030). Os cenários C e D assumem uma 

regulação menos intensa, devido a uma negligenciação de questões de 
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sustentabilidade ambiental a longo prazo e devido a um reduzido crescimento 

económico (cerca de €60/ton em 2030). No cenário A, desenvolvimentos no sentido 

de fontes energéticas menos dependentes do carbono promovem a redução do 

preço da tonelada de CO2 (cerca de €37/ton em 2030). 

• Os Transportes continuam a ser um alvo para o terrorismo, esperando-se por isso 

que questões relacionadas com Segurança continuem a ser importantes no futuro. 

No entanto, face aos actuais encargos com segurança não existem certezas como 

evoluirão os custos com Segurança.  

Apesar de a EUROCONTROL (2010) ser omissa em relação a algumas das variáveis 

apresentadas 5.1.1. Tendências gerais, verifica-se que os cenários definidos por esta entidade 

se encontram em linha com as tendências futuras apresentadas no início do capítulo. 

Apesar da importância do preço, outros factores como o tempo de viagem e o nível conforto 

pesam na tomada de decisão do passageiro. Neste sentido, os cenários de preço, obtidos no 

estudo da EUROCONTROL (2010), foram combinados com dois cenários de tempo de viagem: 

• Aumento do congestionamento aéreo; 

• Aumento do congestionamento aéreo e relocalização de infraestruturas aeroportuárias. 

Em relação ao nível de conforto das soluções de transporte, considerou-se, de acordo com 

o descrito em 4.2.1. Tendências gerais, que este no futuro aumentará independentemente do 

cenário considerado.  

O resultado da combinação dos cenários de preço da EUROCONTROL (2010) com os dois 

cenários que tomam em consideração a variação do tempo de viagem, é um conjunto de oito 

cenários, cujos valores constituíram os inputs para os modelos de escolha discreta calibrados. 

Tabela XXII – Cenários resultantes do cruzamento dos cenários base com a variável tempo de 
viagem.  

Tempo de viagem Cenário A Cenário B Cenário C Cenário D

Congestionamento Aumento. Atraso de 
15 min/partida A.1 B.1 C.1 D.1 

Congestionamento 
e relocalização de 

infraestruturas 
Aumento. 15 min + 

15 min/partida A.2 B.2 C.2 D.2 

 

Os oito cenários presentes na Tabela II foram inicialmente considerados, porém mais tarde 

verificou-se que as diferenças observadas entre estes eram residuais. Assim, e na medida em 

que estes dados não trazem valor adicional, consideraram-se apenas os cenários extremos na 

análise dos resultados. Assim, estudaram-se os cenários A.1 e D.2, sendo respectivamente o 

cenário “mais optimista” e “menos optimista”, na perspectiva do transporte aéreo.  

Adicionalmente, na análise de resultados considerou-se um terceiro cenário, não presente 

na Tabela XXII, em que se avaliou o impacte da introdução do comboio de alta velocidade num 

ambiente semelhante ao actual. Neste cenário, denominado “business as usual”, os valores 
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das variáveis consideradas foram obtidos através de pesquisas realizadas junto de operadores 

de transporte de passageiros. 

5.1.3. Quantificação dos cenários 

A forma como o preço dos serviços de transporte se altera, principalmente devido ao 

aumento dos custos de exploração, não é linear, dependendo de inúmeros factores, como por 

exemplo a dimensão da empresa, a existência de subsídios à exploração, a capacidade de 

absorver em parte ou totalmente os aumentos de custos, e ainda da própria estratégia de 

preços da companhia. Neste sentido, foi necessário assumir hipóteses em relação a 

comportamentos das empresas, de forma a tentar compreender como estas actualizariam as 

suas tarifas face aos cenários considerados. 

Preço 

i) Regulação ambiental 

No presente trabalho assumiu-se que os custos acrescidos, resultantes da introdução do 

sistema de comércio de licenças de emissão de gases, serão totalmente reflectidos nos preços 

dos bilhetes. O cálculo dos custos foi realizado através da multiplicação das emissões 

produzidas por passageiro numa dada rota, pelo preço estabelecido por tonelada de emissão 

de CO2. Os preços por tonelada de emissão de CO2 são os considerados nos cenários 

definidos pela Eurocontrol (2010). Para o cálculo da emissão por passageiro numa dada 

viagem utilizou-se o calculador de emissões de carbono disponibilizado pela ICAO em 

http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx. 

Tabela XXIII – Estimativa dos custos acrescidos devidos à introdução do ETS 

Rota 
Distância 
ida/volta 

(km) 
CO2 (kg/pax)

Acréscimo de preço (€/(ton.pax)) 

Cenário A 
37€/ton CO2 

Cenário B 
90€/ton CO2 

Cenários C e D 
60€/ton CO2 

LIS – MAD 1024 142.4 5.3 12.8 8.5 

LIS – STO 5996 435.4 16.1 39.2 26.1 

LIS – NY 10860 795.9 29.4 71.6 47.8 

LIS – FRA 3746 299.2 11.1 26.9 18.0 

MAD – STO 2842 262.0 9.7 23.6 15.7 

MAD – NY 11516 865.0 32.0 77.8 51.9 

FRA - STO 2446 239.6 8.9 21.6 14.4 

FRA - NY 12414 898.5 33.2 80.9 53.9 
 

 
 
 
 

http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx�
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ii) Combustível 

Os combustíveis são responsáveis por uma importante parcela dos custos operacionais de 

uma companhia aérea. Segundo Lozano e Gutiérrez (2010), o rácio entre encargos com 

combustíveis e custos operacionais varia entre 18 a 31%. No entanto, a forma como a variação 

do preço do petróleo influencia as tarifas praticadas pelas companhias permanece incerta, 

dependendo principalmente da capacidade da empresa suportar estes encargos acrescidos e 

da estratégia da empresa. 

Tabela XXIV – Custos com combustíveis e custos operacionais de companhias aéreas. Fonte: 
Lozano; Gutiérrez (2010), adaptado.  

  Cc - Custos com 
combustível (103€) 

Cop - Custos 
operacionais totais 

(103€) 
Rácio Cc/Cop 

AER LINGUS 200.604 1.039.800 19% 
AIR FRANCE/KLM 3.588.000 20.052.000 18% 
ALITALIA 1.012.691 5.191.000 20% 
BRITISH AIRWAYS 2.393.910 10.668.446 22% 
FINNAIR 385.000 1.917.200 20% 
IBERIA 1.177.500 5.218.318 23% 
ICELANDAIR 111.907 570.875 20% 
LUFTHANSA 3.355.000 19.004.000 18% 
SAS 1.134.595 3.625.843 31% 

TAP 373.791 1.719.000 22% 
 

Mais uma vez, como hipótese, assumiu-se que os custos acrescidos causados pelo 

aumento do preço das matérias-primas, nomeadamente o petróleo, seriam imputados na sua 

totalidade ao passageiro, dado que se assume a actual margem de lucro das companhias 

aéreas não lhes permite absorver estes custos acrescidos. 

O cálculo dos custos acrescidos devidos ao aumento do preço do petróleo foi realizado com 

base nos valores da TAP, apresentados por Lozano e Gutiérrez (2010). Considerando o 

consumo realizado pela companhia aérea e o preço médio do barril de petróleo no ano de 

recolha dos dados (90 dólares/barril), e assumindo que os restantes custos operacionais se 

mantêm constantes, calcularam-se os encargos previstos com combustíveis face a cenários de 

aumento do preço do petróleo.  

Tabela XXV – Estimativa do aumento dos custos operacionais devido à subida dos custos com 
combustíveis. Elaboração própria 

 Preço/barril 
de petróleo 

Custos com 
combustível 

Custos 
operacionais Variação  

TAP (2006) $65 373.791 1.719.000 - 
 $130 747.582 2.092.791 50,0% 
 $200 2.300.252 3.645.461 67,5% 
 $220 7.785.469 9.130.678 70,5% 
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iii) Custos de operação 

Nos cenários traçados pela EUROCONTROL (2010) considera-se que os custos de 

operação, não incluindo custos com combustíveis, poderão decrescer no futuro. Por falta de 

informação disponível, assumiu-se que os custos de operação poderão decrescer 5%. 

iv) Actualização dos preços praticados  

Com base nas hipóteses assumidas e nos resultados obtidos nas várias parcelas de custos, 

assumiu-se que o preço praticado pelas companhias aéreas pode ser dado pela seguinte 

expressão: 

1  (expressão 15) 

Em que: 

- Preço actualmente praticado 

- Preço actualizado 

- Variação dos custos operacionais devido ao aumento do preço do petróleo 

- Variação dos custos operacionais 

 – Custo devido à regulação ambiental (ETS) 

 

Exemplo: 

Viagem Lisboa – Madrid 

Preço inicial: 120 € 
Preço por tonelada de emissão de CO2: 37€ 

Preço do barril de petróleo: $130 

Redução de 5% nos custos operacionais. 

 

120 1 0,08 0,05 5,3  128,9€ 

128,9 120 8,9€ 

 

Tempo de viagem 

i) Congestionamento aéreo 

De acordo com a informação recolhida junto do Eurocontrol (2010), assumiu-se que no 

horizonte de 2030, haverá um acréscimo do tempo de viagem correspondente a 15 minutos por 

partida. 
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ii) Relocalização de infraestruturas aeroportuárias 

Face à perspectiva de saturação do Aeroporto da Portela, prevê-se que nos próximos vinte 

anos seja construído o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), a localizar-se no concelho de 

Alcochete. Face à localização do NAL, assumiu-se que o acréscimo do tempo de viagem será 

não inferior a 15 minutos, que corresponde ao tempo de deslocação, em condições não 

congestionadas, entre o actual aeroporto de Lisboa e o futuro.  

iii) Actualização do Tempo de viagem 

Com base nas hipóteses e valores assumidos para o acréscimo do tempo de viagem, 

nomeadamente devido ao congestionamento aéreo e à relocalização de infraestruturas 

aeroportuárias, assumiu-se que o tempo de viagem praticado pelas companhias aéreas pode 

ser dado pela seguinte expressão: 

 (expressão 16) 

Em que: 

- Tempo de viagem actual 

- Tempo de viagem actualizado 

- Acréscimo de tempo devido ao congestionamento aéreo 

- Acréscimo de tempo devido à relocalização de infraestruturas aeroportuárias 

- Número de descolagens durante a viagem  

 

Exemplo 1: 

Viagem Lisboa – Madrid 

Tempo de viagem actual: 3h03min (183 minutos) 

Acréscimo de tempo devido ao congestionamento aéreo: 15 minutos  

Acréscimo de tempo devido à relocalização de infraestruturas aeroportuárias (construção do 
Novo Aeroporto de Lisboa: 15 minutos 

183 1 15 15  213   

50 30   

 

Exemplo 2: 

Viagem Lisboa – Estocolmo 

Tempo de viagem actual – Transporte aéreo directo: 6h15min (375 minutos) 

Tempo de viagem actual – Transporte aéreo indirecto (escala em Frankfurt): 8h25min (505 
minutos) 

Acréscimo de tempo devido ao congestionamento aéreo: 15 minutos  

Acréscimo de tempo devido à relocalização de infraestruturas aeroportuárias (construção do 
Novo Aeroporto de Lisboa: 15 minutos 
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é   375 1 15 15  405   

é   505 2 15 15 550   

Conforto 

No que se refere ao nível de conforto das soluções de transporte, considerou-se que este 

no futuro aumentará independentemente do cenário considerado. Deste modo, com base no 

desenvolvimento tecnológico previsto ao nível dos veículos de transporte, assumiu-se que, em 

geral, o nível conforto em viagem aumentará, apenas no que se refere ao atributo Nível de 

ruído. 

5.1.4. Lisboa – Madrid 

Segmento Negócios 

Os modelos de escolha discreta calibrados para modelar as escolhas dos passageiros do 

segmento Negócios em viagens entre Lisboa e Madrid tiveram em conta inputs presentes na 

tabela seguinte. 

Tabela XXVI – Inputs do modelo 1.1 – Destino Madrid. Segmento Negócios 

Cenário Modo de 
transporte 

Preço 
(€) 

Tempo de 
viagem 
(h:min) 

Frequência (n˚ 
de períodos de 

partidas/dia) 

Espaçamento 
entre assentos 

(cm) 

Espaço para 
bagagem 
(reduzido/ 
elevado) 

Business 
as usual 

Avião 120,0 3h03min 16 81 Reduzido 

HST 100,0 4h15min 20 90 Elevado 
Automóvel 
(1 pax) 75,0 6h39min - 90 Elevado 

Autocarro 40,0 8h33min 4 75 Reduzido 

A1 

Avião 179,3 3h18min 16 81 Reduzido 
HST - 4h15min 20 90 Elevado 
Automóvel 
(1 pax) 112,5 6h39min - 90 Elevado 

Autocarro 60,0 8h33min 4 75 Reduzido 

D2 

Avião 207,5 3h33min 16 81 Reduzido 
HST - 4h15min 20 90 Elevado 
Automóvel 
(1 pax) 191,8 6h39min - 90 Elevado 

Autocarro 102,3 8h33min 4 75 Reduzido 
 

i) Cenário Business as usual 

Considerando o conjunto de valores presentes na tabela XXVI, foi possível calcular a 

probabilidade de escolha das alternativas. Os valores da tabela, referentes ao cenário Business 

as usual, foram obtidos com base numa pesquisa realizada acerca da oferta de transporte de 
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passageiros disponível no corredor Lisboa-Madrid. Com base nesses valores obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

Tabela XXVII – Probabilidade de escolha das alternativas. Destino Madrid – Segmento Negócios 

Probabilidade de escolha 

Avião 67,9% 

Comboio de Alta Velocidade 22,4% 

Automóvel (1 pax) 8,4% 

Autocarro 1,3% 

 

Verifica-se que no segmento Negócios, o transporte aéreo é o meio de transporte que 

obtém a maior probabilidade de escolha (67,9%). Prevê-se portanto que, dadas as 

características assumidas para os meios de transporte, o transporte aéreo obtenha uma quota 

de mercado superior à dos restantes meios considerados no conjunto de alternativas. O 

transporte ferroviário de Alta Velocidade surge com uma probabilidade de escolha de 22,4%, o 

que indica que este modo de transporte poderia captar uma quota de mercado considerável 

neste segmento. Constata-se ainda que a probabilidade de escolha do transporte rodoviário 

individual é reduzida (8,4%), sendo a do transporte rodoviário colectivo ainda menor (1,3%). 

Procedendo a uma análise de sensibilidade, de modo a avaliar a probabilidade de escolha 

das alternativas em função do atributo Preço da alternativa Comboio de Alta Velocidade, 

verifica-se que para preços superiores a 75 euros, a probabilidade de escolha do modo 

ferroviário diminui acentuadamente, o que revela uma elevada sensibilidade ao preço. Com 

base nestes resultados, é possível observar que, em termos das preferências dos passageiros, 

a solução ferroviária de alta velocidade poderá ser competitiva neste segmento face a uma 

companhia aérea convencional, desde que pratique uma estratégia de preços que resulte num 

preço médio de 75 euros.  

ii) Cenários futuros 

Com base nos cenários definidos em 5.1.2. Cenários considerados, e nos valores base 

apresentados na Tabela XXVI, constata-se que a introdução do transporte ferroviário de alta 

velocidade provocará a diminuição da probabilidade de escolha do transporte aéreo e, 

consequentemente, da sua quota de mercado. No entanto, face a estes resultados prevê-se 

que, mesmo no cenário mais desfavorável para o transporte aéreo, este mantenha uma quota 

de mercado considerável, entre 23% e 50%, para um preço do comboio de alta velocidade 

entre 75 e 125 euros, respectivamente.  

A análise de sensibilidade apresentada na figura 27 mostra que, no segmento Negócios, os 

modos aéreo e ferroviário de alta velocidade claramente competem entre si, verificando-se este 

fenómeno em especial nos cenários A1 e D2. É também possível observar a baixa 

atractividade do transporte rodoviário no segmento Negócios, em particular do rodoviário 
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colectivo que independentemente do cenário considerado apresenta uma probabilidade de 

escolha reduzida.  

 

Figura 27 - Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Madrid – segmento Negócios – Cenários 

Business as usual, A1 e D2 
 

Segmento Lazer 

A tabela XXVIII apresenta os inputs a considerar nos modelos calibrados para modelar as 

escolhas dos passageiros do segmento Lazer em viagens entre Lisboa e Madrid. 
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Tabela XXVIII - Inputs do modelo 1.2 – Destino Madrid. Segmento Lazer 

Cenário Modo de 
transporte 

Preço 
(€) 

Tempo de 
viagem 
(h:min) 

Frequência (n˚ 
de períodos de 
partidas/dia)* 

Espaçamento 
entre assentos 

(cm) 

Nível de ruído 
(reduzido/ 
elevado) 

Business 
as usual 

Avião 120 3h03min - 81 Elevado 

HST 100 4h15min - 90 Reduzido 
Automóvel 
(3 pax) 25 6h39min - 90 Reduzido 

Autocarro 40 8h33min - 75 Elevado 

A1 

Avião 179,3 3h18min - 81 Reduzido 
HST - 4h15min - 90 Reduzido 
Automóvel 
(3 pax) 37,5 6h39min - 90 Reduzido 

Autocarro 60 8h33min - 75 Reduzido 

D2 

Avião 207,5 3h33min - 81 Reduzido 
HST - 4h15min - 90 Reduzido 
Automóvel 
(3 pax) 63,9 6h39min - 90 Reduzido 

Autocarro 102,3 8h33min - 75 Reduzido 
*O atributo Frequência não foi incluído na especificação deste modelo por não se ter 
mostrado estatisticamente significativo. 

 

i) Cenário Business as usual 

Considerando o conjunto de valores apresentado na tabela XXVIII, mais especificamente os 

inputs referentes ao cenário Business as usual, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Tabela XXIX - Probabilidade de escolha. Destino Madrid – Segmento Lazer 

Probabilidade de escolha 

Avião 37,5% 

Comboio de Alta Velocidade 30,4% 

Automóvel (3 pax) 20,9% 

Autocarro 11,2% 

 

Os resultados obtidos mostram que, no segmento Lazer, o transporte aéreo é o modo que 

apresenta maior probabilidade de escolha (37,5%). Este resultado sugere que nestas 

condições a quota de mercado do transporte aéreo será superior à do modo ferroviário. No 

entanto, verifica-se que a distribuição da probabilidade de escolha entre as várias alternativas é 

bastante equilibrada comparativamente ao segmento Negócios. A segunda alternativa com 

maior probabilidade de escolha é o comboio de alta velocidade (30,4%), seguido do transporte 

rodoviário individual (22,9%). O transporte rodoviário colectivo é o modo que apresenta menor 

probabilidade de escolha (11,2%).  

Procedendo a uma análise de sensibilidade da probabilidade de escolha das alternativas, 

fazendo variar o atributo Preço do Comboio de Alta Velocidade, verifica-se que a probabilidade 
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de escolha desta alternativa é muito sensível a aumentos de preço. É também possível 

observar que para a mesma tarifa, o modo ferroviário é mais competitivo no segmento Lazer do 

que no segmento Negócios. A probabilidade de escolha do modo aéreo (considerando a tarifa 

típica de uma companhia aérea dita de bandeira) e ferroviário é idêntica para um preço do 

comboio de alta velocidade de 93 euros, o que pode ser observado na figura 28. Este valor 

contrasta com segmento Negócios, no qual mesmo reduzindo a tarifa do transporte ferroviário 

de alta velocidade para 58 euros, a probabilidade de escolha do transporte aéreo continua a 

ser superior (confrontar com figura 27). 

 

Figura 28 – Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Madrid – segmento Lazer – cenário 

Business as usual  

 

Nas análises acima realizadas, o atributo preço do transporte aéreo referia-se a uma 

companhia dita tradicional (ou de bandeira). Porém, a presença de companhias de baixo custo 

no mercado em análise não pode ser ignorada. Assim, efectuou-se uma análise complementar 

para explorar os limites de competição da CAV com este tipo de companhias. 

Alterando os inputs inseridos no modelo, de modo a considerar uma alternativa de 

transporte aéreo de baixo custo, verifica-se que os resultados obtidos variam 

consideravelmente. A figura 29 expõe a variação das probabilidades de escolha das 

alternativas consideradas, distinguindo-se da figura 28 na medida em que se reduziu o preço 

do transporte aéreo de 120 euros para 50 euros. Mais uma vez, os resultados obtidos mostram 

a elevada sensibilidade da probabilidade escolha à variável preço, reflexo da elasticidade dos 

passageiros ao preço. Neste cenário de competição com uma companhia aérea de baixo custo, 

constata-se a dificuldade do Comboio de Alta Velocidade competir com base no preço. 
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Figura 29 – Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST), em competição com uma companhia aérea de 

baixo custo. Destino Madrid – segmento Lazer – cenário Business as usual 

 

Adicionalmente, procurou-se verificar se alterações nas características do serviço ferroviário 

de alta velocidade, em particular da velocidade praticada, poderiam promover esta alternativa 

quando em competição com uma companhia aérea de baixo custo. Neste sentido, considerou-

se uma redução hipotética de 45 minutos no tempo de percurso, devido ao aumento da 

velocidade praticada de 250 km/h para 350 km/h. 

Constata-se que, mesmo baixando o tempo de percurso entre Lisboa e Madrid dos previstos 

2h 45min para apenas 2h, o Comboio de Alta Velocidade teria dificuldade em competir com o 

transporte aéreo de baixo custo. A figura 30 evidência esta questão. Nesta figura é possível 

observar que a probabilidade de escolha dos modos aéreo e ferroviário de alta velocidade é 

idêntica para uma tarifa praticada pelo comboio de alta velocidade de cerca de 50 euros. 

Comparando as figuras 29 e 30 constata-se que na última, o ponto de cruzamento das linhas 

Avião e HST deslocou-se aproximadamente 20 euros para a direita no eixo das abcissas. 

 

Figura 30 – Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST), em competição com uma companhia aérea de 

baixo custo, e considerando que há uma redução do tempo de percurso do HST em 45 min. 
Destino Madrid – segmento Lazer – cenário Business as usual 
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ii) Cenários futuros 

Com base nos cenários definidos em 5.1.2. Cenários considerados e nos valores base 

apresentados na Tabela XXVIII, verifica-se que o comboio de alta velocidade tem capacidade 

para gerar utilidade suficiente para competir com os outros meios de transporte. Verifica-se que 

os cenários considerados, em especial o D.2, são especialmente desfavoráveis para o 

transporte aéreo. Este resultado é explícito na Figura 31, que consiste na comparação entre as 

probabilidades de escolha das alternativas em termos da sua área. É possível observar que no 

caso do transporte aéreo a diferença das áreas obtidas para cada cenário é substancial. 

Apesar de se verificar um aumento da probabilidade de escolha do transporte rodoviário, a 

perda de atractividade do transporte aéreo é principalmente compensada por um aumento da 

atractividade do modo ferroviário. 

 

Figura 31 – Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Madrid – segmento Lazer – Cenários 

Business as usual, A1 e D2 
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5.1.5. Lisboa – Estocolmo 

Segmento Negócios 

Os modelos de escolha discreta calibrados para modelar as escolhas dos passageiros do 

segmento Negócios em viagens entre Lisboa e Estocolmo tiveram em conta inputs presentes 

na tabela seguinte. 

Tabela XXX – Inputs do modelo 2.1 – Destino Estocolmo. Segmento Negócios 

Cenário Modo de 
transporte 

Preço 
(€) 

Tempo de 
viagem 
(h:min) 

Frequência 
(n˚ de 

períodos de 
partidas/dia)* 

Espaçamento 
entre 

assentos (cm) 

Espaço para 
bagagem 
(reduzido/ 
elevado) 

Business 
as usual 

Avião directo 325,0 6h15min - 81 Reduzido 

HST + Av dir 270,0 9h25min - 90 Elevado 
Avião indirecto 270,0 8h25min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 390,0 12h45min - 75 Reduzido 

A1 

Avião directo 487,4 6h30min - 81 Reduzido 
HST + Av dir - 9h40min - 90 Elevado 
Avião indirecto 411,5 8h55min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 575,2 13h - 75 Reduzido 

D2 

Avião directo 563,8 6h45min - 81 Reduzido 
HST + Av dir - 9h40min - 90 Elevado 
Avião indirecto 479,1 9h10min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 661,0 13h - 75 Reduzido 

*O atributo Frequência não foi incluído na especificação deste modelo por não se ter 
mostrado estatisticamente significativo. 

 

i) Cenário Business as usual 

Considerando o conjunto de valores apresentado na tabela XXX, referentes ao cenário 

Business as usual, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Tabela XXXI - Probabilidade de escolha. Destino Estocolmo – Segmento Negócios 

Probabilidade de escolha 

Avião directo 57,0% 

HST + Avião (solução intermodal) 27,5% 

Avião indirecto 15,4% 

Autocarro + Avião 0,1% 

 

Através dos resultados obtidos, constata-se que a solução intermodal que combina o 

transporte ferroviário de alta velocidade e o transporte aéreo é a alternativa que apresenta a 

segunda maior probabilidade de escolha (27,5%), enquanto o transporte aéreo directo 
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apresenta 57,0%. Este resultado mostra que o transporte intermodal com as características 

consideradas poderia obter uma quota de mercado considerável. 

Através da Figura 32 é possível constatar que se a solução intermodal apresentasse um 

preço idêntico ao do avião directo, a diferença entre a probabilidade de escolha das 

alternativas seria aproximadamente 44%. Verifica-se assim o domínio do transporte aéreo 

neste cenário. Verifica-se ainda que a variação do preço de solução intermodal tem pouca 

influência na probabilidade de escolha do transporte aéreo indirecto. A solução multimodal 

(autocarro combinado com transporte aéreo) considerada apresenta uma expressão residual 

no que se refere à probabilidade de escolha. 

ii) Cenários futuros 

Com base nos cenários definidos em 5.1.2. Cenários considerados e nos valores base 

apresentados na Tabela XXXI, verifica-se que os cenários considerados são principalmente 

desfavoráveis para o transporte aéreo directo, promovendo a solução intermodal.  

 

Figura 32 - Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Estocolmo – segmento Negócios – 

Cenários Business as usual, A1 e D2 
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Segmento Lazer 

A tabela XXXII apresenta os inputs a considerar nos modelos calibrados para modelar as 

escolhas dos passageiros do segmento Lazer em viagens entre Lisboa e Estocolmo. 

 

Tabela XXXII - Inputs do modelo 2.2 – Destino Estocolmo. Segmento Lazer 

Cenário Modo de 
transporte 

Preço 
(€) 

Tempo de 
viagem 
(h:min) 

Frequência 
(n˚ de 

períodos de 
partidas/dia)* 

Espaçamento 
entre 

assentos (cm) 

Nível de ruído 
(reduzido/ 
elevado) 

Business 
as usual 

Avião directo 325,0 6h15min - 81 Elevado 

HST + Av dir 270,0 9h25min - 90 Reduzido 
Avião indirecto 270,0 8h25min - 90 Elevado 
Autocarro + Av dir 390,0 12h45min - 75 Elevado 

A1 

Avião directo 487,4 6h30min - 81 Reduzido 
HST + Av dir - 9h40min - 90 Reduzido 
Avião indirecto 411,5 8h55min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 575,2 13h - 75 Reduzido 

D2 

Avião directo 563,8 6h45min - 81 Reduzido 
HST + Av dir - 9h40min - 90 Reduzido 
Avião indirecto 479,1 9h10min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 661,0 13h - 75 Reduzido 

*O atributo Frequência não foi incluído na especificação deste modelo por não se ter 
mostrado estatisticamente significativo. 

 

i) Cenário Business as usual 

Considerando o conjunto de valores apresentado na tabela XXXII, referentes ao cenário 

Business as usual, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Tabela XXXIII - Probabilidade de escolha. Destino Estocolmo – Segmento Lazer 

Probabilidade de escolha 

Avião directo 45,3% 

HST + Avião (solução intermodal) 25,6% 

Avião indirecto 28,7% 

Autocarro + Avião 0,4% 

 

Com base nos valores assumidos para as alternativas consideradas, verifica-se que o 

transporte aéreo directo apresenta a maior probabilidade de escolha (45,3%), seguido do 

transporte aéreo indirecto (28,7%). A solução intermodal, que combina do comboio de alta 

velocidade e o transporte aéreo, apresenta uma probabilidade de escolha considerável 
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(25,6%), enquanto a solução multimodal que combina autocarro e transporte aéreo apresenta 

um valor residual. 

ii) Cenários futuros 

Com base nos cenários definidos em 5.1.2. Cenários considerados e nos valores base 

apresentados na Tabela XXXII, verifica-se que os cenários traçados favorecem claramente a 

probabilidade de escolha da solução intermodal. Através da Figura 33 verifica-se que o 

aumento da probabilidade de escolha da solução intermodal resulta principalmente de uma 

diminuição da atractividade do transporte aéreo directo.  

 

Figura 33 - Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Estocolmo – segmento Lazer – Cenários 

Business as usual, A1 e D2 

 

5.1.6. Lisboa – Nova Iorque 

Segmento Negócios 

Os modelos de escolha discreta calibrados para modelar as escolhas dos passageiros do 

segmento Negócios em viagens entre Lisboa e Nova Iorque tiveram em conta inputs presentes 

na tabela seguinte. 
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Tabela XXXIV – Inputs do modelo 3.1 – Destino Nova Iorque. Segmento Negócios 

Cenário Modo de 
transporte 

Preço 
(€) 

Tempo de 
viagem 
(h:min) 

Frequência 
(n˚ de 

períodos de 
partidas/dia)* 

Espaçamento 
entre 

assentos (cm) 

Espaço para 
bagagem 
(reduzido/ 
elevado) 

Business 
as usual 

Avião directo 800,0 10h35min - 81 Reduzido 

HST + Av dir 700,0 15h05min - 90 Elevado 
Avião indirecto 700,0 13h35min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 790,0 18h25min - 75 Reduzido 

A1 

Avião directo 1189,4 10h50min - 81 Reduzido 
HST + Av dir - 15h20min - 90 Elevado 
Avião indirecto 1059,3 14h05min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 1177,5 18h40min - 75 Reduzido 

D2 

Avião directo 1371,4 11h05min - 81 Reduzido 
HST + Av dir - 15h20min - 90 Elevado 
Avião indirecto 1230,1 14h20min - 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 1359,0 18h40min - 75 Reduzido 

*O atributo Frequência não foi incluído na especificação deste modelo por não se ter 
mostrado estatisticamente significativo. 

 

i) Cenário Business as usual 

Considerando o conjunto de valores apresentado na tabela XXXIV, referentes ao cenário 

Business as usual, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Tabela XXXV – Probabilidades de escolha. Destino Nova Iorque – Segmento Negócios 

Probabilidade de escolha 

Avião directo 66,3% 

HST + Avião (solução intermodal) 9,7% 

Avião indirecto 23,1% 

Autocarro + Avião 0,9% 

 

Os resultados obtidos mostram que no segmento Negócios, a solução intermodal é pouco 

atractiva, obtendo apenas uma probabilidade de escolha de 9,7%. O modelo prevê para a 

alternativa transporte aéreo directo uma quota de mercado de 66,3%, e 23,1% para o 

transporte aéreo indirecto. A solução intermodal que combina o transporte rodoviário colectivo 

e o transporte aéreo apresenta uma probabilidade de escolha de 0,9%. 

Os resultados mostram que mesmo apresentando tarifas mais competitivas, a solução 

intermodal possui uma atractividade reduzida. 
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ii) Cenários futuros 

Com base nos cenários definidos em 5.1.2. Cenários considerados e nos valores base 

apresentados na Tabela XXXIV, é possível constatar a preferência dos passageiros do 

segmento Negócios pelos modos que apresentam menor tempo de viagem. Os cenários 

futuros considerados mostram um aumento de atractividade da solução intermodal. No entanto, 

mesmo no cenário D2 e praticando tarifas mais reduzidas do que as outras alternativas, a 

solução de transporte intermodal apresenta alguma dificuldade em competir com o transporte 

aéreo.  

 

Figura 34 - Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Nova Iorque – segmento Negócios – 

Cenários Business as usual, A1 e D2 

 

Segmento Lazer 

A tabela XXXVI apresenta os inputs a considerar nos modelos calibrados para modelar as 

escolhas dos passageiros do segmento Lazer em viagens entre Lisboa e Nova Iorque. 
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Tabela XXXVI – Inputs do modelo 3.2 – Destino Nova Iorque. Segmento Lazer 

Cenário Modo de 
transporte 

Preço 
(€) 

Tempo de 
viagem 
(h:min) 

Frequência 
(n˚ de 

períodos de 
partidas/dia) 

Espaçamento 
entre 

assentos (cm) 

Nível de ruído 
(reduzido/ 
elevado) 

Business 
as usual 

Avião directo 800,0 10h35min 1 81 Elevado 

HST + Av dir 700,0 15h05min 4 90 Reduzido 
Avião indirecto 700,0 13h35min 10 90 Elevado 
Autocarro + Av dir 790,0 18h25min 4 75 Elevado 

A1 

Avião directo 1189,4 10h50min 1 81 Reduzido 
HST + Av dir - 15h20min 4 90 Reduzido 
Avião indirecto 1059,3 14h05min 10 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 1177,5 18h40min 4 75 Reduzido 

D2 

Avião directo 1371,4 11h05min 1 81 Reduzido 
HST + Av dir - 15h20min 4 90 Reduzido 
Avião indirecto 1230,1 14h20min 10 90 Reduzido 
Autocarro + Av dir 1359,0 18h40min 4 75 Reduzido 

 

i) Cenário Business as usual 

Considerando o conjunto de valores apresentado na tabela XXXVI, referentes ao cenário 

Business as usual, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Tabela XXXVII – Probabilidades de escolha. Destino Nova Iorque – Segmento Lazer 

Probabilidade de escolha 

Avião directo 30,5% 

HST + Avião (solução intermodal) 25,1% 

Avião indirecto 43,6% 

Autocarro + Avião 0,8% 

 

Contrariamente ao segmento Negócios, os passageiros pertencentes ao segmento Lazer 

são menos sensíveis a diferenças no tempo total de viagem, pelo que a probabilidade de 

escolha da solução intermodal aumentou consideravelmente. Os resultados para o cenário 

Business as usual mostram um mercado mais equilibrado no que se refere à probabilidade de 

escolha das alternativas. No entanto, verifica-se uma elevada elasticidade ao preço da 

alternativa intermodal. 

ii) Cenários futuros 

A aplicação de diferentes cenários futuros reforça a atractividade da solução intermodal. 

Segundo os cenários A1 e D2, a probabilidade de escolha do transporte intermodal, e 

consequentemente a sua quota de mercado, aumentarão consideravelmente caso sejam 

praticadas tarifas mais reduzidas do que as das outras alternativas.  
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Figura 35 – Variação da probabilidade de escolha das alternativas em função do atributo preço 
da alternativa comboio de alta velocidade (HST). Destino Nova Iorque – segmento Lazer – Cenários 

Business as usual, A1 e D2 

 

5.2. Conclusões do capítulo 

No capítulo 5, procurou-se explorar os modelos calibrados no capítulo anterior. Com este 

objectivo, foi necessário decidir quais os inputs mais adequados a inserir nos modelos. Neste 

sentido, foram definidos três cenários, os quais reflectem o que se considera serem as 

tendências gerais do sector do transporte aéreo. Os cenários considerados foram retirados de 

estudos realizados pela Eurocontrol, tendo sido adaptados de modo a considerar alterações no 

nível de conforto e no nível de congestionamento das infraestruturas aeroportuárias. De modo 

a tomar em consideração o efeito das tendências gerais do sector nos atributos das viagens, 

nomeadamente preço, tempo de viagem e conforto, algumas hipóteses foram assumidas.  

Quantificados os cenários e definidos os inputs dos modelos, obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

i) Corredor Lisboa – Madrid 

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que a introdução do transporte 

ferroviário de alta velocidade no corredor Lisboa – Madrid deverá aumentar a competição entre 

modos, em especial com o transporte aéreo. Porém, o nível de atractividade desta solução está 

essencialmente dependente do preço médio praticado, observando-se consideráveis 
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diferenças entre os segmentos Lazer e Negócios. No segmento Lazer, considerando a 

competição com uma companhia aérea convencional e mantendo-se o preço médio previsto 

(100 euros), o transporte ferroviário de alta velocidade apresenta a segunda maior 

probabilidade de escolha (30,4%), atrás do transporte aéreo (37,5%). No entanto, verifica-se 

que, dada a elevada elasticidade dos passageiros face ao preço, a solução de alta velocidade 

terá bastante dificuldade em competir com as companhias aéreas de baixo custo. Quanto ao 

segmento Negócios, a probabilidade de escolha do comboio de alta velocidade é inferior a 

23%, apenas sendo competitiva no caso de apresentar um preço médio inferior a 75 euros. 

Os resultados obtidos após a consideração de possíveis cenários futuros, mostram que o 

aumento do congestionamento aéreo e a subida dos custos com combustíveis irão contribuir 

significativamente para o aumento da atractividade do transporte ferroviário de alta velocidade. 

ii) Médio curso 

Estocolmo foi escolhido como o destino representativo de uma viagem de médio curso. Ao 

conjunto de alternativas actualmente disponíveis para este destino acrescentou-se uma 

solução intermodal, que combinasse o transporte ferroviário de alta velocidade e o transporte 

aéreo.  

Os resultados obtidos para o segmento Negócios mostram que uma solução intermodal é 

menos atractiva do que serviços aéreos directos, porém mais atractiva do que o transporte 

aéreo indirecto. Quanto ao segmento Lazer, verifica-se que existe maior competição entre 

soluções de transporte, observando-se um maior equilíbrio da distribuição das probabilidades 

de escolha por soluções de transporte. 

De acordo com os cenários futuros, o transporte ferroviário de alta velocidade aumentará a 

sua probabilidade de escolha em ambos os segmentos, porém de forma mais acentuada no 

segmento Negócios. 

iii) Longo curso 

Para análise das dinâmicas de competição em destinos de longo curso estudaram-se as 

preferências dos passageiros face a viagens para Nova Iorque. Também para este destino se 

introduziu no conjunto de alternativas uma solução intermodal que combinasse o transporte 

ferroviário de alta velocidade e o aéreo.  

Através dos resultados obtidos constatou-se que no segmento Negócios, uma solução 

intermodal com as características apresentadas terá bastante dificuldade em conseguir 

competir com o transporte aéreo directo. Apenas num cenário que inclua um aumento 

considerável do preço do transporte aéreo e do tempo total de viagem, se conseguirá aumentar 

a atractividade da solução intermodal. Contrariamente a estes resultados, no segmento Lazer 

uma solução intermodal com as características apresentadas apresenta-se competitiva face às 

restantes alternativas.  
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6. Conclusões 

Em geral, a introdução de uma nova alternativa de transporte num dado corredor promove a 

competição entre modos, podendo produzir profundas alterações na distribuição das 

respectivas quotas de mercado. As experiências da rede francesa de Train à Grande Vitesse 

(TGV) e da Alta Velocidad Española (AVE), mostram que soluções ferroviárias de alta 

velocidade podem efectivamente competir com os restantes modos de transporte, mais 

concretamente com o aéreo. No entanto, numa visão mais alargada, a introdução de uma nova 

alternativa de transporte pode também criar uma oportunidade para cooperação entre modos, 

para destinos mais além do corredor onde esse modo de transporte opera. Actualmente, 

existem poucos exemplos de soluções intermodais. O AIRail, serviço existente na Alemanha, é 

talvez o melhor exemplo europeu de cooperação intermodal entre os modos ferroviário e aéreo.  

Neste contexto, o intuito da presente dissertação foi analisar a competitividade do modo 

ferroviário de alta velocidade em soluções unimodais e intermodais. Assim, mais do que 

examinar a capacidade de competição do transporte ferroviário de alta velocidade em viagens 

ponto-a-ponto, procurou-se avaliar os limites da atractividade deste tipo de solução intermodal 

em destinos de médio e longo curso. 

Neste trabalho adoptou-se uma abordagem quantitativa, em que se procurou através de 

modelos de escolha discreta avaliar a capacidade de competição de soluções intermodais que 

incluam o comboio de alta velocidade, quando inseridas em sistemas aéreos. A abordagem 

seguida estudou as interacções entre os vários modos de transporte, não tendo tratado os 

efeitos internos a cada sistema modal. Assim, questões relacionadas com a gestão da 

capacidade de cada sistema modal não foram tomadas em consideração.  

Caminho percorrido 

Tendo em vista o objectivo definido, estruturou-se o trabalho em três partes que, embora 

distintas, complementaram o estudo e contribuíram de forma decisiva para um conhecimento 

mais completo e robusto sobre a temática em análise.  

Na primeira parte (capítulo 2) analisou-se o actual estado da arte, através de uma extensa 

revisão bibliográfica que incidiu na competição e cooperação entre meios de transporte, em 

especial entre o transporte aéreo e o transporte ferroviário de alta velocidade. Com base na 

revisão bibliográfica realizada, concluiu-se que os modos de transporte existentes possuem 

diferentes características, qualidades e limitações. No entanto, são precisamente estas 

diferenças que geram a competição entre modos e que potenciam a cooperação entre eles. A 

comparação entre vários meios de transporte de passageiros mostrou que, em termos teóricos, 

a solução ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid parece ter condições para se 

afirmar como uma solução competitiva no transporte de passageiros. A revisão bibliográfica 

realizada revelou ainda que, embora actualmente existam poucos exemplos de soluções 

intermodais de transporte de passageiros entre os modos aéreo e ferroviário de alta 
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velocidade, poderão existir soluções que resultem de formas de cooperação entre estes modos 

para destinos de médio e longo curso.  

A segunda parte (capítulo 3) focou-se nos modelos de escolha discreta. Neste capítulo 

explicitou-se o conceito de Utilidade e apresentaram-se os tipos de modelos de escolha 

discreta mais utilizados, nomeadamente o Multinomial Logit e Nested Logit. De seguida, 

aclarou-se o âmbito de utilização e as limitações associadas ao modelo Logit, na 

representação do comportamento do indivíduo enquanto decisor. Foram ainda realçadas outras 

possíveis aplicações dos modelos de escolha discreta que não a obtenção da repartição 

modal, nomeadamente o cálculo da elasticidade (cruzada e directa) e da disponibilidade para 

pagar.  

A terceira e última parte incluiu os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 centrou-se no corredor 

Lisboa-Madrid (caso de estudo seleccionado), onde de acordo com as características deste 

mercado se estruturou o inquérito de preferências declaradas. A estrutura do inquérito incluiu a 

definição do conjunto de alternativas e dos atributos tomados em consideração na tomada de 

decisão, nomeadamente preço, tempo total de viagem, frequência, espaçamento entre 

assentos, espaço para bagagem de mão, e nível de ruído. Apresentaram-se as características 

da amostra inquirida e os resultados da calibração dos modelos de escolha discreta para os 

destinos e segmentos considerados, os quais se mostraram estatisticamente robustos.  

Obtidos os modelos de escolha discreta foi necessário compreender quais os inputs mais 

adequados a inserir nestes modelos. Assim sendo, no capítulo 5 utilizou-se a cenarização 

prospectiva como ferramenta para avaliar como evoluiriam as variáveis consideradas. Definidos 

oito cenários por destino e segmento, concluiu-se que este número era demasiado elevado e 

que as diferenças observadas não adicionavam valor aos resultados. Assim, foram analisados 

apenas dois cenários dos oito iniciais, aos quais se adicionou um terceiro com o objectivo de 

avaliar o impacte da introdução do comboio de alta velocidade num ambiente semelhante ao 

actual. Deste modo, os cenários considerados foram os seguintes:  

i) Cenário Business as usual – ambiente semelhante ao mercado actual, em que os 

valores utilizados foram obtidos através de pesquisas realizadas junto de 

operadores de transporte de passageiros;  

ii) Cenário A1 – cenário mais optimista, na medida em que se assume uma subida 

constante do preço dos combustíveis (até aos 130$ por barril), decréscimo de 

custos operacionais e com segurança, e um custo de 37€ por tonelada de CO₂;  

iii) Cenário D2 – cenário pessimista, em que se assume um pico de produção de 

combustíveis que leva a um forte aumento do seu preço (220$ por barril) e um 

custo de 60€ por tonelada de CO₂. 

   



97 
 

Principais conclusões 

Os resultados obtidos sugerem que uma solução ferroviária de alta velocidade poderá não 

só competir no corredor Lisboa-Madrid com os modos que actualmente nele operam, mas 

também passar a ter um papel importante em viagens para outros destinos, no contexto de 

uma solução intermodal em cooperação com o modo aéreo.  

No que se refere ao destino Madrid, constata-se que a solução ferroviária de alta velocidade 

pode ser competitiva face aos meios de transporte que actualmente operam no corredor 

Lisboa-Madrid. Em relação ao destino Estocolmo, que representa uma viagem de médio curso, 

verifica-se que a solução intermodal apresenta probabilidades de escolha consideráveis, em 

ambos os segmentos. Finalmente, em relação a Nova Iorque, destino seleccionado para 

representar uma viagem de longo curso, comprova-se que a solução intermodal é, em geral, 

pouco atractiva no segmento Negócios. Não obstante, num cenário de aumento das tarifas e 

congestionamento no transporte aéreo, verifica-se um aumento considerável da probabilidade 

de escolha desta alternativa, em especial no segmento Lazer. 

Com base nos resultados obtidos é possível retirar as seguintes conclusões: 

• No corredor Lisboa - Madrid, o transporte ferroviário de alta velocidade pode ser uma 

alternativa competitiva face às restantes alternativas de transporte, em especial no 

segmento Lazer; 

• Numa viagem de médio curso, uma solução intermodal que combine o transporte 

ferroviário de alta velocidade e o transporte aéreo apresenta uma probabilidade de 

escolha considerável em ambos os segmentos;  

• Numa viagem de longo curso, para o segmento Negócios, uma solução intermodal que 

combine o transporte ferroviário de alta velocidade e o transporte aéreo tem uma 

atractividade reduzida. 

• No segmento Lazer, quer para o mercado de médio curso quer para o longo curso, 

verifica-se um maior equilíbrio da distribuição das probabilidades de escolha por 

soluções de transporte, pelo que uma solução intermodal terá de competir 

essencialmente com base nas tarifas praticadas; 

• Por fim, aumentos futuros do preço e do tempo de viagem do transporte aéreo, que 

resultem numa diminuição da sua atractividade, deverão promover a escolha de 

soluções intermodais. 

Conclui-se assim que para o segmento Negócios o mercado de médio curso define o limite 

da atractividade de soluções intermodais. No entanto, no segmento Lazer este limite poderá 

estender-se até ao mercado de longo curso, em função da estratégia de tarifas praticada. 

Estes resultados levantam um conjunto de questões de ordem estratégica, em que a mais 

explícita será a de que o comboio de alta velocidade poderá, não só funcionar como um modo 

de transporte directo para Madrid, mas também fazer parte de uma cadeia de transporte 



98 
 

intermodal. Esta conclusão é suportada pelos resultados obtidos em termos da probabilidade 

de escolha das soluções de transporte estudadas. 

De referir que apesar da robustez dos modelos calibrados, diferenças entre a distribuição 

modal estimada e a observada poderão ser constatadas no futuro. Veja-se o caso do corredor 

Madrid-Barcelona em que dois estudos distintos apresentavam resultados consideravelmente 

díspares (o primeiro previa uma quota de mercado inferior a 35% e o segundo apontava para 

um valor entre 53% e 63%). Dados recentes da Renfe (2011) mostram que, em 2011, a quota 

de mercado do comboio de alta velocidade face ao transporte aéreo foi aproximadamente 45% 

nesta ligação. As diferenças observadas poderão, por hipótese, dever-se quer a limitações dos 

estudos quer a alterações do próprio mercado (p.e. aumento da importância de companhias de 

baixo custo). 

Limitações do estudo 

"Essentially, all models are wrong, but some are useful" (Box; Draper, 1987). Tendo em 

consideração a impossibilidade de se reflectir totalmente uma realidade num modelo, é 

necessário considerar simplificações, que consequentemente geram limitações à sua 

utilização. O presente estudo baseou-se nos modelos de escolha discreta como ferramenta 

para modelar as dinâmicas de competição e cooperação entre meios de transporte. No 

entanto, devido a limitações de tempo e recursos foi necessário tomar algumas decisões que 

poderão alvo de críticas. 

Em primeiro lugar, a amostra inquirida no inquérito de preferências declaradas encontra-se 

enviesada face às características da população portuguesa, consequência da técnica de 

amostragem utilizada. Outra limitação a apontar poderá ser a dimensão da amostra referente 

ao segmento Negócios. A amostra utilizada para calibrar os modelos do segmento Negócios é 

quatro vezes menor comparativamente à do segmento Lazer. Como consequência, a 

representatividade estatística da amostra foi limitada. Por fim, de referir que nas especificações 

dos modelos foram utilizados atributos que, apesar de serem importantes fontes de utilidade, 

são caracterizadas pelo seu carácter subjectivo. Assim sendo, os resultados obtidos estão em 

parte sujeitos à subjectividade inerente dos atributos considerados representativos da variável 

“conforto”. 

Apesar das limitações dos modelos apresentados, pode-se considerar que o trabalho 

realizado é consistente em termos da metodologia adoptada, e rigoroso no que se refere à 

análise dos dados obtidos. Deste modo, considera-se que os modelos construídos são 

aplicáveis na modelação das preferências dos passageiros pertencentes a uma população com 

as características apresentadas. 

Próximos passos 

Os resultados obtidos demonstram as potencialidades dos modelos de escolha discreta 

enquanto ferramenta para a modelação das preferências dos passageiros. Porém, as 
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limitações destes modelos, em particularmente o enviesamento da amostra, condicionam a sua 

aplicabilidade. Neste sentido, os próximos passos deste estudo devem consistir em:  

i) Implementar a metodologia adoptada no presente estudo numa amostra mais 

alargada, de modo a permitir obter modelos mais robustos que permitam apoiar a 

tomada de decisão de uma forma mais confiante e segura;  

ii) Realizar um estudo em Espanha, utilizando uma metodologia semelhante, de 

modo a avaliar eventuais diferenças na forma como os passageiros ponderam os 

vários atributos no momento de decisão acerca do meio de transporte a utilizar;  

iii) Desenvolver modelos exploratórios, de forma a explorar todas potencialidades dos 

dados recolhidos nos inquéritos de preferências declaradas; e,  

iv) Avaliar as consequências da cooperação intermodal entre o transporte ferroviário 

de alta velocidade e o transporte aéreo no corredor Lisboa-Madrid, em termos 

estratégia nacional ao nível dos Transportes. 

Os modelos construídos possuem um carácter estático. Porém, alguns atributos das 

alternativas, em particular o preço, não são estáticos. Este facto poderá limitar o âmbito de 

utilização dos modelos. Assim sendo, seria importante no futuro integrar os modelos de 

escolha discreta calibrados num modelo mais abrangente que tome em consideração factores 

externos (p.e. Economia, Energia), factores internos (p.e. Operações) e a própria estratégia 

dos operadores. 
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Anexo 1 – Caracterização da amostra inquirida 

 

Local de residência 
Portugal 702 97% 
Espanha 6 1% 

Outro 17 2% 
 

Motivação para viajar 
Lazer 550 76% 

Negócios 54 7% 
Ambos 121 17% 

 

Género 
Masculino 427 59% 
Feminino 298 41% 

 

Reserva o próprio bilhete? 
Sim 545 75% 
Não 180 25% 

 

Frequência com que viaja 
0 vezes 172 24% 

1 ou 2 vezes 359 50% 
3 ou 4 vezes 124 17% 
5 a 10 vezes 48 7% 

Mais de 10 vezes 22 3% 
 

Já viajou até Madrid? 
Sim 512 71% 
Não 213 29% 

 

Ocupação 
Empregado 347 48%

Estudante a tempo inteiro 309 43%
Trabalhador estudante 45 6% 

Desempregado 8 1% 
Reformado 11 2% 

Sem actividade remunerada 5 1% 
 

  



 
 

Idade 
18-25 323 45% 
26-30 140 19% 
31-40 155 21% 
41-50 53 7% 
51-65 40 6% 

mais de 65 14 2% 
 

Actividade profissional 
Empresário 17 2% 

Quadro superior ou profissional liberal 185 26% 
Profissional de nível intermédio 96 13% 

Quadro administrativo 29 4% 
Empregado de serviços ou vendedor 18 2% 
Artíficie ou operário de maquinaria 0 0% 

Outro 56 8% 
Preferiu não responder 324 45% 

 

Classes de rendimento 
Menos de 1000 € 69 10% 

Entre 1000 e 2000 € 195 27% 
Entre 2000 e 3500 € 200 28% 
Entre 3500 e 5000 € 125 17% 

Entre 5000 e 10 000 € 102 14% 
Mais de 10 000 € 34 5% 

Prefiro não revelar 0 0% 
 

Habilitação literária 
Ensino básico ou inferior 8 1% 

Ensino secundário 148 20% 
Ensino médio ou profissional 22 3% 
Licenciatura ou bacharelato 323 45% 

Pós-graduação (mestrado/doutoramento) 224 31% 
 

 

  



 
 

Anexo 2 – Questionário do inquérito preliminar para selecção dos 

atributos representativos da variável conforto 

 

Considere uma viagem inter-urbana, entre duas cidades afastadas por mais de 500 

quilómetros. Agora, para cada tipo de viagem (em lazer ou trabalho), enumere três dos 

seguintes atributos por ordem decrescente de relevância para a constituição de um sentimento 

de satisfação adequado. 

 

1. Largura do assento e espaço para as pernas; 

2. Som e vibração; 

3. Temperatura e ventilação; 

4. Iluminação; 

5. Inexistência de diferenças de pressão (relacionado com dores nos ouvidos); 

6. Largura do corredor (e consequentemente a possibilidade de poder circular durante 

a viagem); 

7. Espaço para bagagem de mão (considere uma mochila de dimensão média); 

8. Possibilidade de escolher lugar (incluindo à janela); 

9. Percepção de segurança; 

10. Existência de entretenimento durante a viagem; 

 

 

 

  

Duração da viagem

3h

7h

Considere que viaja em 
lazer

Considere que viaja em 
trabalho



 
 

Anexo 3 – Questionário do inquérito de preferências declaradas  

 

Parte 1 – Caracterização do inquirido 

Idade? 

Actividade profissional? 

Nível de ensino? 

Qual o seu destino final? 

• Madrid 
• Outro Intracomunitário  
• Extracomunitário:  

o Qual?  

Qual o motivo da sua viagem? 

• Lazer 
• Negócios 

Onde é que reside? 

• Portugal  
• Espanha 
• Outro – termina a entrevista? 

É o(a) Sr.(a) que, regra geral, optou pelo itinerário e reservou o bilhete? 

• Sim 
• Não – termina a entrevista?  

Sabe qual é o seu tipo de bilhete? 

• Turística/Económica 
• Executiva/Primeira 
• Outra 

 

Nos últimos 12 meses, quantas vezes viajou por modo aéreo (considere 1 viagem = ideia e 

volta)? 

• 0 vezes 
• 1 ou 2 vezes 
• 3 ou 4 vezes 
• 5 a 10 vezes 
• Mais de 10 vezes 

  



 
 

Aquando da reserva/compra do seu bilhete estudou aeroportos alternativos? 

• Sim 
• Não 

Qual a razão pela qual escolheu o aeroporto de origem? 

• Frequência  
• Preço da viagem 
• Conforto das instalações 
• Facilidade de acesso 

 

Parte 2 – Cenários  
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